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Inleiding 

 

De rechtspersonen spelen vandaag de dag een niet te onderschatten rol in onze 

samenleving. Ze maken als het ware deel uit van onze economische en sociale realiteit. Zij 

ontwikkelen hierbij een economische activiteit die vanzelfsprekend aan bepaalde regelen 

gebonden is. Dit heeft dan ook tot gevolg dat de overtreding van dergelijke regelen op een 

bepaalde manier dient te worden gesanctioneerd. Hun deelname in het alledaagse leven 

impliceert dat zij zich net zoals de fysieke persoon op het verkeerde pad kunnen begeven en 

de criminele kant opgaan. Gelet op hun toenemende dominante rol in het dagelijkse leven is 

het dan ook evident om de hedendaagse rechtspersonen te beschouwen als een criminele 

realiteit. Via vennootschapsstructuren worden de werkelijke activiteiten van criminele 

organisaties afgeschermd en krijgen zij de gelegenheid om zich in alle stilte verder te 

ontwikkelen.
1
 Het jarenlang ontbreken van de mogelijkheid om rechtspersonen strafrechtelijk 

te vervolgen, werd in de rechtspraktijk dan ook ervaren als een ernstige lacune in de wet. 

Dergelijke globale vaststelling volstaat rechter niet vanuit het stafrecht gezien. Het 

strafrecht vereist in principe dat het begane misdrijf moet kunnen worden toegerekend aan de 

dader, in casu de rechtspersoon. Hieruit volgt dat het alles behalve evident is om 

grondbegrippen uit het strafrecht, zoals schuld en toerekening te gaan toepassen op de 

rechtspersoon. De problemen die met de toepassing hiervan gepaard gaan, vormden dan ook 

lange tijd een knelpunt inzake de erkenning van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

rechtspersonen. 

 Het is vanzelfsprekend dat de overtreding van niet strafrechtelijk beteugelde normen 

op burgerrechtelijk vlak tot geldelijke gevolgen kan leiden. Maatschappelijk en juridisch 

gezien stuit dit op weinig tegenstand. Het is evenwel lange tijd anders geweest indien een 

rechtspersoon strafrechtelijke normen overtreedt. Het opleggen van strafsancties aan de 

rechtspersoon is immers gedurende lange tijd in het Belgische recht onmogelijk geweest. Zo 

bood de wet van 30 juni 1971 betreffende de Administratieve Geldboeten wel reeds de 

mogelijkheid om rechtspersonen geldboeten op te leggen wegens de miskenning van 

strafrechtelijk gesanctioneerde normen. De aansprakelijkheid die de rechtspersoon in dit 

                                                           
1
 I. ONSEA, “De bestrijding van georganiseerde criminaliteit in het Belgisch strafrecht: de subtiele grens tussen 

waarheidsvinding en grondrechten.”, Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit rechten , 2002, 31. 
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verband oploopt en de eisen die eraan worden gesteld zijn niet te vergelijken met een 

werkelijke strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
2
  

 Het is pas sinds de invoering van de wet van 4 mei 1999 dat het werkelijk mogelijk is 

de rechtspersoon strafrechtelijk te beteugelen en verantwoordelijk te stellen. België wilde 

hiermee het voorbeeld opvolgen van twee van onze buurlanden, Nederland en Frankrijk. 

Nederland was tot voor kort het enige land op het Europese continent met een algemene 

strafrechtelijke aansprakelijkheid voor rechtspersonen.
3

 In Frankrijk is strafrechtelijke 

sanctionering van rechtspersonen pas mogelijk geworden sinds de nieuwe Code Pénal van 

1993. Toch zien we op Europees vlak een tendens waarbij de laatste jaren sterk wordt 

aangedrongen tot het invoeren van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen in verschillende nationale wetgevingen van de lidstaten van de Europese 

Gemeenschap.
4
 

 Met de wet van 4 mei 1999 beantwoordt de Belgische wetgever tevens aan de 

aanbeveling van de Raad van de Europese Unie om de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

rechtspersonen voor deelneming aan de activiteiten van een criminele organisatie in het 

wetgevend arsenaal op te nemen. In het kader van de Verenigde Naties en de Raad van 

Europa is ook gewezen op de belangrijkheid van deze materie in de strijd tegen 

georganiseerde criminaliteit. Toch houdt de praktische toepassing van deze nieuwe regeling 

een aantal niet te onderschatten risico‟s in voor de ondernemingen en hun leidinggevers. 

 De rechtspersoon is in het strafrecht geen vanzelfsprekend rechtssubject, zowel 

historisch al internationaal gezien. Traditionele bezwaren in dit verband zijn dat opzet, schuld 

en daderschap moeilijk bij een rechtspersoon kunnen worden aangenomen en dat andere 

handhavingsstelsels, zoals civielrechtelijke en administratiefrechtelijke, bij uitstek geschikt 

worden geacht. Dat laatste geldt zeker ten aanzien van het bijzonder thema van de 

publiekrechtelijke rechtspersoon: strafrechtelijke aansprakelijkstelling daarvan wordt 

regelmatig als erg eigenaardig aanzien. Ook als men over zulke bezwaren heen stapt, geldt 

                                                           
2
 P. TREAST, “Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, organen en medewerkers” in W. VAN 

EECKHOUTTE, Rechtspersonenrecht, Gent,  Mys en Breesch, 1999, 84. 
3
 J. VERVAELE, “De strafrechtelijke aansprakelijkheid van en binnen de rechtspersoon in Nederland. Een 

voorbeeldig huwelijk tussen pragmatische en juridische dogmatiek als inspiratiebron voor Europese 

harmonisatie”, Panopticon 1997, 455-479. 
4
 Voorbeelden hiervan zijn het Verdrag van 26 juli 1995 betreffende de bescherming van de belangen van de 

Europese Gemeenschappen en het Tweede Protocol van 19 juni 1997 bij de overeenkomst aangaande de 

bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap. 
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toch wel dat een rechtspersoon minder tastbaar is dan een natuurlijke persoon, en dat kan 

vooral gelden voor wat grotere en meer complexe rechtspersonen. 

 Toch heeft men met de invoering van de Wet van 4 mei 1999 getracht tot een 

autonome strafrechtelijke aansprakelijkheid te komen. Zowel op het inveau van het materïele 

strafrecht als op het niveau van het procedurele strafrecht waren heel wat wijzigingen in de 

bestaande wetgeving, die immers was toegespitst op natuurlijke personen, onontbeerlijk voor 

de toepassing ervan op de rechtspersoon. 

 De vervolging en berechting van de rechtspersonen in de rechtspraktijk werd door de 

rechtspractici niet als een vanzelfsprekende materie beschouwd. Integendeel blijkt de wet die 

deze aansprakelijkheid voor rechtspersonen heeft ingevoerd onduidelijk en onvolledig. Tal 

van lacunes wijzen erop dat de wetgever de invulling ervan overlaat aan de rechtspraak en 

rechtsleer. Zij hebben dit getracht te doen, uit noodzaak, maar dat bleek geen evidente 

opdracht. Men kon zich immers niet steeds baseren op de voorbereidende werkzaamheden om 

de bedoeling van de wetgever na te gaan, daar deze op sommige gebieden even onduidelijk en 

verwarrend blijkt als de wet zelf. Dit leidde dan ook tot heel uiteenlopende rechtspraak, 

afhankelijk van arrondissement tot arrondissement. 

 Zo rezen er heel wat discussie omtrent het personeel toepassinsgebied van de wet, de 

decumulregeling,de lasthebber ad hoc, het verval van de strafvordering ten aanzien van de 

rechtspersoon, en tal van andere zaken waar in deze uiteenzetting verder zal worden op 

ingegaan om tot een globaal beeld te kunnen komen omtrent deze materies. 

 Daar België zeker geen alleenstaand geval is wat de invoering van dergelijke 

wetgeving betreft, maar eerder een achterkomer, lijkt het noodzakelijk om een 

rechtsvergelijkend onderzoek te verrichten bij enkele andere landen. Daarbij ga ik mij 

toespitsen op onze buurlanden Nederland en Frankrijk. Zo zullen een aantal gelijkenissen 

maar ook enkel verschillen naar voren komen tussen deze verschillende rechtstelsels. 

 

 

 

 

 



10 
 

Hoofdstuk 1 - De problematiek van het ontbreken van een strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de rechtspersoon 

 

Afdeling 1 - Het Belgisch strafrecht, een schuldstrafrecht 

1. Ons Belgisch traditionele strafrecht is een schuldstrafrecht en werd in 1867 geschreven 

in functie van de natuurlijke persoon.. Daarbij stoot de vraag naar het daderschap van de 

rechtspersoon wel enigzins op de grenzen van dit traditionele strafrecht. Het uitgangspunt 

luidde dat de dader, degene die het misdrijf pleegt, strafbaar is voor de gestelde gedraging. 

Wanneer men uitgaat van de stelling dat de dader de strafbaar gestelde gedraging persoonlijk 

moet hebben gesteld, dan is dergelijke vereiste niet haalbaar voor de toepassing ervan op 

rechtspersonen. Deze handelt immers steeds door tussenkomst van natuurlijke personen. 

2. De vraag die veel wetgevers, rechters en rechtsgeleerden al geruime tijd bezighoudt is 

hoe men een rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk kan stellen voor een door haar 

gepleegd misdrijf. De rechtspersoon is immers een juridische en artificiële entiteit zonder 

lichaam of leden en zonder schuldbewustzijn. Vrijwel nergens kent men op deze vraag een 

probleemloos antwoord.
5
 

3. Omdat de rechtspersonen juridische ficties zijn, kon hen krachtens het Belgisch 

schuldstrafrecht geen schuld treffen zoals een natuurlijke persoon schuld kan treffen. De 

oorspronkelijke visie van zowel rechtspraak als rechtsleer was dat de rechtspersoon geen 

misdrijf kon plegen.
6
 Dit werd uitgedrukt in het alom bekende adagium “societas delinquere 

non potest”. Men ging uit van het standpunt dat de rechtspersoon een abstract wezen is dat 

niet over een eigen wil beschikt, maar de wil wordt gevormd door de natuurlijke personen 

achter deze rechtspersonen. Daar de rechtspersoon volgens die stelling geen eigen wil had, 

maar slechts een afgeleide wil is van die van tussenkomende natuurlijke personen, kon deze 

bijgevolg ook geen misdrijven plegen. Enkel de handelingen van de natuurlijke persoon 

konden strafbaar worden gesteld. Toch constateerde men de groeiende maatschappelijke 

behoefte om rechtspersonen strafrechtelijk ter verantwoording te kunnen roepen. 

                                                           
5
 V. FRANSSEN, “Daderschap en toerekening bij rechtspersonen”,  Nullum Crimen 2009,  227-235. 

6
 Cass. 13 februari 1905, Pas. 1905, I, 127; F. DERUYCK, “Societas delinquere non potest…en wat dan nog? 

Over het ontbreken van strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen naar Belgisch recht”, 

Panopticon 1991, 252. 
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Afdeling 2 - Een geleidelijke evolutie van een societas delinquere non potest 

naar een societas delinquere potest, puniri non potest 

4. Door het toenemend belang van de rechtspersoon in het juridische verkeer, bleek het 

adagium “societas delinquere non potest” achterhaald en moest deze opvatting worden 

aangepast naar het huidige maatschappelijke rechtsstelsel. Ook het Hof van Cassatie ging mee 

in de evolutie en werkte een systeem uit van strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor 

rechtspersonen.  

5. Een eerste stap in de goede richting werd gezet in de jaren 1930. Het betrof de 

erkenning van het daderschap van de rechtspersoon. Het Hof van Cassatie oordeelde in haar 

arrest van 18 december 1933: “Attendu que celle-ci a les mêmes obligations, sanctionnées, en 

cas de contravention, par les mêmes peines; mais, comme elle ne peut délinquer, de cont les 

personnes physiques par lesquelles elle a agi qui sont, dans la réalité des choses, les auteurs 

des infractions, et sur qui pèse la présomption.”
7
 Deze bewoordingen van het Hof van 

Cassatie zijn echter niet zo duidelijk geformuleerd. Enerzijds wordt voorgehouden dat de 

rechtspersoon geen misdrijf kan plegen en anderzijds wordt gezegd dat de betrokken 

rechtspersoon gehandeld heeft door de fysieke personen. Hieruit kan men dan afleiden dat de 

rechtspersoon toch het misdrijf heeft gepleegd. 

6. Het Hof van Cassatie aanvaardde in zijn princiepsarrest van 8 april 1946 voor de 

eerste keer, en met zoveel woorden gezegd, dat rechtspersonen misdrijven kunnen plegen.
8
 In 

dat arrest verwierp het Hof van Cassatie het cassatieberoep tegen een vonnis van de 

correctionele rechtbank te Brussel, die een beklaagde had gestraft als vertegenwoordiger van 

een vennootschap. Het Hof van Cassatie trad de redenering van de correctionele rechters bij 

door te stellen dat het vonnis terecht beslist had dat, wanneer een misdrijf wordt begaan door 

een vennootschap, zedelijk wezen, de fysische persoon door middel van welke zij handelt, de 

dader van het misdrijf is
9
. In dit princiepsarrest nam zij dus voor het eerst aan dat een 

rechtspersoon een misdrijf kan plegen, doch dat niet zij, maar enkel de natuurlijke persoon, 

hiervoor kon worden gestraft. Behalve de aanvaarding van het daderschap van de 

rechtspersoon, is dit arrest bovendien opmerkelijk omdat gesteld wordt dat de betrokken 

fysieke personen als daders moeten worden beschouwd. Hieruit volgt dat alle voorwaarden 

die op grond van de beginselen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid worden gesteld, ook 

                                                           
7
 Cass. 18 december 1933, Pas. 1934, I, 107, conclusie GESCHE. 

8
 Cass. 8 april 1946,  Arr.Cass. 1946, 137. 

9
 Cass. 8 april 1946,  Pas. 1946, 136. 



12 
 

in hoofde van de fysieke persoon moeten vervuld zijn opdat een schuldigverklaring mogelijk 

is.
10

 

7. Dit baanbrekend arrest leidde niet meteen tot een standvastige rechtspraak. Er volgde 

daarentegen een eerder onrustige periode waarin de rechtspraak van het Hof van Cassatie 

geen eensluidend standpunt innam over de mogelijkheid voor rechtspersonen om misdrijven 

te kunnen plegen. 

8. Zo kwam er op 16 december 1948 een arrest van het Hof van Cassatie dat zeer 

duidelijk luidde “dat de daad, welke in de sfeer zijner bevoegdheden door het orgaan van een 

rechtspersoon wordt begaan, de daad is van de rechtspersoon zelf, en dat de ongeoorloofde 

daad, welke een misdrijf uitmaakt, niet van aard verandert door het feit alleen dat de 

rechtspersoon het voorwerp niet kan zijn van een strafrechtelijke sanctie en enkel tot 

burgerlijke schadevergoeding gehouden is.”  

9. Een ander princiepsarrest van het Hof van Cassatie kwam er op 19 oktober 1992 

waarin gesteld werd dat een rechtspersoon een voortgezet misdrijf kan plegen en dat het 

daartoe vereiste opzet door de rechter kan worden vastgesteld zonder dat de natuurlijke 

personen, organen of aangestelden dienen aangewezen te worden door wier toedoen de 

rechtspersoon is opgetreden.
11

 

10. Uiteindelijk kwam er in 1967 een vaste en eensluidende rechtspraak die stelde dat 

wanneer een rechtspersoon een inbreuk pleegt op een wet of een reglement, dit de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid medebrengt op de natuurlijke personen, door wiens 

toedoen hij heeft gehandeld.
12

 

11. Sinds 1979 neemt het Hof van Cassatie wel algemeen aan dat rechtspersonen 

misdrijven kunnen plegen, maar zij hiervoor als zodanig niet kunnen worden vervolgd en 

gestraft.
13

 Bijgevolg werd het adagium aangepast naar “societas delinquere potest, puniri non 

potest”. 

12. Deze evoluerende opvattingen kwamen er deels onder invloed op Europees vlak. Deze 

reflectie is zeker niet typisch Belgisch te noemen. Dit wordt onder meer aangetoond in een 

                                                           
10

 P. TREAST, “Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, organen en medewerkers” in W. VAN 

EECKHOUTTE, Rechtspersonenrecht, Gent, Mys en Breesch, 1999, 86. 
11

 Cass. 19 oktober 1992, Arr. Cass. 1991-1992, 1204; L. DUPONT, “Beginselen van strafrecht”, Leuven, Acco, 

2002,  199. 
12

 Cass. 11 december 1967, Arr.Cass. 1968, 524. 
13

 Cass. 10 april 1979, Arr.Cass. 1978-79, 953 en Cass. 12 juni 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1216. 
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aanbeveling uitgevaardigd door het Comité van Ministers van de Raad van Europa
14

. Hoewel 

deze aanbeveling vele nationale rechters heeft geinspireerd, kan men afleiden uit de aard van 

dit instrument, de bewoordingen ervan, het voorbehoud van Duitsland en Griekenland en de 

ruime appreciatiebevoegdheid van de lidstaten, dat er geenszins eensgezindheid bestond over 

de invoering van een strafrechtelijke dan wel administratiefrechtelijke verantwoordelijkheid 

voor rechtspersonen. De Raad van Europa liet niet alleen hier, maar ook in latere documenten, 

de lidstaten steeds de vrije keuze. Op Europees niveau kan men dus geenzins van een 

dwingend rechtelijk principe spreken dat de lidstaten verplicht de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van rechtspersonen te erkennen.  De aanbeveling spreekt zich hierover wel 

in positieve zin uit, maar zij is slechts aanbevelend van aard. Wat dit beleidsaspect betreft laat 

de Europese Aanbeveling bijgevolg de keuzevrijheid volledig over aan de nationale 

lidstaten.
15

 Nochtans lijkt een gemeenschappelijk standpunt in deze materie in het belang van 

de Lidstaten. Zo kan men vermijden dat een rechtspersoon zich onttrekt aan de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid voorzien in de ene lidstaat door zich te vestigen in een andere lidstaat, die 

deze strafrechtelijke aansprakelijkheid niet voorziet of dit op een voor de rechtspersoon 

gunstigere wijze regelt. 

13. Op Europees vlak zien we dat het Engelse rechtsstelsel de langste traditie kent inzake 

de erkenning van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen.
16

 De Engelse 

rechtbanken maakten voor het eerste uitzonderingen op het principe van de niet-

aansprakelijkheid wat betreft de omissiedelicten in 1842
17

 en vervolgens voor wat betreft de 

commissiedelicten in 1846.
18

 

14. Meer dan een eeuw later werd een gelijkaardige houding ingenomen door de 

Nederlandse wetgever. Artikel 51 van het Nederlandse strafwetboek werd via de Wet van 23 

juli 1976 gewijzigd met als gevolg dat de strafbare feiten voortaan zowel door natuurlijke als 

door rechtspersonen kunnen worden gepleegd.
 19

 Maar gezien het principe van de 

                                                           
14

 Aanbeveling Raad van Europa nr. R (88) 18 betreffende de aansprakelijkheid van ondernemingen- 

rechtspersonen voor de misdrijven gepleegd in de uitoefening van hun activiteiten, 20 oktober 1988. 
15

 S. GEEROMS, “De toerekening van het misdrijf aan de rechtspersoon: een rechtsvergelijkende analyse”, 

Panopticon 1997, 421-422. 
16

 S. GEEROMS, “De toerekening van het misdrijf aan de rechtspersoon: een rechtsvergelijkende analyse”, 

Panopticon 1997, 422-423. 
17

 The Birmingham and Gloucester Railway 28 mei 1842, Q.B., 223. 
18

 The Great North of England Railway Co 12 juni 1846, Q.B., 315. 
19

 Zie artikel 51 Nederlands Strafwetboek: 

“1. Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. 

2. Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden 

ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, 
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strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon reeds in het Nederlandse recht werd 

geintroduceerd via artikel 15 van de Wet van 1951 op de Economische Delicten
20

, was deze 

bepaling niet echt revolutionair. Hoewel artikel 15 WED reeds lange tijd is opgeheven, mag 

de impact en het belang ervan niet worden onderschat. Het ligt namelijk werkelijk aan de 

basis van de huidige Nederlandse reglementering vervat in artikel 51 Sr. Artikel 51 Sr. zorgde 

vooral voor de uitbreiding van het toepassingsgebied van de strafrechtelijke aansprakelijkheid 

van de rechtspersonen in het Nederlandse recht. Voorheen was deze aansprakelijkheid in het 

bijzonder voorbehouden voor economische delicten. Met de invoering van artikel 51 Sr. Werd 

het principe van toepassing op alle strafbare feiten. 
21

 De Memorie van Toelichting stelde dat 

er met het toenmalige artikel 15 WED nauwelijks problemen waren geweest, dat de 

opsporingsambtenaren en rechtspraak ermee vertrouwd waren geraakt, en dat het nieuwe 

artikel dan ook geen principiële vernieuwing inhield. Het wetsontwerp werd dan ook gezien 

als de laatste stap op de weg die in Nederland reeds lang is begaan. De mogelijkheid van 

aansprakelijkstelling van de rechtspersoon is dus geleidelijk aan in het Nederlandse strafrecht 

binnengedrongen, van bijzondere naar steeds algemenere regelingen. De wetgever heeft zich 

nooit diepgaand over het onderwerp gebogen, daar elke nieuwe stap werd als het ware 

gemotiveerd door op de vorige stap te wijzen en daarbij op te merken dat er in de praktijk 

geen problemen waren gerezen. 

15. De wetgever heeft hier dus een essentiële rol gespeeld in de ontwikkeling van dit 

leerstuk. Toch mag men de belangrijke rol van de rechtspraak hierin niet negeren. De 

rechtspraak zorgde immers voor de concretisering van het algemeen principe van 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon. Te denken valt onder meer aan het 

belangrijke „V&D-arrest‟
22

, het„Ijzerdraadarrest‟
23

 en het latere „Kabeljauwarrest‟
24

. 

                                                                                                                                                                                     
worden uitgesproken: 

1. tegen die rechtspersoon, dan wel 

2 tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijk leiding 

hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel 

3. tegen de onder 1 en 2 genoemde tezamen. 

3. Voor de toepassing van de vorige leden worden met de rechtspersoon gelijkgesteld: de vennootschap 

zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, de rederij en het doelvermogen.”. 
20

 Hierna afgekort als WED. 
21

 D. ROEF en T. DE ROOS, “De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon in Nederland: 

rechtstheoretische beschouwingen bij enkele praktische knelpunten”, in M. Faure en K. Schwarz (eds.), De 

strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Schoten, 

Intersentia, 1998, 52. 
22

 H.R. 27 januari 1948, NJ 1948, 197. 
23

 H.R. 23 februari 1954, NJ 1954, 378. 
24

 H.R. 1 juli 1981, NJ 1982, 80. 
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16. In Frankrijk zien we dat in 1934 een voorontwerp „le projet Matter‟ werd ingediend 

met de bedoeling het strafwetboek te hervormen, teneinde de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van de rechtspersoon in te voeren. Dit voorontwerp is er echter nooit 

doorgekomen. 

17. Pas twee decennia na de invoering in het Nederlandse recht is ook de Franse wetgever 

er toe gekomen de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon te erkennen. 

Hoewel het voorontwerp van de nieuwe wet reeds dateert van 1978, werd pas door de Wet 

van 22 juli 1992 in het nieuwe Franse strafwetboek
25

 artikel 121-2 ingevoegd. Bijgevolg 

werden de rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk voor de misdrijven gepleegd voor hun 

rekening door hun organen of vertegenwoordigers.
26

 Ter reglementering hiervan werden ook 

in het Franse Wetboek van Strafprocesrecht
27

 enkele nieuwe artikelen ingevoegd.
28

 Maar deze 

nieuwe wet blijkt, zoals ook het geval in Nederland, evenmin nieuw en revolutionair te zijn. 

Naast het principe van niet-aansprakelijkheid dat jarenlang werd bevestigd door het Franse 

Hof van Cassatie, heeft zij eveneens enkele verzachtingen aan het principe toegebracht.
29

 Ook 

de wetgever volgde deze trend en voorzag enkele uitzonderingen op het principe van niet-

aansprakelijkheid. 

Hoofdstuk 2 - De invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

van rechtspersonen 

 

18. Sinds 2 juli 1999, datum van inwerkingtreding van de Wet van 4 mei 1999 tot 

invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, kunnen 

rechtspersonen naar Belgisch recht strafrechtelijk worden vervolgd. Deze nieuwe wet kan 

men aanzien als de bekroning van een evolutie net zoals Nederland en Frankrijk, behoort 

Belgie nu ook tot de landen die de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersonen 

erkennen. Daarbij kan men Nederland onderscheiden als een land die het principe reeds lang 

                                                           
25

 Code Pénal, hierna afgekort als CP. 
26

 “Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des 

articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le réglement, des infractions commises pour leur 

compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont 

responsables pénalement, que des infractions commises, dans l’ exercice d’activités susceptible de faire l’objet 

de conventions de delegation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas 

celle des personnes physiques auteurs ou complices des memes faits. 
27

 Code Procédure Pénal, hierna afgekort als CPP. 
28

 Met name de artikelen 706-41 tot 46, 768-1, 769-2, 774-1, 775-1a, 776-1 en 777-2. CPP. 
29

 Crim. 15 juli 1943, Bull. Crim. n 68, Crim 6 maart 1958,  D., 465. 
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kent dankzij een gevestigde traditie, en kan men Belgie en Frankrijk onderscheiden als landen 

voor wie het principe helemaal nieuw lijkt.30 

19. Voor de inwerkingtreding van de Wet van 4 mei 1999 werd de afwezigheid van een 

systeem van strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen als een enorm gemis 

ervaren. Dit gemis was vooral merkbaar in het kader van het ondernemingsstrafrecht, en in 

het bijzonder ook wat betreft de vervolging en berechting van sociale, bouwmisdrijven en 

milieumisdrijven. De invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen sloot daarom aan bij een aantal andere wetgevende initiatieven. Te denken valt 

aan de Wet van 10 januari 1999 op de criminele organisaties
31

 en de Wet van 10 februari 1999 

betreffende de bestraffing van corruptie.
32

 Deze wetgevende innovaties waren ingegeven door 

de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissies. 

20. Reeds in juni 1996 startte de regering een actieplan tegen de georganiseerde 

criminaliteit. Daarbij werd duidelijk dat de invoering van een strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen onontbeerlijk was om de strijd tegen die vorm van 

criminaliteit aan te gaan. In verschillende gevallen konden bepaalde vormen van  

georganiseerde criminaliteit niet worden aangepakt door het gebrek aan de mogelijkheid om 

een strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen rechtspersonen. 

21. Bij heel wat rechtspractici waren de verwachtingen van de Wet van 4 mei 1999 dan 

ook hooggespannen. De wet werd aanzien als ultieme middel om te verhelpen aan de 

bestaande toerekeningsproblemen van misdrijven gepleegd in het kader van ondernemingen. 

Er werd uitgekeken naar hoe en in welke mate de rechtspraak deze nieuwe wettelijke regeling 

in de praktijk zouden gaan toepassen.  

22. Op 19 oktober 1999 werd voor de eerste maal een rechtspersoon voor de Correctionele 

Rechtbank te Gent gedagvaard en werd bij wijze van tussenvonnis een lasthebber ad hoc 

aangesteld.
33

 Sindsdien is het wekelijkse praktijk geworden dat het Openbaar Ministerie een 

rechtspersoon voor de correctionele rechtbank dagvaardt.  

 

                                                           
30

 S. GEEROMS, “De toerekening van het misdrijf aan de rechtspersoon: een rechtsvergelijkende analyse”, 

Panopticon 1997, 422-423. 
31

 Wet van 10 januari 1999 betreffende de criminele organisaties, BS 26 februari 1999. 
32

 Wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie, BS 23 maart 1999, recentelijk is gewijzigd 

door de wet van 11 mei 2007, BS 8 juni 2007. 
33

 Corr. Gent 19 oktober 1999,  TMR 2000, 168. 
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Afdeling 1 - De problematiek van de toerekening 

§ 1 - Algemeen 

23. Door de Wet van 4 mei 1999 hakt de wetgever de knoop door en maakt hij van de 

rechtspersoon een strafbare en toerekenbare dader naar het evenbeeld van de natuurlijke 

persoon. De rechtspersoon is echter enkel strafrechtelijk verantwoordelijk indien het materieel 

en moreel element van het misdrijf kunnen worden vastgesteld. De objectieve 

aansprakelijkheid wordt dus afgewezen. De wetgever schoot echter tekort in het geven van 

een duidelijke definitie van zowel het “daderschap” van de rechtspersoon, als hoe men 

“materieel en moreel” een misdrijf aan een rechtspersoon kan toerekenen. 

24. De wetgever waagde een grote sprong met de invoering van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen, maar heeft het oude recht niet stelselmatig 

afgebouwd. Bovendien is het niet omdat de wetgever 11 jaar geleden de rechtspersoon 

introduceerde in het Strafwetboek, dat de rechtspersoon niet reeds lang voordien zijn intrede 

had gedaan in ons strafrecht. De invoering van die „nieuwe‟ wetgeving bevat immers nog 

steeds veel oud recht dat actueel blijft. Nog steeds zijn er heel wat zaken waarin de natuurlijke 

persoon, eventueel naast de rechtspersoon, wordt vervolgd voor misdrijven die werden 

gepleegd in het kader van een activiteit van de rechtspersoon. Ook blijken een aantal restanten 

van het oude recht, de uitwerking van het nieuwe recht te dwarsbomen. 

§ 2 - De toerekening vóór de Wet van 4 mei 1999 

25. Toerekening betekent dat men een juridisch verband legt tussen een bepaald strafbaar 

feit en de ervoor verantwoordelijk geachte persoon. In eerste instantie gaat het om een 

materieel of oorzakelijk verband. Daarnaast moet het misdrijf ook op subjectief en moreel 

vlak kunnen worden toegerekend. Onder toerekening in de strikte zin, zoals bij functioneel 

daderschap, verstaat men het aanrekenen van delictsbestanddelen, gepleegd door een persoon, 

aan een andere persoon. De term “toerekenbaarheid” geschiedt echter de voorkeur, aangezien 

de concrete toerekening, ongeacht de gebruikte techniek, steeds door de strafrechter dient te 

gebeuren.
34

 

26. De Belgische wetgever hanteerde reeds vóór de invoering van de wet van  4 mei 1999 

vier verschillende technieken waarbij getracht werd de straffeloosheid van rechtspersonen 

                                                           
34

 V. FRANSSEN, “Daderschap en toerekening bij rechtspersonen”, Nullum crimen 2009,  230. 
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ongedaan te maken.
35

 Men ging dus op zoek naar de verantwoordelijk geachte natuurlijke 

persoon. Dit gebeurde door de materiële, de wettelijke, de rechterlijke of de conventionele 

toerekening aan een natuurlijk persoon van misdrijven gepleegd door een rechtspersoon.
36

 Op 

die manier kon de wetgever toch een effectieve impact uitoefenen op de door rechtspersonen 

gepleegde misdrijven.
37

  

A)  Materiële toerekening 

27. De materiële toerekening houdt in dat het strafbaar feit wordt toegerekend aan diegene 

die materieel ook de daad heeft gesteld. Het feit wijst de dader aan. In het strafrecht is de 

materiële toerekening de regel, maar toch komt deze in bepaalde sectoren van het 

ondernemingsrecht zelden voor. Zelfs indien de overtreden regel specifiek gericht is tot een 

rechtspersoon, dan nog kan deze het materieel element van het misdrijf slechts realiseren via 

een handelen of nalaten van een natuurlijke persoon. 

B)  Wettelijke toerekening 

28. Door middel van de wettelijke toerekening gaat de wetgever zelf expressis verbis de 

strafrechtelijk verantwoordelijke personen aanduiden die zich voor een bepaald misdrijf 

zullen moeten verantwoorden. Deze techniek vindt men terug in verschillende wetten, waarin 

de wetgever hetzij zelf aangeeft, hetzij oplegt te bepalen wie als verantwoordelijke natuurlijke 

persoon wordt aangemerkt zoals zaakvoerders en commissarissen. Zo zal de wetgever in 

bepaalde gevallen de natuurlijke persoon of de hoedanigheid van de persoon of personen 

aanduiden, ten aanzien van wie, met uitsluiting van andere rechtssubjecten, de strafrechtelijke 

normschending kan worden toegerekend.
38

 

29. In bepaalde gevallen kan men spreken van expliciete wettelijke toerekening doordat de 

wet de geviseerde categorie van personen duidelijk gaat aanduiden. De wet duidt uitdrukkelijk 

een bepaalde natuurlijke persoon aan als strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven. 

Te denken valt aan de bestuurder, de zaakvoerder, de vereffenaar, de commissaris, enzovoort. 

In het sociaal strafrecht is dergelijke aanduiding meestal expliciet.
39

 Bij deze toerekening 

                                                           
35

 R. LEGROS, “Imputabilité pénale et entreprise économique”, RDP 1968-69, 372-379. 
36

 P. WAETERINCKX, “Strafbaarheid van rechtspersonen en toerekening van misdrijven.”, NjW 2004, 1298. 
37

 M. FAURE, “De strafrechtelijke toerekening van milieudelicten”, Antwerpen, Maklu, 1992, 60-65; A. DE 

NAUW en F. DERUYCK, “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, RW 1999-2000, 901-

902. 
38

 In navolging van R. LEGROS, “La responsabilité pénale des dirigeants des sociétés et le droit pénal général”, 

Rev. Dr. Pén. 1963-64, 3-28 en L. DUPONT, “Straf(proces)recht”, Brugge, Die Keure, 2001, 12. 
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 F. DERUYCK, “Daderschap en verantwoordelijkheid voor sociaalrechtelijke misdrijven”, in G. VAN 

LIMBERGHEN (ed.), Sociaal Strafrecht, Antwerpen, Maklu, 1998, 96. 
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wordt in de omschrijving van het misdrijf onmiddellijk aangegeven welke personen 

strafrechtelijk aansprakelijk kunnen zijn voor het desgevallend omschreven misdrijf. Een 

voorbeeld is artikel 126 van het Wetboek van Vennootschappen.
40

 Zo duidt de eerste 

paragraaf van dat artikel de bestuurders, lasthebbers, zaakvoerders of directeurs van 

vennootschappen aan als strafrechtelijk aansprakelijke personen. De tweede paragraaf duidt 

op haar beurt aan dat de vennootschappen burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor het betalen 

van de geldboetes waartoe hun bestuurders, zaakvoerders, directeurs of lasthebber krachtens 

de eerste paragraaf werden veroordeeld.
41

 

30. In andere gevallen spreekt men van impliciete wettelijke toerekening doordat de 

wetgever de geviseerde personen niet uitdrukkelijk, doch slechts stilzwijgend vermeldt. De 

normadressant van de strafwet is hier in algemene bewoordingen gesteld. Toch heeft de 

wetgever de bedoeling gehad om een bepaalde persoon te viseren. Te denken valt aan de 

eigenaar, de exploitant, de werkgever, enzovoort.
42

 De concrete invulling van de begrippen 

gebeurt telkens via de autonomie van het strafrecht.
43

 Volgens dit principe zijn het de feitelijk 

uitgeoefende functies waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of de 

vervolgde persoon al dan niet over de wettelijk vereiste hoedanigheid beschikt. Enkel indien 

een persoon over dergelijke hoedanigheid beschikt, kan hij worden veroordeeld. Het gegeven 

dat het om een expliciete dan wel een impliciete wettelijke toerekening gaat, speelt hierbij 

geen rol.
44

 

31. Zo zijn meerdere formuleringen in het economisch strafrecht te vinden zoals: “worden 

gestraft met een geldboete...: bestuurders, zaakvoerders, directeurs of lasthebbers die...”
45

 of 

                                                           
40

 Artikel 126 W.Venn bepaalt;  “ § 1. Worden gestraft met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank: 

  1° de bestuurders of zaakvoerders die artikel 92, § 1, tweede lid, overtreden; 

  2° de bestuurders, zaakvoerders, directeurs of lasthebbers van vennootschappen die wetens één van de 

bepalingen van de besluiten genomen ter uitvoering van de artikelen 92, § 1, eerste lid, 122 en 123 overtreden; 

  3° de bestuurders, zaakvoerders, directeurs en lasthebbers van vennootschappen die (wetens de artikelen 108 tot 

119 en 121) en de in uitvoering daarvan genomen besluiten overtreden.  

  In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 2° en 3°, worden zij gestraft met gevangenisstraf van één maand tot een 

jaar en met geldboete van vijftig tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen, als zij met bedrieglijk 

opzet hebben gehandeld. 

De zaakvoerders, directeurs of lasthebbers van vennootschappen worden wegens de overtreding van artikel 92, § 

1, eerste lid, alleen dan met de in het eerste lid gestelde straffen gestraft, wanneer de vennootschap is failliet 

verklaard. 

  § 2. De vennootschappen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor het betalen van de geldboetes waartoe hun 

bestuurders, zaakvoerders, directeurs of lasthebbers krachtens § 1 veroordeeld zijn.” 
41

 T. WUYTS, “Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, NjW 2003, 1283-1285. 
42

 Voor de wettelijke toerekening die gebeurt in twee fasen kan een voorbeeld worden gevonden in artikel 22 §3 

WAM-wet. 
43

 Cass. 10 mei 2005, www.cass.be, P.04.1693.N, met conclusie M. DE SWAEF. 
44

 F. DERUYCK, “De rechtspersoon in het strafrecht”, Gent, Mys & Breesch, 1996,  22. 
45

 Zie bijvoorbeeld in artikel 126 en 128 W. Kh. 
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in het sociaal strafrecht zoals: “worden gestraft: de werkgever, zijn aangestelden of 

lasthebbers die...”.
46

 Indien in een concreet geval de rechtspersoon niet de door de wet 

vereiste hoedanigheid heeft, zullen bepaalde misdrijven dan ook niet door rechtspersonen of 

daarmee gelijkgestelde entiteiten gepleegd kunnen worden. Zo rijst er geen probleem indien 

onder de formulering van de wettelijke toerekening in een bijzondere strafwet de 

rechtspersoon kan worden begrepen. Zo kan een rechtspersoon uiteraard ook werkgever of 

lasthebber zijn, wat niet in de weg staat dat bepaalde formuleringen van een strafbepaling de 

toepasselijkheid ervan op rechtspersonen uitsluiten.
47

 

C ) Conventionele toerekening 

32. Ook bij deze vorm van toerekening is de wet het uitgangspunt. Het is eigenlijk een 

variant van de wettelijke toerekenbaarheid, waarbij de wetgever niet zelf de potentieel 

strafrechtelijk verantwoordelijke persoon aanduidt, maar de normadressant van de strafwet 

verplicht om zelf te gaan bepalen aan welke persoon het misdrijf kan worden toegerekend.
 48

 

Deze vorm van wettelijke grondslag is een conditio sine qua non.
49

 

33. De wettelijk of contractueel aangeduide persoon is in de praktijk vaak niet de 

materiële dader van het misdrijf, hoewel dat niet uitgesloten is. Bovendien vereist de 

conventionele toerekening een uitdrukkelijk akkoord van het aangewezen orgaan of de 

aangewezen aangestelde. Het moet uitdrukkelijk zijn in die zin dat dit akkoord niet wordt 

vermoed en evenmin een schuldbekentenis uitmaakt in hoofde van de persoon die aanvaardde. 

In ieder geval is vereist dat de schuld in concreto ten aanzien van een bepaalde 

tenlastelegging wordt bewezen.
50

 Een voorbeeld is te vinden in artikel 2 van de Corporate 

Governance-wet die een tweede paragraaf toevoegt aan artikel 61 van het Wetboek van 

Vennootschappen.
51
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D) Rechterlijke toerekening 

34. Men spreekt van een rechterlijke toerekenbaarheid in de gevallen waarin noch door de 

wet, noch conventioneel wordt bepaald aan wie het misdrijf kan worden toegerekend. De 

rechter rekent dan het misdrijf toe aan degene die hij beschouwt als de werkelijk 

strafrechtelijk verantwoordelijke persoon en indien hij van oordeel is dat de materiële dader 

slechts de uitvoerder van het misdrijf, of het instrument in handen van de werkelijke dader, is. 

In principe is dit degene die de feitelijke beslissings- of controlebevoegdheid had om het 

misdrijf te voorkomen.
52

 Het kan zowel gaan om een orgaan, een werknemer, als een derde. 

Belangrijk is dat deze persoon over voldoende werkelijke beslissingsmacht beschikt. 

35. Het belangrijkste verschil met de materiële toerekening bestaat erin dat het feit niet de 

werkelijke verantwoordelijke aanwijst. Het is de rechter die moet aanwijzen aan welke 

natuurlijke persoon of personen het misdrijf kon worden toegerekend.  Toch was dit in de 

praktijk in veel gevallen onmogelijk omdat vele feiten wel degelijk door de rechtspersoon 

werden gepleegd. Het gaat om feiten die voortvloeien uit een collegiale beslissing van 

organen van de rechtspersoon, zonder dat zij aan een bepaalde natuurlijke persoon kunnen 

worden toegerekend. In die gevallen was dan ook geen bestraffing mogelijk bij gebrek aan 

dader. 

36. In een aantal bijzondere wetten ging men deze leemte in de wet ongedaan maken door 

voor specifieke misdrijven de natuurlijke persoon binnen de rechtspersoon aan te wijzen die, 

in geval van een inbreuk, strafrechtelijk zal kunnen worden vervolgd. Deze gevallen moeten 

dan worden gekaderd binnen de wettelijke toerekening. Steeds zal hier een natuurlijke 

persoon worden aangesproken, en niet de rechtspersoon als dusdanig.
53

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder 

tegelijk een opvolger te benoemen. 

    Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels 

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.  

De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een 

vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met onbeperkte 

aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet persoonlijk verbonden 

voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.” 
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§3 - De toerekening na de Wet van 4 mei 1999 

A) Algemeen 

37. In het strafrecht is de materiële toerekening de regel. Dit houdt in dat de strafbare 

feiten worden toegerekend aan de persoon die materieel de feiten heeft gepleegd. Indien een 

rechtspersoon de dader van een misdrijf is, kan deze redenering niet zomaar worden 

doorgetrokken. Ook al zou de overtreden rechtsregel specifiek zijn gericht tot de 

rechtspersoon, dan nog kan een rechtspersoon het misdrijf slechts plegen, hetzij via een daad, 

hetzij via het nalaten van een natuurlijke persoon. Zowel voor het materiële element als voor 

het morele element is bijgevolg vereist dat men een sprong maakt van de fysieke persoon naar 

de rechtspersoon.  

B) Voorwaarden die vervuld moeten zijn opdat strafbare gedragingen aan de 

rechtspersoon kunnen worden toegerekend 

38. Ons Belgisch Strafrecht, is zoals hoger reeds besproken, een schuldstrafrecht. Daarbij 

geldt het principiële uitgangspunt dat bestraffing slechts mogelijk is, indien er schuld is in de 

zin van verwijtbaarheid. Per definitie veronderstelt elk misdrijf een moreel element. Dit werd 

meermaals bevestigd door de rechtspraak van het Hof van Cassatie.
54

 Opdat het moreel 

element van het misdrijf kan worden vervuld, is er in hoofde van de dader 

schuldbekwaamheid vereist. De rechtspersoon wordt sinds de Wet van 4 mei 1999 op het vlak 

van het strafrecht als een afzonderlijke persoon beschouwd, waardoor het misdrijf ook in zijn 

hoofde zowel materieel als moreel toerekenbaar moet zijn.
55

 

39. Het Hof van Cassatie aanvaardt reeds lange tijd dat een rechtspersoon een misdrijf kan 

plegen en dus het moreel element, als constitutief element van een misdrijf, kan realiseren. 

Ook de wetgever gaat in de Wet van 4 mei 1999 uit van de schuldbekwaamhied van de 

rechtspersoon. Vanzelfsprekend zal dit schuldelement moeten beoordeeld worden rekening 

houdend met de specifieke kenmerken die eigen zijn aan de rechtspersoon. Opdat er sprake 

kan zijn van een schuldelement in hoofde van de rechtspersoon zal moeten worden 

aangetoond hetzij dat het misdrijf voortkomt uit een opzettelijke beslissing genomen binnen 

de rechtspersoon, hetzij dat er een nalatigheid aanwezig is op het niveau van de 
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rechtspersoon, dat in causaal verband staat met het misdrijf.
56

 Dit moreel element valt niet 

noodzakelijk samen met dat van de natuurlijke persoon die de aansprakelijkheid va de 

rechtspersoon heeft teweeggebracht. 

40. Wat de concrete invulling betreft van het vereiste morele element in hoofde van de 

rechtspersoon, wordt dit volledig overgelaten aan de feitenrechter. De feitenrechter zal hierbij 

de wettelijke delictsomschrijving als uitgangspunt nemen, om te bepalen welke schuldvorm 

voor het misdrijf vereist is. De schuldvorm kan variëren van algemeen tot bijzonder opzet, 

dan wel onachtzaamheid, naargelang het desgevallend misdrijf.
57

 

41. In de Toelichting voor de Senaat werd uitdrukkelijk betoogd: “Het spreekt echter 

vanzelf dat dit schuldelement beoordeeld zal moeten worden rekening houdend met de 

kenmerken die eigen zijn aan een rechtspersoon. Aangetoond zal moeten worden hetzij dat het 

misdrijf voortkomt uit een opzettelijke beslissing genomen binnen de rechtspersoon, hetzij dat 

er een nalatigheid is op het niveau van de rechtspersoon die in causaal verband staat met het 

misdrijf.”
58

 

42. In de memorie van toelichting wordt bepaald dat de aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon slechts in het gedrang kan komen indien er een intrinsiek verband is tussen het 

strafrechteijk feit en de rechtspersoon als zodanig.
59

 Anders verwoord kan een misdrijf slechts 

materieel aan een rechtspersoon worden toegerekend, indien een bepaald verband bestaat 

tussen dit misdrijf en de rechtspersoon.  

43. Dit uitgangspunt van de wetgever is duidelijk terug te vinden in de bewoordingen van 

artikel 5, lid 1 van de Strafwet. Deze bepaalt dat “misdrijven worden toegerekend aan de 

rechtspersoon, die hetzij een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel 

of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de conrete omstandigheden, voor 

zijn rekening zijn gepleegd.” Aldus worden drie criteria vooropgesteld. 

44. Een probleem die hier kan rijzen is dat de rechtspersoon haar strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid zou kunnen inperken. Zij zou dit kunnen doen aan de hand van de 

criteria van het doel of het belang van de rechtspersoon, die worden gehanteerd om de 

toerekenbaarheid te beoordelen. Het is immers de rechtspersoon zelf die het doel van de 
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rechtspersoon gaat omschrijven, en die aldus op die manier de grenzen van zijn 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid mee zou kunnen gaan bepalen. Aan het tweede criterium 

van “belang” van de rechtspersoon wordt een onvoldoende duidelijke invulling gegeven. Het 

derde criterium vereist dat het misdrijf moet zijn “gepleegd voor rekening van de 

rechtspersoon”.  

45. Voor het derde criterium haalde de Belgische wetgever zijn inspiratie uit het Franse 

systeem. Ook in Frankrijk bestaat dit criterium, waar in artikel 121-2 van de Code Pénal is 

voorzien dat de rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk is voor de misdrijven die 

werden gepleegd voor zijn rekening. Dit wordt geformuleerd met de bewoordingen “pour leur 

compte”. Indien het misdrijf gepleegd werd voor eigen rekening van de natuurlijke persoon, 

zal er logischerwijze geen toerekening aan de rechtspersoon plaatsvinden.
60

 

46. Het komt steeds toe aan de bodemrechter om uit te maken of een misdrijf aan één van 

bovenstaande criteria voldoet om tot de materïele of feitelijke toerekenbaarheid van het 

misdrijf aan de rechtspersoon te kunnen besluiten. Ook de conrete invulling van de morele 

toerekening liet de wetgever bewust over aan de bodemrechter.
61

 

47. Sinds de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 1999 is het niet meer noodzakelijk 

dat een misdrijf gepleegd in de schoot van een rechtspersoon, om strafbaar te zijn aan een 

natuurlijke persoon moet worden toegerekend. De wet zelf legt immers een grondslag voor 

een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de rechtspersoon, dat na toerekening van 

het misdrijf een eigen strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt van de rechtspersoon en de 

daarmee gelijkgestelde entiteiten. De grondvereiste daartoe is dat het misdrijf, zowel moreel 

als materieel aan de rechtspersoon moeten kunnen worden toegerekend. 

48. Bij de totstandkoming van de wet van 4 mei 1999 heeft de wetgever maar weinig 

aandacht aan deze problematiek besteed. In de parlementaire voorbereidingen heeft de Raad 

van State dan ook terecht op deze problematiek gewezen. Zij merkte op dat “Zodra bij de 

ontworpen wet een strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon zelf wordt 

ingevoerd, de wettelijke en bedongen toerekenbaarheid dreigen aanleiding te geven tot 
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tegenstellingen.”
62

 Als antwoord hierop, stelde de wetgever dat het noodzakelijk is om na te 

gaan waar het aangewezen is deze bepalingen op te heffen. Zij stelde dat “Het invoeren van 

een volwaardige strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de rechtspersonen evenwel een 

aanleiding zal zijn om in de diverse domeinen waar alternatieve regelingen in het leven 

werden geroepen, na te gaan waar het aangewezen is dat deze worden opgeheven.”
63

 

a) Materiële of feitelijke toerekening 

 

49. In het strafrecht geldt de regel dat een strafbaar feit wordt toegerekend aan de persoon 

die het strafbaar feit materieel heeft gepleegd. Men spreekt dan van de materiële toerekening. 

Deze materiële manier van toerekenen lijkt echter moeilijk te hanteren in situaties waarin het 

een rechtspersoon is die een misdrijf pleegt. Ook daar waar de rechtsregel specifiek gericht is 

tot een rechtspersoon, kan deze rechtspersoon het materieel element van het misdrijf slechts 

realiseren via een handelen of nalaten van een natuurlijke persoon. 

50. Opdat men de materiële toerekening ook zou kunnen doortrekken naar de situatie 

waarin een rechtspersoon een misdrijf pleegt, heeft de wetgever actie ondernomen door de 

invoering van artikel 5, lid 1 Sw. dat bepaalt: “Een rechtspersoon is strafrechtelijk 

verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 

verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de 

concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd.”  

51. Uit deze bepaling kunnen drie niet-cumulatieve voorwaarden worden ontleed opdat 

een materiële toerekenbaarheid mogelijk is. De materiële toerekening aan de rechtspersoon 

dient derhalve volgens één van deze criteria te gebeuren, hetzij het statutair doel van de 

rechtspersoon, hetzij de waarneming van het belang van deze rechtspersoon, hetzij het 

gepleegd zijn van het misdrijf voor rekening van de rechtspersoon. Deze drie voorwaarden 

werden reeds vooropgesteld in de oorspronkelijke tekst van het wetsvoorstel, dat bepaalde dat 

iedere rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk is voor alle misdrijven die ter 

verwezenlijking van zijn doel, ter waarneming van zijn belang of voor zijn rekening werden 

gepleegd.
64

 In de uiteindelijke tekst van het wetsvoorstel werd de precisering toegevoegd dat 

de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon slecht in het gedrang kan 

komen wanneer er een intrinsiek verband bestaat tussen het begane misdrijf en de 
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rechtspersoon.
65

 Door deze precisering wordt meteen ook de wil van de wetgever benadrukt 

dat deze de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon niet wenst uit te 

breiden tot feiten en strafbare gedragingen gepleegd door personen die weliswaar een band 

hebben met de rechtspersoon, maar slechts gebruik hebben gemaakt van het juridisch kader of 

het materiaal van de rechtspersoon om misdrijven te plegen in hun eigen belang of voor hun 

eigen rekening. Op die manier wordt vermeden dat de rechtspersoon zich voor elke gedraging 

van de natuurlijke persoon zou horen te verantwoorden, alsook dat de strafrechtelijke 

verantwoordelijkeid van rechtspersonen onaanvaardbaar zou worden ingeperkt.
66

 Uit deze 

precisering kan verder ook de wil van de wetgever worden afgeleid om een stelsel van 

objectieve strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor eender welk feit dat in 

haar schoot werd gepleegd, af te wijzen.
67

  

52. De bewoordingen “voor zijn rekening” wijzen niet op een afgeleide strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid maar naar het voordeel dat de rechtspersoon uit het misdrijf haalt. Op 

basis daarvan zou hij kunnen worden aangewezen als de dader aan wie dat feit materieel kan 

worden toegerekend.
68

 

53. Het louter verband tussen het misdrijf en de verwezenlijking van het doel van de 

rechtspersoon is onvoldoende om tot een strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de 

rechtspersoon te besluiten, daar de rechtspersoon zijn maatschappelijk doel op een zeer 

beperkende wijze kan omschrijven zodat deze meteen ook mede de grenzen van zijn eigen 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid zou kunnen bepalen. Om die reden werden nog andere 

criteria in de wet opgenomen.  

54. Zo vormt de waarneming van de belangen van een rechtspersoon eveneens één van de 

voorwaarden voor meteriële toerekenbaarheid. De wetgever is onduidelijk over de vraag of 

het hier enkel om economische of geldelijke belangen gaat, dan wel of men ook met andere 

belangen, zoals morele, rekening mag houden. 

55. In ieder geval zal de invulling van bovenstaande criteria door de bodemrechter dienen 

te gebeuren. Hij zal moeten uitmaken of een misdrijf aan één van de criteria beantwoordt, om 

tot de materiële toerekenbaarheid van het misdrijf aan de rechtspersoon te kunnen besluiten. 
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56. Het derde criterium dat een intrinsieke band vereist met de verwezenlijking van het 

doel vindt haar oorsprong in het Franse wetboek van strafvordering dat in haar artikel 121-2 

bepaalt: “Les personnes morales, à l’exclusion de l’ État, sont responsables pénalement, dans 

les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par 

leurs organes ou représentants.” 

57. In Nederland vindt de materiële toerekening plaats a.d.h.v. de theorie van het 

functioneel daderschap.  Deze theorie is van jurisprudentiële oorsprong.
69

 De eerste aanloop 

in de ontwikkeling van dit leerstuk vinden we in de vier criteria opgemaakt door de Hoge 

Raad in het belanrgijke V&D-arrest van 1945. Zo werd geoordeeld dat in casu de 

rechtspersoon aansprakelijk was indien 1) de overtreding was begaan door een persoon in 

dienst van het bedrijf, 2) deze natuurlijke persoon binnen zijn algemene bevoegdheden 

gebleven was, 3) hij handelde in het kader van zijn werkzaamheden en 4) dit deed ten 

voordele van het bedrijf. Samenvattend kan men spreken over de criteria van dienstverband 

en voordeel. In het Ijzerdraadarrest hanteert de Hoge Raad nieuwe en duidelijk restrictievere 

criteria van macht en aanvaarding. Volgens de Hoge Raad kan de ondernemer slechts 

aansprakelijk worden gesteld indien de vervolgde handeling binnen zijn machtssfeer ligt en 

hij deze in het algemeen aanvaard heeft. In het latere Kabeljauwarrest van 1981 beslist de 

Hoge Raad dat deze criteria van macht en aanvaarding ook gelden inzake de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van de rechtspersoon. Het zijn deze criteria die aan de grondslag liggen van 

de thans geldende theorie van het functioneel daderschap. 

58. Deze theorie houdt in dat een strafbare gedraging, die neerkomt op zowel een puur 

fysieke daad als een maatschappelijk functievervullen, het de natuurlijke of rechtspersoon is 

die deze functie vervult in de maatschappij, die als dader van de strafbare gedraging moet 

worden aangemerkt. De daad van een fysieke persoon zal bijgevolg kunnen worden 

toegerekend aan de rechtspersoon voor zover de reële gedraging van de fysieke persoon 

overeenstemt met een maatschappelijk functievervullen door de rechtspersoon in kwestie.
70

   

59. Het Nederlandse recht legt dus de nadruk op de inbreuk die de natuurlijke persoon 

begaat. Het is vereist dat het misdrijf een functioneel karakter vertoont opdat het kan worden 

toegerekend aan de rechtspersoon. De nadruk wordt dus gelegd op het handelen zelf. 
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Bovendien wordt in artikel 51 Sr. helemaal geen opsomming gegeven van de mogelijke 

natuurlijke personen die de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersonen kunnen 

opnemen. De opgesomde personen hebben enkel betrekking op zij die kunnen worden gestraft 

indien de rechtspersoon een misdrijf pleegt. 

60. De materiële toerekening volgens het Belgisch systeem verschilt grondig van het 

Franse systeem opgenomen in artikel 121-2 lid 1 CP.
71

 In Frankrijk gebeurt de materiële 

sprong die de rechter moet maken via de theorie van de aansprakelijkheid door terugkaatsing. 

Ook hier mag men het belang van de rechtspraak in deze materie niet links laten liggen. 

Artikel 121-2 C.P. verwijst enerzijds naar de daad
72

 en anderzijds naar de personen.
73

 De 

Franse wetgever is er dus van overtuigd dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon steeds een menselijke inmenging veronderstelt. Het gaat bijgevolg eigenlijk 

slechts om een „ontleende‟ aansprakelijkheid of een „aansprakelijkheid door terugkaatsing.‟ 

Bij de toerekening van het misdrijf aan de rechtspersoon, is het dan ook de taak van de rechter 

om na te gaan of vooreerst een misdrijf is begaan, bijgevolg het misdrijf werd gepleegd voor 

rekening van de rechtspersoon, en tenslotte dit gebeurde door één van haar organen of 

vertegenwoordigers.
74

 Het misdrijf kan slechts worden toegerekend aan een rechtspersoon op 

basis van het optreden van een orgaan of vertegenwoordiger van de rechtspersoon voor 

rekening van deze rechtspersoon. Vandaar dat het Franse Hof van Cassatie een delegatie van 

bevoegdheden tussen rechtspersonen onmogelijk acht.
75

 

61. De in het Franse recht gehanteerde theorie hoort thuis in een gemengd model, waarbij 

het zich zowel op de persoon als op de inbreuk beroept. Enkel de in artikel 121-2 C.P. 

opgesomde personen kunnen de aansprakelijkheid van de rechtspersoon opwerpen, op 

voorwaarde dat zij handelen voor rekening van de rechtspersoon. Vermits het Franse recht 

geen strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor andermans daad kent, moet 

het morele element hier in hoofde van de natuurlijke persoon, de dader, worden bewezen. Dit 

kan worden bewezen a.d.h.v. het verwachte profijt van het misdadig handelen. 
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b) Morele toerekening 

 

62. De bewijslevering van het bestaan van een collectieve wil, eigen aan de rechtspersoon 

en onderscheiden van de individuele wil van zijn leden, is puur abstract en theoretisch gezien 

helemaal niet vanzelfsprekend. Bij een rechtspersoon, dat in wezen een fictief figuur vormt, is 

het wilselement manifest afwezig. Dat wilselement vormt echter het bewustzijn om een 

strafnorm te willen schenden en ligt daarom aan de grondslag van de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid. De rechtspraak wordt dus verplicht een sprong te maken van de natuurlijke 

persoon naar de rechtspersoon teneinde het morele element aan de rechtspersoon te kunnen 

toerekenen. In vergelijking met de natuurlijke persoon dient de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van de rechtspersoon op een andere wijze te worden gevormd.  

63. Hierbij zijn twee verschillende benaderingen mogelijk. Volgens een eerste benadering 

wordt bij de bewijslevering van het morele element in hoofde van de natuurlijke persoon 

gekeken naar de persoon van de natuurlijke persoon. In een tweede benadering wordt de 

nadruk eerder gelegd op de vervolgde inbreuk. Zo geven bepaalde materiële handelingen 

manifest blijk van de wil om de strafnorm te schenden. Daar waar het Belgische en het 

Nederlandse recht voor de eerste benadering hebben gekozen, heeft het Franse recht voor de 

tweede geopteerd.
76

 

64. De morele toerekening blijkt in het Nederlandse recht echter minder duidelijk. De 

Nederlandse rechtsleer en rechtspraak bieden hierover in het algemeen weinig 

aanknopingspunten.
77

 Voor de morele toerekening gaat men hoofdzakelijk nagaan in welke 

mate de rechtspersoon de nodige toezichts- en controlemechanismen heeft toegepast om het 

misdrijf te voorkomen. Bij een gebrekkige organisatie en onvoldoene toezicht en controle zal 

men veelal tot een morele toerekenbaarheid kunnen komen.
78

 Het Nederlandse recht kent 

daarnaast het agregaatspincipe. Zo verklaarde de Hoge Raad in het „Nut-arrest‟ de betrokken 

rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk voor een misdrijf waarbij het opzet van meerdere 

natuurlijke personen bij elkaar werd opgeteld om tot het opzet van de rechtspersoon te 

komen.
79
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65. Het Franse recht opteerde voor het realisme van het strafrecht. Volgens de Franse 

Code Pénal wordt de rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk gesteld wanneer het misdrijf 

gepleegd is voor rekening van de rechtspersoon. Bijgevolg moet de rechter er zich van 

vergewissen dat een misdrijf gepleegd is door de rechtspersoon en dat een natuurlijke persoon 

dader is van het misdrijf die heeft gehandeld voor rekening van de rechtspersoon als orgaan of 

een veregenwoordiger van de rechtspersoon. Het morele element moet hier in hoofde van de 

natuurlijke persoon, dader worden bewezen.
80

 

c) Poging en deelneming 

 

66. De regels vervat in de artikelen 51 tot 53 en 66 tot 69 van het Strafwetboek in verband 

met de strafbare poging, respectievelijk de strafbare deelneming, zijn tevens van toepassing 

op de misdrijven gepleegd door een rechtspersoon. Dit zal  onder meer van belang zijn op het 

vlak van straftoemeting. De rechter zal voor de toemeting van de toepasselijke straf met deze 

feiten, indien aanwezig, rekening moeten houden. Belangrijk is evenwel dat de poging tot de 

misdrijven is slechts strafbaar wanneer de wettekst uitdrukkelijk anders bepaalt. 

 

Afdeling 2 - De argumenten pro en contra van de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid 

 

67. Het principe van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen is er één 

met weerhaken, en was voor een lange tijd zeer omstreden in de Belgische rechtsleer.
81

 Ook 

na de afschaffing van de strafrechtelijke immuniteit van de rechtspersonen werd deze 

discussie voortgezet.
82

 Deze discussie was deels van communautaire aard, daar de bereidheid 
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een strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen in te voeren aan Vlaamse zijde 

groter was dan aan Waalse zijde.
83

 

68. De tegenstanders van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen 

wijzen erop dat het onmogelijk is in hoofde van de rechtspersoon het moreel element
84

 van 

het misdrijf te realiseren. Het strafbaar feit gepleegd door de rechtspersoon vloeit immers 

doorgaans voort uit een beslissing van een orgaan van de rechtspersoon. Vaak is dergelijke 

beslissing het resultaat van een geheime stemming zodat, behalve bij unanimiteit, het 

onmogelijk is te bepalen welke natuurlijke personen de beslissing hebben genomen. 

69. Dit argument gaat wel degelijk op voor de meeste misdrijven in het Strafwetboek. Het 

is immers moeilijk denkbaar dat een rechtspersoon het moreel bestanddeel van diefstal of 

moord kan realiseren. Daartegenover staat wel dat de meeste door de rechtspersoon gepleegde 

misdrijven zich situeren in het bijzonder strafrecht. In deze wetten van economisch, sociaal en 

milieustrafrecht gaat het vaak om de zogenaamde contraventionele wanbedrijven, waarbij het 

morele bestanddeel herleid is tot schuld door wetsinbreuk en dus een loutere overtreding van 

de strafwet volstaat. 

70. Dit probleem zou kunnen worden verholpen door de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen te beperken tot een in de wet opgenomen specifieke 

lijst van misdrijven. Zo werd de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen in 

Nederland oorspronkelijk beperkt tot uitsluitend economische misdrijven. Nadien werd 

geopteerd naar een uitbreiding tot alle misdrijven.  In Frankrijk daarentegen wordt een ander 

systeem gehanteerd waarbij men voor elk misdrijf in het nieuwe boek II Sw. gaat gaan 

bepalen of het door een rechtspersoon kan worden gepleegd en welke in voorkomend geval de 

toepasselijke sanctie is. 

71. De Belgische wetgever opteerde echter voor een algemene strafbaarstelling van de 

rechtspersoon, op voorwaarde dat de strafbare gedraging verband moet houden met de 

activiteiten van de rechtspersoon. 

72. Een volgend aspect dat op veel tegenstand heeft gebotst, is de vraag of rechtspersonen 

wel kunnen worden gestraft. Tegenstanders pleitten dat de klassieke straffen onaangepast zijn 

voor de rechtspersoon. Zo is een vrijheidsstraf zoals een gevangenisstraf immers moeilijk 

                                                           
83

 C. VAN DEN WYNGAERT, “Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht”, Antwerpen, Maklu, 

2006, 128. 
84

 Opzet en onachtzaamheid. 



32 
 

denkbaar wat betreft een rechtspersoon. Voorstanders pleitten er dan voor dat dit argument 

niet opgaat voor alle straffen, en stellen terecht dat partimoniale straffen zoals geldboeten en 

verbeurdverklaring ook op rechtspersonen kunnen worden toegepast. Bovendien kan men zich 

specifieke straffen voor rechtspersonen voorstellen zoals het intrekken van een 

exploitatievergunning, de publicatie van de veroordeling in het Belgisch Staatsblad, de 

bedrijfssluiting, de ontbinding, de ondervoogdijplaatsing enzovoort. 

73. In het nieuwe Franse Strafwetboek werd dit probleem opgelost door in specifieke, 

alleen voor de rechtspersoon bedoelde, straffen te voorzien.
85

 In dat systeem wordt bij elk 

misdrijf gespecifieerd welke de straffen zijn indien het misdrijf werd gepleegd door een 

natuurlijke persoon en welke de straffen zijn indien de dader een rechtspersoon is.
86

 

74. De Belgische wetgever koos door de invoering van artikel 7bis Strafwetboek voor een 

algemene oplossing door te bepalen welke sancties er gelden ten aanzien van rechtspersonen. 

75. Een volgend struikelblok betreft de verenigbaarheid van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen met het principe van de individuele strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid. Volgens tegenstanders struikelt men hier op een onverenigbaarheid en 

zou  het bovendien strijdig zijn met het persoonlijk karakter van de straffen.
87

 Tegenstanders 

pleitten dat de strafbaarheid van de rechtspersoon nooit tot een bestraffing van de effectief 

schuldige personen zou leiden. Het zijn immers niet de personen die de gewraakte beslissing 

hebben genomen die worden getroffen, maar wel de rechtspersoon zelf. 

 

Afdeling 3 - Het uitgangspunt van de Wet: rechtstreeks daderschap van de 

rechtspersoon 

 

76. De Belgische wetgever regelt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de 

rechtspersoon als een autonome verantwoordelijkheid, volledig los van deze van de 

natuurlijke persoon door wie de rechtspersoon handelt.  
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77. De basisfilosofie die ten grondslag ligt aan de nieuwe wet, is dat wordt uitgegaan van 

de rechtspersoon als een maatschappelijke realitieit die een eigen strafrechtelijke fout kan 

begaan en hier dan ook op strafrechtelijk vlak voor aansprakelijk moet kunnen worden 

gesteld. 
88

 

78. Tijdens de parlementaire voorbereidingen in de senaat werd hierbij uitdrukkelijk 

gesteld dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon, niet als een afgeleide 

aansprakelijkheid kan worden beschouwd van deze van de natuurlijke persoon. Deze 

afgeleide aansprakelijkheid zou enkel tot vervolging en veroordeling aanleiding kunnen geven 

wanneer het bewijs geleverd wordt van het plegen van een misdrijf door een 

geïndividualiseerde natuurlijke persoon binnen de rechtspersoon, wiens gedrag toegerekend 

kan worden aan de rechtspersoon. Deze principiële keuze voor een autonome strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de rechtspersoon werd tijdens de parlementaire voorbereiding van 

het wetsvoorstel herhaaldelijk in herinnering gebracht.
89

 

79. Men volgt hiermee het model van Nederland. Daarentegen hanteert men in Frankrijk 

de theorie van de afgeleide strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. Men 

gaat er daarbij van uit dat, gezien de rechtspersoon de facto handelt door middel van de 

natuurlijke persoon, zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid niet in het gedrang kan komen 

zonder dat de verantwoordelijkheid van de natuurlijke persoon in het gedrang komt. 

 

Hoofdstuk 3 - Personeel toepassingsgebied 

 

Afdeling 1 - Rechtspersonen die strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen 

worden gesteld 

 

80. De nieuwe wet voorziet een zeer ruim toepassingsgebied ratione personae. 

Overeenkomstig het huidig artikel 5 Sw. is het toepassingsgebied voor de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid algemeen en dus in in beginsel van toepassing op alle rechtspersonen.  
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81. Artikel 5 Strafwetboek luidt: “Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk 

voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel 

of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor 

zijn rekening zijn gepleegd. Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt 

uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel 

degene die de zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde 

natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd kan hij samen met de 

verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld. 

  Met rechtspersonen worden gelijkgesteld : 

  1° tijdelijke verenigingen en verenigingen bij wijze van deelneming; 

  2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, derde lid van de gecoördineerde wetten op de 

handelsvennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 

  3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 

aangenomen. 

 Voor de toepassing van dit artikel kunnen niet als strafrechtelijk verantwoordelijke 

rechtspersoon worden beschouwd : de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen, de 

provincies, de Brusselse agglomeratie, de gemeenten, (de meergemeentezones,) de 

binnengemeentelijke territoriale organen, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, de gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn.” 

82. Het toepassingsgebied bevat in beginsel zowel de rechtspersonen naar privaat recht, 

zoals de verenigingen en vennootschappen, als de rechtspersonen naar publiek recht
90

  en zijn 

zij beiden strafrechtelijk verantwoordelijk onder de door de wet bepaalde voorwaarden. 

Daarnaast worden enerzijds bepaalde verenigingen en vennootschappen die geen 

rechtspersoonlijkheid hebben, voor de toepassing van deze wet toch met rechtspersonen 

gelijkgesteld. Anderzijds worden bepaalde rechtspersonen naar publiek recht onttrokken aan 

het toepassingsgebied van de wet. 
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§ 1 - Privaatrechtelijke Vennootschappen en verenigingen met 

rechtspersoonlijkheid 

 

83. De privaatrechtelijke rechtspersonen worden zonder onderscheid strafrechtelijk 

verantwoordelijk gesteld. Het betreft hier in de eerste plaats de alle privaatrechtelijke  

handelsvennootschappen
91

 in de zin van artikel 2, derde lid van de Gecoördineerde Wetten op 

de Handelsvennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting.
92

 Het gaat om de 

vennootschap onder firma, de gewone commanditaire vennootschap, de naamloze 

vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen, de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid en de coöperatieve vennootschap. In de tweede plaats vallen ook 

alle burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap
93

 hebben 

aangenomen onder het toepassingsgebied van artikel 5 Sw. 

84. Door artikel 1 van de Wet van 17 juli 1989 betreffende de economische 

samenwerkingsverbanden wordt aan deze laatsten rechtspersoonlijkheid verleend, zodat zij 

bijgevolg ook vallen onder het personele toepassingsgebied van de wet van 4 mei 1999. 

85. De vraag rijst of de wet eveneens van toepassing moet worden gemaakt op 

rechtspersonen zonder winstoogmerk. In de parlementaire voorbereiding van de wet wordt 

hieraan nauwelijks aandacht besteed. Rekening houdend met het beginsel dat de wet in de 

regel van toepassing is op alle rechtspersonen, mag hier worden aangenomen dat zij eveneens 

geldt voor de rechtspersonen zonder winstoogmerk. Het betreft hier de verenigingen met 

rechtspersoonlijkheid, zoals de vereniging zonder winstoogmerk, de instelling van openbaar 

nut waaraan rechtspersoonlijkheid werd verleend, en de vennootschap met sociaal oogmerk. 

§ 2 - Door de wet met rechtspersonen gelijkgestelde entiteiten 

 

86. Door de invoering van artikel 5, lid 3 van het Strafwetboek worden een aantal 

entiteiten die juridisch gezien geen rechtspersoonlijkheid hebben, toch aan het 

toepassingsgebied van de wet onderworpen, zodat zij inzake strafrechtelijke 
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verantwoordelijkheid met rechtspersonen worden gelijkgesteld. Deze uitbreiding heeft 

betrekking op de tijdelijke verenigingen
94

 en de handelsverenigingen bij wijze van 

deelneming
95

, de duurzame handelsvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid bedoeld in 

artikel 2, derde lid van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen
96

, de 

handelsvennootschappen in oprichting en de burgerlijke vennootschappen die niet de vorm 

van een handelsvennootschap hebben aangenomen.
97

 

87. De wet vernoemd enkel uitdrukkelijk de handelsvennootschappen in oprichting. Voor 

de feitelijke verenigingen
98

 en de verenigingen zonder winstoogmerk voorziet de wet geen 

gelijkstelling, zodat, gelet op de interpretatie van artikel 5 derde lid Sw. en de parlementaire 

voorbereiding
99

, kan worden afgeleid dat deze niet strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen 

worden gesteld. 

88. In sommige gevallen heeft men te maken met een onvolmaakte rechtspersoon. Het 

gaat meer specifiek om een entiteit die burgerrechtelijk nog geen rechtspersoonlijkheid bezit 

omdat bij de oprichting niet voldaan werd aan één of meerdere burgerrechtelijke 

voorwaarden. Hier rijst de vraag of de onvolmaakte rechtspersoon in wording op die manier 

aan een eventuele  strafrechtelijke vervolging kan ontsnappen. Rekening houdend met de 

autonomie van het strafrecht moet worden aangenomen dat een dergelijke onvolmaakte 

rechtspersoon toch kan worden gestraft. 

89. De ratio legis tot het uitbreiden van artikel 5 Sw. naar de met rechtspersonen 

gelijkgestelde entiteiten, bestaat erin discriminatie te vermijden.
100

 Net zoals de 

rechtspersonen, kunnen de enititeiten zonder rechtspersoonlijkheid evenzeer 

handelsactiviteiten uitoefenen. Bijgevolg zou het discriminatoir zijn te stellen dat alleen deze 

eerste en niet deze laatste zouden kunnen worden gestraft. Dit zou een schending kunnen 

uitmaken van het gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Om dit 
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te vermijden voorzag de wetgever een uitbreiding van het toepassingsgebied  in artikel 5, 

derde lid van het Strafwetboek. Deze uitbreiding werd echter beperkt tot groeperingen die 

hoofdzakelijk economische activiteiten hebben, op grond van het standpunt dat deze 

problematiek minder relevant is voor andere groeperingen in de samenleving.
101

 

90. Door de toepassing van de wet op entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, kan dit wel 

aanleiding geven tot moeilijkheden op het vlak van de uitvoering van de straf. Zo zal, in 

zoverre de gestrafte entiteit bij gebrek aan rechtspersoonlijkheid niet beschikt over een eigen 

vermogen, de straftoemeting en in het bijzonder de uitvoering van de geldboete problematisch 

zijn. Bij afwezigheid van een vermogen zou deze geldboete dan moeten worden gedragen 

door de verschillende leden die de entiteit zonder rechtspersoonlijkheid uitmaken. De vraag 

die hier rijst is of het persoonlijk karakter van de straf er zich niet tegen verzet dat deze 

ondergaan wordt door de natuurlijke personen die de entiteit uitmaken en die, zelfs indien 

deze entiteit geen rechtspersoonlijkheid heeft, hiermee problematisch volledig kunnen worden 

vereenzelvigd. Welke persoon zal effectief de straf ondergaan?  

91. Het zou daarom nuttig zijn dat de vennoten in de praktijk een soort van 

schuldreglement zouden opstellen, waarbij zij onderling en wederzijds de betaling van de 

strafrechtelijke boetes gaan regelen door deze ten laste te leggen van de persoon of personen 

die effectief hebben bijgedragen tot het plegen van het misdrijf. Deze manier van onderlinge 

overeenkomst zal evenwel niet aan derden kunnen worden tegengeworpen. Ten aanzien van 

Openbaar Ministerie blijven de vennoten in solidum, d.w.z. elk voor de totaliteit van hun 

eigen vermogen, gehouden tot betaling.
102

 

92. Daarnaast is de oplegging en tenuitvoerlegging van de straf van ontbinding niet 

evident indien deze wordt uitgesproken ten aanzien van vennootschappen bedoeld in artikel 2, 

derde lid van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen of ten aanzien van de 

handelsvennootschappen in oprichting. Een ontbinding uitvoeren ten aanzien van een entiteit 

die juridische gezien nog geen bestaan kent is absurd. Daarom zullen, wat de straffen van 

ontbinding en verbod betreft, deze wellicht leiden tot de beëindiging van de overeenkomst 

tussen de vennoten. Dit zal echter geen invloed hebben op het sluiten van nieuwe 
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overeenkomsten tussen die partijen, of zelfs van contracten die samenlopen met de contracten 

waarvoor zij worden vervolgd.
103

 

93. In het Nederlandse recht wordt in artikel 51 Sr.
104

 een regeling van daderschap en 

strafbaarheid van rechtspersonen gegeven, waarbij het begrip rechtspersoon een eigen 

strafrechtelijke invulling krijgt die niet geheel overeenstemt met het civiele recht. Het civiele 

recht kent een onderverdeling in kerkgenootschappen, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

rechtspersonen. Het gaat in theorie en praktijk vooral om privaatrechtelijke rechtspersonen. 

Die kunnen de vorm aannemen van een N.V., een BV, coöperatie, onderlinge 

waarborgmaatschappij, stichting, een vereniging, of een openbare vennootschap met 

rechtspersoonlijkheid.  

94. De vereniging is in dit verband interessant omdat deze ook op een betrekkelijk 

informele wijze kan ontstaan zonder dat een notariële akte is vereist. Bepaalde 

samenwerkingsverbanden kunnen dan ook vrij makkelijk in civielrechtelijke zin als 

rechtspersoon worden aangemerkt en dat werkt door naar artikel 51 Sr. Ook voor buitenlandse 

rechtspersonen wordt rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht veelal erkend. 

95. Belangrijk is dat artikel 51 lid 3 Sr. een aanvulling op de civielrechtelijke regeling 

geeft door in strafrechtelijke zin met de rechtspersoon gelijk te stellen: de stille of openbare 

vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de rederij en het doelvermogen.  

96. In de rechtsleer werd bovendien een ruime en strafrechtelijk autonome invulling van 

het begrip rechtspersoon bepleit: “een organisatie met een zeker duurzaam karakter”.
105 

Bij de 

wetswijziging van artikel 140 Sr. in 1988, waarbij het begrip rechtspersoon werd vervangen 

door “organisatie”, is artikel 51 Sr. ongemoeid gelaten. De aanduiding van rechtssubjecten 

moeten uit een oogpunt van rechtszekerheid en handhaafbaarheid een zekere precisie hebben. 

Dit argument pleit ook tegen de door sommige rechtsleer voorgestelde, meer restrictieve 

invulling, waarin slechts rechtspersonen die aan bepaalde vereisten voldoen, in 

strafrechtelijke zin als rechtspersoon worden aangemerkt. 
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97. Ook kan worden gepleit het bedrijfsvermogen van de eenmanszaak aan de opsomming 

toe te voegen, eventueel ter vervanging van het bijzonder onduidelijke begrip 

„doelvermogen‟. De wettelijke opsomming is evenwel ook zonder zo‟n wijziging ruim: 

organisaties en samenwerkingsverbanden zijn doorgaans probleemloos rechtssubject in 

strafrechtelijke zin. 

98. De Belgische en Nederlandse uitbreiding naar sommige entiteiten zonder 

rechtspersoonlijkheid staat lijnrecht tegenover het formalistische systeem dat in het Franse 

recht wordt gehanteerd. Daar is het bestaan van rechtspersoonlijkheid een absolute vereiste 

opdat men een entiteit strafrechtelijk aansprakelijk kan stellen. De wet voorziet op dit punt 

dan ook geen enkele uitbreiding. 

 

§ 3 - Publiekrechtelijke rechtspersonen 

 

99. In beginsel vallen publiekrechtelijke rechtspersonen ook onder het ruime 

toepassingsgebied van de wet en kunnen zij bijgevolg ook strafrechtelijk verantwoordelijk 

worden gesteld. Hieruit volgt dat de meeste openbare instellingen in beginsel onder de wet 

vallen, met uitzondering van deze die daarvan worden uitgesloten op grond van artikel 5 

vierde lid Sw.
106

 

100. Een aantal voorbeelden die te vinden zijn in de rechtsleer
107

 zijn; de openbare 

instellingen sensu stricto
108

, de gepersonaliseerde besturen,
109

 de publiekrechtelijke 

beroepscorporaties,
110

 de openbare adviesorganen,
111

 de intercommunale verenigingen, de 

publiekrechtelijke verenigingen,
112

 de autonome overheidsbedrijven
113

 en de openbare 

kredietinstellingen. 

101. De Belgische wetgever heeft er evenwel voor gekozen niet alle publiekrechtelijke 

rechtspersonen onder de strafrechtelijke verantwoordelijkheid te laten vallen, en opteerde om  
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een aantal publiekrechtelijke rechtspersonen van het toepassingsgebied uit te sluiten. De regel 

dat alle rechtspersonen onder de toepassing van de nieuwe wet vallen, kent dus zowel 

uitzonderingen als uitbreidingen. Een uitgebreide reeks publiekrechtelijke rechtspersonen 

wordt aan de toepassing van de nieuwe wet onttrokken. Het betreft vooral de politieke 

rechtspersonen. Te denken valt aan onder meer aan de federale staat, de gewesten, de 

gemeenschappen, de provincies, de Brusselse agglomeratie, de gemeenten, de 

binnengementelijke territoriale organen
114

, de Vlaamse, de Franse en de gemeenschappelijke 

gemeenschapscommissie.
115

 Zij worden niet als strafrechtelijk verantwoordelijke 

rechtspersoon beschouwd en zijn als het ware strafrechtelijk immuun.
116

  

102. Dit kan tot evenwel tot absurde en ongewenste situaties leiden. In de praktijk zien we 

namelijk dat de gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten geregeld in 

concurrentie treden met prive-ondernemingen. Te denken valt aan concurrentie inzake 

ontspanning, cultuur, sport, afval, enzovoort. In dergelijke situaties stuit men op een 

onbillijkheid en kan men zich afvragen of dit geen schending uitmaakt van het grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel.
117

 

103. Blijkens de parlementaire stukken
118

 werd wel een uitzondering gemaakt voor de 

zogenaamde “politieke” rechtspersonen, om de reden dat deze een rechtsreeks democratisch 

verkozen orgaan hebben. Alhoewel deze reden niet voor alle O.C.M.W.‟s kan worden 

doorgetrokken, werd ervoor gekozen om toch alle O.C.M.W.‟s uit het toepassingsgebied voor 

de strafrechtelijke verantwoordelijkheid uit te sluiten, teneinde geen discriminatie tot stand te 

brengen.
 119

 Dit leidt evenwel niet tot de uitsluiting van rechtspersonen onstaan uit 

intergemeentelijke of inter-OCMW-samenwerking welke wel strafrechtelijk aansprakelijk 

kunnen worden gesteld. 
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104. Ook in Nederland blijkt uit de geschiedenis van de wet dat het de bedoeling is een 

zekere beperking in te voeren. Onder de ruime categorie rechtspersonen uit artikel 51 Sr. 

Vallen nochtans naar de letter ook publiekrechtelijke rechtspersonen.  

105. Zo dienen publiekrechtelijke rechtspersonen, bij strafbare feiten gepleegd in het kader 

van een overheidstaak, verantwoording af te leggen aan de instellingen en organen die daartoe 

door het staatsrecht en administratieve recht zijn aangewezen. In dat geval is evenwel geen 

strafvervolging mogelijk. Vervolgbaarheid is wel mogelijk indien die feiten plaatsvinden in 

het kader van een ondernemingsactiviteit die ook door een particulier kan geschieden. 
120

 

106. De wetgever was er zich wel van bewust dat dit onderscheid verre van degelijk was. 

Het werd bijgevolg ook niet als erg dwingend beschouwd. Het was slechts een aanzet tot een 

oplossing die genoodzaakt was door de rechtspraak verder te worden uitgewerkt. Inmiddels is 

door de rechtspraak een onderscheid gemaakt tussen drie groepen van publiekrechtelijke 

rechtspersonen. Als eerste kan men de Staat onderscheiden. Deze is voor zijn handelingen niet 

zelf strafrechtelijk vervolgbaar.
121

 Ten tweede zijn er de publiekrechtelijke rechtspersonen die 

openbare lichamen zijn in de zin van hoofdstuk 7 Grondwet. De rechtspraak heeft voor deze 

rechtspersonen een vorm van beperkte immuniteit aangenomen.
122

 Net als ten aanzien van de 

Staat betreft deze immuniteit een vervolgingsuitsluitingsgrond. Ten derde kan men de overige 

publiekrechtelijke rechtspersonen onderscheiden. Voor deze derde categorie geldt er geen 

bijzondere immuniteit.
123

 

107. In 1976 heeft dit onderwerp bij de introductie van artikel 51 Sr. enige aandacht 

gekregen van de wetgever,
124

 maar ook hier werd de nadere invulling aan de rechtspraak 

overgelaten. De Memorie van Toelichting gaf wel een kader voor de rechtspraak aan: geen 

algemene uitsluiting van vervolging of van strafbaarheid, maar een beoordeling van geval tot 

geval waarbij vooral de context waarin de gedraging zich afspeelt en het gelijkheidsbeginsel 

van belang werden geacht. 

108. In de jurisprudentie is vooral de positie van lagere publiekrechtelijke rechtspersonen 

aan de orde geweest. De vraag was daarbij in het bijzonder of zo‟n rechtspersoon wel 

vervolgbaar was. Voor strafrechtelijke „immuniteit‟ werd en wordt in de eerste plaats vereist 
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dat de rechtspersoon een openbaar lichaam is in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet. 

Vervolgens moest in de vroegere rechtspraak de tenlastegelegde gedraging van het openbare 

lichaam als uitvoering van overheidstaak kunnen worden gezien. In het uitvoerig 

gemotiveerde tweede Pikmeer-arrest uit 1998 is dit taakcriterium echter sterk beperkt, en wel 

tot de gevallen waarin de desbetreffende gedragingen naar haar aard en gelet op het wettelijk 

systeem rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht in het 

kader van de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak, zodat 

uitgesloten is dat derden in zoverre op gelijke voet als het openbaar lichaam aan het 

maatschappelijk verkeer deelnemen. 
125

 

109. Naast de publiekrechtelijke rechtspersoon zelf verdienen ook aandacht de mogelijke 

leidinggevers aan stafbare feiten van die rechtspersoon.
126

 Over hen heeft de Hoge Raad 

beslist dat de vervolgbaarheid van de publiekrechtelijke rechtspersoon zo nauw samenhangt 

met hun vervolgbaarheid dat een eventuele immuniteit voor die rechtspersoon ook geldt ten 

aanzien van de leidinggever.
127  

 In de literatuur is hieromtrent een uitgebreide discussie 

ontstaan.
128 

De belangrijkste argumenten die daarbij voor een uitzonderingspositie naar voren 

komen zijn: de leer van de machtenscheiding (en daarmee samenhangend het bestaan en de 

wenselijkheid van andere handhavingsmechanismen) en zinloosheid van bestraffing omdat 

dat een vestzak-broekzak constructie zou opleveren. De overheid zou immers aan zichzelf 

betalen. Vooral ten aanzien van hogere overheden komen daar hiërarchische problemen 

tussen de vervolger en vervolgde bij, en dat geldt in het bijzonder wanneer de staat als 

mogelijke vervolgde in beeld komt. In het voorjaar 2009 werd zelfs een inititatief-

wetsontwerp „in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van 

publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers‟ ingediend. Artikel 51, lid 3 Sr. zou 

moeten gaan luiden:  „Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn op gelijke voet met andere 

rechtspersonen vervolgbaar.‟ Ook leidinggevers hebben dan geen bijzondere positie meer.
129

 

Dit ontwerp is thans nog geen wetgeving geworden. 
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110. In Frankrijk wordt onderscheid gemaakt tussen de Staat en andere overheden. Voor de 

Staat voorziet artikel 121-2 CP
130

 immers een absolute immuniteit. Frankrijk opteerde 

hiervoor onder meer omwille van de soevereiniteit van de Staat. Dit argument staat evenwel 

niet vrij van discussie.  Voor wat betreft de “andere” lagere overheden
131

 werd een partiële 

immuniteit ingevoerd. Het tweede lid van artikel 121-2 CP bepaalt dat de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid voor lagere overheden is uitgesloten wanneer het misdrijf werd gepleegd bij 

de behartiging van overheidstaken waarvan de uitvoering niet aan particulieren kan worden 

uitbesteed.
132

 Hetzelfde geldt voor de samenwerkingsverbanden zoals de intergemeentelijke 

bestuursorganen. Andere publiekrechtelijke instellingen met rechtspersoonlijkheid, zoals 

openbare instellingen, kunnen wel worden vervolgd en dit ongeacht de activiteit die zij 

verrichten. 

111. Op het gebied van de sancties werd voor de overheden een aparte regeling voorzien. 

Zo bepaalt artikel 131-39, laatste lid CP dat de straf van ontbinding en onderbewindstelling 

niet van toepassing is voor publiekrechtelijke rechtspersonen. 

112. Inhoudelijk is het Franse systeem sterk gelijkend op het Nederlandse stelsel. Beiden 

kozen immers voor een drievoudig systeem. Zo wordt in de eerste plaats aan de staat een 

absolute immuniteit toegekend. Daarnaast zijn de lagere overheden partieel immuun waardoor 

zij worden beschermd indien zij een misdrijf plegen bij de uitoefening van een exclusieve 

overheidstaak. Tenslotte zijn alle andere publiekrechtelijke rechtspersonen wel strafrechtelijk 

aansprakelijk. Wel dient worden opgemerkt, dat in tegenstelling tot het Nederlandse recht, in 

het Franse recht de vervolgbaarheid van die overheden niet wordt uitgesloten, enkel de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid. Daarom spreekt met niet van een vervolgingsimmuniteit 

maar een immuniteit van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Een ander verschil bestaat er in 

dat men in Frankrijk koos voor een wettelijke regeling, daar men in Nederland koos voor een 

jurisprudentiële oplossing. 

113. Een korte rechtsvergelijkende blik op het Nederlandse en Franse recht wijst er op dat 

de Belgische wet, enkel wat de immuniteit van de federale staat betreft, in overeenstemming 

is met het Nederlandse en Franse stelsel. De immuniteit van de OCMW‟s werd daarentegen 

noch in Nederland, noch in Frankrijk ingevoerd. 
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§ 4 - Rechtspersonen naar buitenlands recht 

114. Ook de rechtspersonen naar buitenlands recht zijn onderworpen aan het 

toepassingsgebied van de wet van 4 mei 1999 en kunnen alsdusdanig in België worden 

vervolgd en bestraft wanneer zij een misdrijf begaan op het Belgisch grondgebied, rekening 

houdend met de regels van het territoriale toepassingsgebied van de Belgische stafwet. 

115. Het nieuwe artikel 5 van het Strafwetboek voert immers als principe in dat elke 

rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk is. Het is dan ook evdident dat, gelet op de 

basisfilosofie van de wet die er in bestaat om de rechtspersoon zoveel als mogelijk te 

assimileren met de natuurlijke persoon, rechtspersonen naar buitenlands recht onder dezelfde 

voorwaarden als de rechtspersonen naar Belgisch recht strafrechtelijk verantwoordelijk 

kunnen worden gesteld.  

116. Maar hoe zit het met de groeperingen die volgens het rechtsstelsel waaraan zij zijn 

onderworpen, geen rechtspersoonlijkheid bezitten, en de buitenlandse publiekrechtelijke 

rechtspersonen. Door de bewoordingen van de wet blijkt dat deze niet kan worden toegepast 

op de entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid. Deze zijn geen rechtspersonen en vallen 

principieel niet onder de wet. Evenmin vallen ze onder de in artikel 5, derde lid bedoelde 

rechtspersonen. Artikel 5 derde lid Sw. dat de toepassing van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen uitbreidt tot entiteiten die noch naar Belgisch, noch 

naar buitenlands recht rechtspersoonlijkheid bezitten, verwijst naar concepten uit het Belgisch 

recht. Volgens een strekking in de rechtsleer zouden deze juridische entiteiten die noch naar 

Belgisch, noch naar buitenlands recht rechtspersoonlijkheid hebben, dan ook niet onder de 

toepassing vallen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
133

 Volgens andere rechtsleer 

komt het aan de rechter toe om naar analogie het Belgisch recht toe te passen. Daarbij wordt 

gesteld dat indien een buitenlandse groepering naar Belgisch recht als een in artikel 5, derde 

lid bedoelde groepering zou kunnen worden beschouwd, de rechter bijgevolg de gedragingen 

van deze groepering op Belgisch grondgebied kan beoordelen aan de hand van het Belgisch 

regime van strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen.
134

 Het is duidelijk dat de 

rechtspraak klaarheid zal moeten brengen in deze duidelijk verdeelde meningen in de 

heersende rechtsleer.
135
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117. Vermits artikel 5 Sw. enkel uitsluitingen vermeldt die betrekking hebben op Belgische 

publieke rechtspersonen, is het verdedigbaar te stellen dat de regels voor de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid ook hun toepassing vinden voor wat betreft de publiekrechtelijke 

rechtspersonen naar buitenlands recht. Bij deze stelling moet men echter wel rekening houden 

met de problematische volkenrechtelijke implicaties die dit kan teweegbrengen.
136

 

118. Voor wat betreft de onvolmaakte rechtspersonen naar buitenlands recht kan men deze 

door beroep te doen op de autonomie van het strafrecht ook straffen. Entiteiten, die niet 

genieten van de rechtspersoonlijkheid naar het recht van een andere Staat, vallen niet onder de 

gelijkstellingen met de rechtspersonen bepaald in artikel 5 van het Strafwetboek. Bijgevolg 

kunnen deze entiteiten niet strafrechtelijk verantwoordelijk worden verklaard voor misdrijven 

gepleeg in België omdat, rekening houdend met het principe van de strikte interpretatie van 

het strafrecht, deze niet uitdrukkelijk door het Belgisch strafrecht worden geviseerd. Dit kan 

evenwel tot misbruiken leiden, omdat een eigenlijke Belgische rechtspersoon hierdoor hun 

werkelijke zetel zou kunnen kiezen in een land dat hun geen rechtspersoonlijkheid toekent.  

119. In de Franse rechtsleer wordt in dergelijke gevallen van wetsontduiking beroep gedaan 

op de autonomie van het strafrecht. Zo stelt de Franse rechtsleer dat: “La nationalité des 

personnes morales doit être déterminée, a priori par application des règles du droit civil et du 

droit commercial, encore que le droit pénal puisse manifester ici son autonomie pour déjouer 

les fraudes.”
137

 Volgens het Franse recht moet de nationaliteit van de rechtspersonen bepaald 

worden volgens de toepassing van de regels van het burgerlijk en handelsrecht. Op die manier 

kan men via de autonomie van het strafrecht misbruiken voorkomen. 

120. Ook de Europese vennootschappen moeten in rekening worden gebracht.
138

 Dergelijke 

vennootschappen die een zetel of een bijkantoor in België hebben, maken sinds 2004 ook deel 

uit van de Belgische reschtsorde en kunnen bijgevolg ook vallen onder de Belgische regeling 

van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen.
139
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 L. DUPONT, “Straf(proces)recht”, Brugge, Die Keure, 2001, 11. 
137

 J. VAN STEENWINCKEL en P. WAETERINCKX (eds.), “Strafrecht in de onderneming”, Antwerpen, 

Intersentia, 2004,  59 met de verwijzing aldaar naar de Franse auteurs F. DESPORTES en F. LE GUNEHEC. 
138

 Sinds de aanvaarding van hun statuut door de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschap. 
139

 Verordening (EG) 10 november 2001 nr. 2157/2001 van de Raad betreffende het statuut van de Europese 

vennootschap, Publ. L 294. 



46 
 

Afdeling 2 - Natuurlijke personen door wiens handelen of nalaten de 

rechtspersonen strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld 

 

121. De Belgische wetgever heeft het, in tegenstelling tot de Franse wetgever, niet nodig 

geacht de kring van fysieke personen of organen die door hun handelen de 

verantwoordelijkheid van de rechtspersoon in het gedrang kunnen brengen, nader te 

preciseren of te beperken. Terecht werd hiertoe de nodige aandacht besteed tijdens de 

parlementaire voorbereiding.
140

 Een dergelijke precisering zou immers een 

ongerechtvaardigde beperking van de aansprakelijkheid tot gevolg kunnen hebben. Daarom 

heeft de wetgever ervoor gekozen de bedoelde natuurlijke personen niet te beperken tot de 

organen of de wettelijke vertegenwoordigers van de rechtspersoon.  

122. Net zoals in Nederland betekent dit dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon niet alleen kan voortvloeien uit een handelen of nalaten van zijn organen of 

wettelijke vertegenwoordigers maar ook van een lagere bediende, lasthebbers, werknemers, 

enzovoort. Deze aansprakelijkheid mag geenzins worden verward met een afgeleide 

aansprakelijkheid, die enkel tot vervolging en veroordeling aanleiding zou kunnen geven, 

wanneer het bewijs geleverd wordt dat een geïndividualiseerde natuurlijke persoon binnen de 

rechtspersoon het misdrijf heeft gepleegd.
141

 Het gaat hier om een autonome 

verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. 

123. Evenwel zal niet elk delictueel handelen of nalaten van de betrokken natuurlijke 

persoon de strafbaarheid van de rechtspersoon impliceren. H. VAN BAVEL stelt dat ”De 

noodzakelijke begrenzing ligt in de vereisten waaraan het door de rechtspersoon gepleegde 

misdrijf moet beantwoorden om aan die rechtspersoon toerekenbaar te zijn, en in het voor dit 

misdrijf vereiste intentioneel element.”
142

 Dit betekent dat niet elk misdrijf dat gepleegd is in 

het kader van de activiteiten van een rechtspersoon noodzakelijk tot de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van deze rechtspersoon dient te leiden. Steeds dient het misdrijf 

overeenkomstig de in artikel 5 van het Strafwetboek vermelde criteria te kunnen worden 

toegerekend aan de rechtspersonen. 
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Afdeling 3 - De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de vaste 

vertegenwoordiger uit het vennootschapsrecht143
 

124. Het idee van een vaste vertegenwoordiger als identificeerbare natuurlijke persoon die 

burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk is, is een idee dat reeds lang 

voor het bestaan van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon, in het 

vennnootschapsrecht werd ingevoerd. De grondslag van deze rechtsfiguur is voornamelijk 

burgerrechtelijk geïnspireerd. Dit stond niet in de weg dat zij tevens een oplossing bood aan 

de toenmalige straffeloosheid van de rechtspersoon in het Belgisch recht. 

125. De wetgever creëerde in 2002 echter een juridisch probleem door in het kader van de 

corporate governance-wet een nieuwe vaste vertegenwoordiger in te voeren zonder daarbij 

rekening te houden met de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. Hier 

nieuwe artikel 2 van de corporate governance wet voegde een tweede paragraaf toe aan artikel 

61 W.Venn dat bepaalt: “Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, 

zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze (...) een vaste vertegenwoordiger die 

belast wordt met de uitvoering van de opdracht in en voor rekening van de rechtspersoon. 

Deze vertegenwoordiger (...) is (...) strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken 

opdracht i eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen (...)”. 

126. Hierdoor wordt voorzien in een conventionele toerekening waardoor de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van de zogenaamde managment vennootschap wordt 

uitgehold. De bewoordingen “alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor 

eigen rekening zou volbrengen” lijken uitdrukkelijk af te wijken van artikel 5, lid 1 Sw.   

127. Doordat de vaste vertegenwoordiger verplicht een natuurlijke persoon dient te zijn, 

wordt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon impliciet steeds 

doorverwezen naar een natuurlijke persoon. Het blijkt evenwel de wil te zijn van de wetgever 

om uitdrukkelijk af te wijken van artikel 5 Sw. en het misdrijf desgevallend steeds toe te 

rekenen aan een natuurlijke persoon en niet aan de rechtspersoon, daar deze wijziging dateert 
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van na 2 juli 1999
144

. Ook lijkt het niet onlogisch dat hij tevens de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid draagt omwille van zijn bijzondere bevoegdheid en bekwaamheid.
145

 

 

Hoofdstuk 4 - De cumulatie van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

van de rechtspersoon met die van de natuurlijke persoon 

 

128. Een probleem stelt zich bij de samenloop van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

van de rechtspersoon met die van de natuurlijke persoon. Daarom is het noodzakelijk te 

onderzoeken onder welke voorwaarden de natuurlijke persoon, voor wiens handelen of 

nalaten de rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk wordt gesteld, ook zelf kan worden 

gestraft. 

129. De wetgever heeft in 1999 na uitvoerige parlementaire besprekingen een nieuw artikel 

5 van het Strafwetboek opgenomen dat bepaalt: “Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk 

gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, 

kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. Indien de 

geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd kan hij samen 

met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld.” 

130. In Nederland is een cumulatieve vervolging van rechtspersoon en natuurlijke persoon 

voor het zelfde feit steeds mogelijk. In Frankrijk werd aangenomen dat dit ook mogelijk was, 

maar op voorwaarde dat de natuurlijke persoon de dader of deelnemer is aan dezelfde feiten. 

Aangezien de strafrechtelijke verantwoordelijkheid altijd berust op dader- of deelnemerschap, 

is het praktische gevolg van deze bijkomende voorwaarde volledig uitgehold. 

131. In tegenstelling tot in Nederland
146

 en in Frankrijk
147

, waar dus de mogelijkheid van 

een samenlopende vervolging én veroordeling van natuurlijke personen en rechtspersonen 
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werd opengelaten, voorziet het Belgisch recht in een systeem van decumul van de 

strafbaarheid van de rechtspersoon en die van de natuurlijke persoon.  

132. De Belgische wetgever was van oordeel dat decumul nodig was om te vermijden dat er 

quasi-automatische veroordelingen zowel van de rechtspersoon als van de natuurlijke persoon 

zouden plaatsvinden en men derhalve in een stelsel van objectieve verantwoordelijkheid zou 

terechtkomen. Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt dat de wetgever het stelsel van 

decumul de regel heeft willen maken, en van de cumul de uitzondering. Cumulatie zal slechts 

toepassing vinden indien een misdrijf wordt gepleegd door een geïdentificeerde natuurlijke 

persoon die wetens en willens heeft gehandeld. De zogenaamde decumulregel geldt evenwel 

niet bij gezamelijke vervolging van verschillende fysieke personen.  

133. De verschillende behandeling van deze situatie ten aanzien van de situatie waarbij een 

natuurlijke en een rechtspersoon worden verolgd, wordt volgens het Arbitragehof, thans 

Grondwettelijk Hof
148

, redelijk verantwoord geacht, daar de rechter bij vervolging van twee 

natuurlijke personen in het licht van de conrete omstandigheden van de zaak moet 

onderzoeken of zij beiden schuldig zijn terwijl artikel 5, lid 1 Strafwet de rechtspersoon 

automatisch aansprakelijk stelt voor de nalatigheid die toe te schrijven is aan de natuurlijke 

persoon die voor zijn rekening heeft gehandeld. 

134. Uit artikel 5 Sw. kan men drie criteria onderscheiden opdat cumulatie kan worden 

toegepast. Het eerste criterium veronderstelt noodzakelijkerwijze de tussenkomst van een 

geïdentificeerde natuurlijke persoon. Bij gebreke hiervan is niet voldaan aan de voorwaarde 

en zal enkel de rechtspersoon gestraft kunnen worden.  

135. Dit zal meestal voorkomen in geval van wettelijke toerekening. Wanneer de wet de 

hoedanigheid van de dader bepaalt, dan zal enkel de persoon die aan de in de wet vermelde 

hoedanigheid voldoet, kunnen worden vervolgd. Daarnaast kan dit ook voorkomen wanneer 

de inbreuken plaatsvinden binnen een collegiaal orgaan en het onmogelijk is de individuele 

stemmen te onderscheiden. Men kan er dan niet van uitgaan dat de inbreuk is gepleegd door 

de som van de gedragingen van alle natuurlijke personen die het orgaan samenstellen. Dit zal 

tenslotte voorkomen wanneer het onmogelijk is de natuurlijke persoon te identificeren die, 

binnen de rechtspersoon, effectief het misdrijf heeft gepleegd. 
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136. Een tweede criterium vereist dat de natuurlijke persoon wetens en willens het misdrijf 

heeft gepleegd. Dit verbod van cumulatie van aansprakelijkheden geldt niet indien de 

natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd, zodat hij desgevallend o.g.v. het 

cumulprincipe samen met de verantwoordelijke rechtspersoon kan worden veroordeeld. 

137. Indien de natuurlijke persoon die het misdrijf heeft gepleegd, niet wetens en willens 

heeft gehandeld, zal er decumul plaatsvinden. Daarbij wordt dan ofwel de rechtspersoon, 

ofwel de natuurlijke persoon vervolgd. Om uit te maken wie van de twee uiteindelijk zal 

worden gestraft zal het criterium van wie de zwaarste fout heeft gepleegd, doorslaggevend 

zijn. Het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, heeft reeds bevestigd dat dit geen schending 

inhoudt van het gelijkheidsbeginsel.
149

 Volgens zowel rechtspraak
150

 als rechtsleer
151

 gaat het 

hier om een strafuitsluitende verschoningsgrond. 

138. Belangrijk hierbij op te merken is dat de toepassing van deze strafuitsluitende 

verschoningsgrond niet belet dat de strafrechter nog bevoegd is om zowel de rechtspersoon 

als de natuurlijke persoon op burgerlijk vlak te veroordelen. 

139. Een misdrijf kan worden gepleegd door verschillende daders, waarbij één of meer 

daders rechtspersonen zijn, en andere daders natuurlijke personen. In dergelijke situatie 

kunnen in beginsel zowel de rechtspersoon als de natuurlijke persoon worden vervolgd en 

veroordeeld. Evenwel, wanneer een rechtspersoon verantwoordelijk wordt gesteld uitsluitend 

wegens het optreden van een geïdentificeerde natuurlijk persoon, kan enkel degene die de 

zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. Indien bijgevolg in hoofde van de natuurlijke 

persoon enkel nalatigheid aanwezig is, zal de rechter in concreto moeten nagaan of de 

verantwoordelijkheid van de rechtspersoon, dan wel die van de natuurlijke persoon het 

zwaarst doorweegt en met andere woorden bepalend was voor het plegen van het misdrijf. 

140. Het Hof van Cassatie is van oordeel dat het in geen geval een verplichting inhoudt de 

natuurlijke persoon en de rechtspersoon samen te vervolgen.
152

 

141. De toepassing van het non bis in idem-beginsel veronderstelt dat de huidige 

strafvordering betrekking heeft op dezelfde persoon als deze die het voorwerp uitmaakte van 
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een vroegere veroordeling. Het blijft steeds mogelijk een tweede persoon te vervolgen op 

grond van hetzelfde feit na een eerdere veroordeling of vrijspraak van een eerste persoon. 

Hieruit volgt dat de fysieke persoon, welke wordt gedagvaard als strafrechtelijke 

verantwoordelijke voor een misdrijf gepleegd door een rechtspersoon, zich niet op het non bis 

in idem-beginsel kan beroepen indien er reeds een eindbeslissing is met betrekking tot 

hetzelfde misdrijf, maar waarbij een andere fysieke persoon werd veroordeeld. 

 

Hoofdstuk 5 - Misdrijven waarvoor de rechtspersoon strafrechtelijk 

verantwoordelijk kan worden gesteld. 

 

142. De Belgische wetgever heeft er voor geopteerd om bij voorbaat geen enkel misdrijf uit 

het toepassingsgebied van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon uit te 

sluiten. Net zoals in Nederland kan een rechtspersoon derhalve voor alle misdrijven 

aansprakelijk worden gesteld. In tegenstelling tot wat het geval is in Frankrijk, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van een enumeratiesysteem met duidelijke verwijzingen naar 

strafbepalingen.
153

  

143. Met de invoering van de nieuwe Code Pénal
154

 erkent het Franse Strafrecht sinds 1 

maart 1994 de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen. Krachtens artikel 121-2 

lid 1 CP is een rechtspersoon slechts strafrechtelijk aansprakelijk “dans les cas prévus par la 

loi ou le règlement”. Men heeft er in het Franse systeem voor geopteerd dat de rechtspersoon 

niet voor alle misdrijven aansprakelijk kan worden gesteld, maar enkel voor de gevallen bij 

wet bepaald.
155

 Hieruit volgt dat steeds geval per geval zal moeten worden nagegaan of de 

rechtspersoon voor dat bepaald misdrijf kan worden gevolgd. In tegenstelling tot in België en 

Nederland heeft men in Frankrijk gekozen voor het specialiteitsbeginsel, ingevolge hetwelk 

de rechtspersoon slechts voor bepaalde misdrijven waarbij het uitdrukkelijk werd bepaald 

aansprakelijk kan worden gesteld.
156

 Om te bepalen voor welke delicten de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van de rechtspersoon in het gedrang kan komen, moet men kijken naar het 
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bijzondere deel van de CP waar de misdaden, wanbedrijven en overtredingen staan 

opgesomd.
157

 Zo komen bijvoorbeeld ook de onopzettelijk, maar niet de opzettelijke, doding 

en slagen en verwondingen in aanmerking. Naast de CP in het algemeen spelen ook de 

bijzondere strafwetten een rol. Daaronder vallen talrijke milieuwetten.
158

 

144. De bewoordingen van artikel 5 van het Strafwetboek stellen dat de rechtspersoon 

verantwoordelijk is voor misdrijven. Uit de parlementaire voorbereidingen werd gepreciseerd 

dat het de bedoeling is dat alle misdrijven hieronder vallen.
159

 

145. Door het gebruik van deze formulering, legt de wetgever de kritiek van de Raad van 

State naast zich neer. De Raad van State had in haar advies opgemerkt dat artikel 7 EVRM en 

het legaliteitsbeginsel vereisen dat precies zou worden aangegeven voor welke strafbare feiten 

rechtspersonen kunnen worden veroordeeld.
160

 Deze houding van de wetgever lijkt terecht 

aangezien het legaliteitsbeginsel slechts inhoudt dat de dader, op het ogenblik van het plegen 

van de feiten, ervan weet dat de gedraging strafbaar is, en welke straf hierop rust.Dit wordt 

verwoord door het adagium nullum crimen, nulla poena, sine lege.  De Raad van State zag 

hierin, m.i. ten onrechte, een schending van het legaliteitsbeginsel
. 
De rechtspersoon weet 

welke gedragingen strafbaar zijn en welke de straffen zijn die op deze gedragingen gesteld 

worden. Net zoals de natuurlijke personen wordt de rechtspersoon immers geacht de 

incriminaties in het Strafwetboek en de bijzondere strafwetten te kennen
161

 

146. Bijgevolg kan de rechtspersoon op grond van het eerste lid van artikel 5 van het 

Strafwetboek in principe strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor alle misdrijven. 

Hierbij rijzen vragen naar de conrete toepassing ervan voor wat betreft de zogenaamde 

“fysieke” misdrijven.
162

 Deze fysieke misdrijven mogen echter geen belemmering vormen 

voor de algemene strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. In het strafrecht 

zal men immers steeds moeten nagaan of ook in hoofde van de rechtspersoon de constitutieve 

bestanddelen van het misdrijf voorhanden zijn. Deze algemene regel diende niet opnieuw 

door de wetgever te worden verduidelijkt. In bepaalde gevallen lijkt het moeilijk denkbaar dat 

bepaalde misdrijven zich kunnen voordoen in hoofde van de rechtspersoon. 
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147. Wat de wetgever wel diende te verduidelijken zijn de voorwaarden die moeten vervuld 

zijn opdat het misdrijf zou kunnen worden toegerekend aan de rechtspersoon. 

 

Hoofdstuk 6 - De straffen ten aanzien van de rechtspersoon 

 

Afdeling 1 - De geldboete als exclusieve hoofdstraf 

 

148. Bij de invoering van de Wet van 4 mei 1999 die de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de rechtspersonen mogelijk maakt, heeft de wetgever tevens een 

nieuw strafrechtelijk sanctiesysteem in het leven geroepen. Dit was dan ook onvermijdbaar 

daar een aantal straffen die van toepassing zijn op natuurlijke personen uiteraard niet kunnen 

worden toegepast op rechtspersonen. Zo is het evident dat een vrijheidsstraf of een ontzetting 

en afzetting van de uitoefening van politieke en burgerlijke rechten onmogelijk kunnen 

worden toegepast voor wat betreft de rechtspersonen. 

149. Om dat probleem te verhelpen voorzag de wetgever in een nieuw artikel 7bis Sw. 

waarin de specifiek op rechtspersonen toepasbare straffen werden opgenomen. Daarbij werd 

als exclusieve hoofdstraf geopteerd voor de geldboete, welke een sanctie bij uitstek is die op 

rechtspersonen kan worden toegepast, zowel in criminele, correctionele als in politiezaken. 

Rekening houdend met de basisfilosofie van de Wet van 4 mei 1999, die erin bestaat om het 

strafrecht toepasselijk op rechtspersonen zoveel als mogelijk te laten aansluiten op het 

strafrechtelijk stelsel van toepassing op de natuurlijke personen, voorzag de wetgever in een 

conversiesysteem uitgewerkt in artikel 41bis Sw, dat een systeem ontwikkeld van wettelijke 

schalen van geldboeten toepasselijk op rechtspersonen.  Dat conversiesysteem moet toelaten 

om de door de strafwet voorziene vrijheidsstraf van de natuurlijke persoon, om te zetten in 

een geldboete die, in tegenstelling tot de vrijheidsstraf, wel toepasbaar is op de rechtspersoon. 

Het was de bedoeling een zo groot mogelijk parallellisme te bereiken met de op natuurlijke 

personen toepasselijke straffen voor dezelfde feiten. 

150. Krachtens artikel 41bis §1 Sw. moeten in criminele en in correctionele zaken drie 

hypotheses onderscheiden worden: 1) strafbaarstelling exclusief met geldboete, 2) 

strafbaarstelling met vrijheidsstraf en/of geldboete, 3) strafbaarstelling met levenslange 

vrijheidsstraf. Bijgevolg moet de bodemrechter rekening houden met de bestaande diversiteit 
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aan strafbaarstellingen en het uitgangspunt dat de natuurlijke persoon in geen geval strenger 

gestraft kunnen worden dan rechtspersonen.  

151. In principe kan een criminele straf nooit bestaan uit een geldboete alleen, tenzij het 

gaat om een veroordeling van een rechtspersoon. In dergelijk geval rijst de vraag wanneer de 

opgelegde geldboete een crimineel dan wel een correctioneel karakter heeft. Artikel 41bis 

Strafwet maakt hier immers geen duidelijk onderscheid.  

152. Wanneer de geldboete wordt opgelegd door de correctionele rechtbank, heeft deze het 

karakter van een correctionele straf, aangezien zij voor een misdaad slechts bevoegd is na 

aanneming van verzachtende omstandigheden zodat zij bij de veroordeling van een 

rechtspersoon enkel een correctionele geldboete kan opleggen. Anders is het indien een 

geldboete wordt opgelegd door het Hof van Assisen. Deze kan crimineel van aard zijn, doch 

is het mogelijk dat deze slechts correctioneel van aard is, na inachtneming van de 

verzachtende omstandigheden. Hierbij zal het arrest duidelijkheid moeten bieden, waaruit de 

aard van de straf en het misdrijf moet blijken, door melding van de redenen die hebben geleid 

tot deze straf.
163

 

153. Ook in Franrijk voorziet artikel 131-38 Code Pénal in een systeem van omvorming 

van boetes voor natuurlijke personen, teneinde ze van toepassing te maken op criminele en 

correctionele straffen voor de rechtspersoon. 

 

Afdeling 2 - De bijkomende straffen  

 

154. De wetgever heeft met de Wet van 4 mei 1999 artikel 7bis Sw. ingevoerd waarin vijf 

bijkomende straffen worden opgesomd die specifiek van toepassing zijn op misdrijven 

gepleegd door een rechtspersoon. Slechts in de gevallen waar in het bijzonder strafrecht
164

 

geen andere bijkomende straf is bepaald, mag worden aangenomen dat het in artikel 7bis Sw. 

gaat om een limitatieve opsomming. 
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155. In Frankrijk worden eveneens bijkomende straffen voor de rechtspersoon voorzien van 

o.a. ontbinding, verbod werkzaamheden uit te oefenen, sluiting, bekendmaking van de 

veroordeling
165

, verbod om deel te nemen aan overheidsopdrachten, enzovoort.
166

 

 

§ 1 - De bijzondere verbeurdverklaring als vermogensstraf 

 

156. De bijkomende straf van bijzondere verbeurdverklaring geldt als bijkomende straf in 

criminele, correctionele en politiezaken. Op één uitzondering na, zijn de regels die gelden 

voor de verbeurdverklaring ten aanzien van natuurlijke personen
167

 ook van toepassing op de 

rechtspersonen.  

157. Artikel 7bis tweede lid bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring bepaald in artikel 

42, 1° Sw.
168

, wanneer deze wordt uitgesproken ten aanzien van publiekrechtelijke 

rechtspersonen, enkel betrekking kan hebben op goederen die vatbaar zijn voor burgerlijk 

beslag. Hiermee wordt impliciet verwezen naar artikel 1412bis Ger. W.
169

 Waarin 

uitzonderingen worden bepaald op de principiële beslagimmuniteit van de goederen van 

publiekrechtelijke rechtspersonen. Deze uitzondering wordt ingevolge artikel 42, 2 en 3° Sw. 

evenwel niet uitgebreid tot de zaken die uit het misdrijf voortvloeien en evenmin tot de 

vermogensvoordelen die voortkomen uit het misdrijf. De principiële onbeslagbaarheid steunt 

op de garantie voor de continuïteit van de openbare dienst. Derhalve lijkt een 

verbeurdverklaring van deze zaken die rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen dan ook 

logisch, daar deze de continuïteit van de openbare dienst moeilijk in het gedrang kunnen 

brengen. 

 

                                                           
165
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§ 2 - De ontbinding, de straf m.b.t. het bestaan 

 

158. In criminele en correctionele zaken170 voorziet artikel 7 Sw. in de mogelijkheid om de 

ontbinding van rechtspersonen uit te spreken als facultatieve bijkomende straf.  Omwille van 

de zwaarwichtigheid van deze straf, die vergelijkbaar is met de “doodstraf” bij natuurlijke 

personen 171 , kan deze slechts worden uitgesproken in twee limitatief in artikel 35 Sw. 

opgesomde gevallen. Zo kan deze bijzonder zware sanctie worden uitgesproken wanneer de 

rechtspersoon opzettelijk is opgericht om de strafbare werkzaamheden te verrichten waarvoor 

hij werd veroordeeld alsook wanneer hij opzettelijk van zijn doel is afgewend om dergelijke 

werkzaamheden te verrichten.
172

 In dit laatste geval gaat het om de hypothese dat een 

rechtspersoon nog bijna uitsluitend activiteiten verricht die vreemd zijn aan zijn 

maatschappelijk doel.
173

 Indien de ontbinding effectief door de rechter wordt uitgesproken, 

verwijst hij de zaak naar het gerecht dat bevoegd is om kennis te nemen van de vereffening 

van de rechtspersoon.
174

 

 

§ 3 - Het tijdelijk of definitief verbod om een werkzaamheid te verrichten 

die deel uitmaakt van het maatschappelijk doel  

 

159. De rechter kan, in de gevallen door de wet bepaald, de handelsbekwaamheid van de 

rechtspersoon beperken door haar te verbieden een bepaalde werkzaamheid te verrichten die 

deel uitmaakt van haar maatschappelijk doel.
175

 Het gaat om een bijzondere facultatieve 

bijkomende straf die enkel in criminele en correctionele zaken kan worden uitgesproken. Ze is 

facultatief omdat de strafrechter het verbod kan uitspreken ongeacht de ernst van de 

veroordeling als dader of medeplichtige, en zelfs indien deze veroordeling slechts 

voorwaardelijk is. Hierbij zal de rechter een aantal elementen in beschouwing nemen zoals 
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het belang van de veroorzaakte schade, de sociale onrust veroorzaakt door de delinquente 

handelingen, de economische context, enzovoort.
176

 

160. Deze sanctie is evenwel onderhevig aan twee in de wet opgesomde beperkingen. Zo 

bepaalt artikel 7bis derde lid, 2° Sw. dat het verbod geen betrekking kan hebben op 

werkzaamheden die behoren tot de opdracht van openbare dienstverlening. Voor de 

toepassingsmogelijkheid van deze straf is de aard van de werkzaamheden determinerend, en 

niet de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aard van de rechtspersoon. De tweede 

beperking vloeit voort uit de bewoordingen in de gevallen bij de wet bepaald. Dit houdt in dat 

deze nieuwe bijkomende sanctie slechts kan worden opgelegd ingevolge nieuwe wettelijke 

tussenkomst. Daarbij ligt het aan de wetgever om te bepalen per categorie van misdrijf of per 

misdrijf, voor welke misdaden of wanbedrijven deze bijkomende sanctie kan toegepast 

worden. Daarnaast moet de wetgever aangeven of het om een definitief verbod gaat, dan wel 

om een tijdelijk verbod. In dat laatste geval zal hij de duur van het verbod dienen te bepalen. 

 

§ 4 - De sluiting van één of meer inrichtingen 

 

161. Een andere facultatieve bijkomende criminele of correctionele straf voor 

rechtspersonen is voorzien in artikel 7bis derde lid, 3° Sw. Het gaat in wezen om een 

beperking van de handelsbekwaamheid. De rechter kan de sluiting van één of meer 

inrichtingen bevelen, rekening houdend met de twee beperkingen door de wet voorzien. Een 

eerste beperking vloeit voort uit artikel 7bis derde lid, 3° Sw. dat bepaalt dat de sanctie geen 

betrekking kan hebben op inrichtingen waar werkzaamheden worden verricht die behoren tot 

de openbare dienstverlening. Determinerend hierbij is het al dan niet behoren van de 

werkzaamheden tot een opdracht van openbare dienstverlening die in de inrichting worden 

verricht.  Een tweede beperking vloeit voort uit de bewoordingen “in de gevallen bij de wet 

bepaald”, waardoor deze slechts kan worden opgelegd mits nieuwe wettelijke tussenkomst.
177
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§ 5 - De bekendmaking of verspreiding van de beslissing  

 

162. Deze straf voorzien in artikel 7bis Sw. en 37bis Sw.
178

 betreft in wezen een 

schandpaalstraf die mutatis mutandis reeds bekend is in het strafrechtelijk sanctierecht van 

toepassing op de natuurlijke persoon. Het gaat om een criminele of correctionele bijkomende 

straf dat bestaat in de bekendmaking of verspreiding van de beslissing van de rechtbank op 

kosten van de veroordeelde rechtspersoon. 
179

 

 

Afdeling 3 - Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en 

de probatie180
 

 

163. Aanvankelijk diende te worden aangenomen dat de probatiewet van toepassing zou 

zijn op de rechtspersonen. Dit volgde uit het gegeven dat er in de oorspronkelijke tekst van 

het wetsvoorstel dat aanleiding zou geven tot de Wet van 4 mei 1999, geen melding werd 

gemaakt van de Probatiewet. Deze bleek echter niet geschikt om op rechtspersonen te worden 

toegepast, daar de erin vermelde toepassingsvoorwaarden gesteld zijn in termen van 

vrijheidsberovende straffen.
181

 Bijgevolg werd een amendement uitgewerkt om over de 

oorspronkelijke tekst een discussie op te wakkeren over de vraag of men een eigen stelsel zou 

uitwerken m.b.t. de toepassing dan wel er zou worden afgezien van de 

toepassingsmogelijkheid van de Probatiewet.
182

 Na enige discussie werd geopteerd voor de 

invoeging van artikel 18bis in de Probatiewet dat een conversiesysteem voorziet welke moet 

toelaten de voorwaarden voor de toekenning van de opschorting, het uitstel, de probatie-

opschorting en het probatieuitstel en de voorwaarden voor de herroeping ervan toepasselijk te 

maken op de rechtspersoon.
183

 Toch kan men zich bedenkingen stellen bij de principiële 
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toepasbaarheid van de Probatiewet op de rechtspersoon. De rechtspraak zal hier haar 

creativiteit moeten laten werken bij het uitspreken van probatievoorwaarden voor de 

rechtspersoon. Zo kan men denken aan de uitwerking van een nieuwe interne organisatie om 

gelijkaardige strafbare feiten in de toekomst te voorkomen.
184

 

 

Afdeling 4 - Verhouding met andere sanctiemechanismen  

 

164. Om te verhelpen aan de strafrechtelijke niet-aansprakelijkheid van de rechtspersoon 

die gold voor de invoering van de wet van 4 mei 1999 werden tal van andere administratieve 

en burgerlijke handhavingsmechanismen ingevoerd. Dergelijke mechanismen werden 

voornamelijk ingevoerd op gebieden waarop rechtspersonen doorgaan zeer actief zijn. 

 

§ 1 - Administratieve handhavingstelsels  

 

165. In sommige gevallen is het mogelijk om administratieve sancties op te leggen aan de 

rechtspersoon als een vorm van decriminalisering. Het gaat om sancties als een 

administratieve geldboete of een administratieve transactie. De wetgever koos hier duidelijk 

voor het louter administratief karakter van de geldboete, en niet voor het karakter van een 

strafrechtelijke sanctie. Hieruit volgt dat op de administratieve geldboeten geen opdeciemen 

van toepassing zijn, er geen vermelding wordt van opgenomen in het strafregister en dat geen 

genade kan worden verleend in tegenstelling tot bij strafrechtelijke sancties. 

166. Zo werd de Wet Administratieve Geldboeten
185

 zelf uitdrukkelijk in het sociaal recht 

ingevoerd met het doel in dergelijk administratief handhavingsstelsel te voorzien.
186

 

Ingevolgde deze W.A.G. werd voor een aantal opgesomde sociaalrechtelijke misdrijven de 

mogelijkheid gecreërd tot verval van de strafvordering via het opleggen van een 

administratieve geldboete. Bij de betreffende misdrijven, waarvoor nog geen strafvordering 

werd ingesteld, kan aan de fysieke of rechtspersoon-werkgever een geldboete worden 
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opgelegd onder de bij de wet bepaalde grenzen.
187

 Het verval van de strafvordering treedt in 

op het ogenblik van de kennisgeving aan de overtreder van de beslissing waarbij het bedrag 

van de geldboete wordt vastgelegd. Bijgevolg zal in geval van niet-betaling van de geldboete 

eveneens geen strafvordering meer kunnen worden ingesteld, maar zal een uitvoerbaar 

dwangbevel moeten worden uitgevaardigd met het oog op de inning van de geldboete. 

167. Sinds de jaren 90 zijn de mogelijkheden om in bepaalde gevallen administratieve 

sancties op te leggen enorm toegenomen. In verscheidene rechtsgebieden werden 

administratieve sancties ingevoerd zoals in het mededingingsrecht
188

, het financieel recht
189

, 

de wetgeving op de handelspraktijken en de consumentenbescherming. Hierdoor werd het 

toen geldende beginsel van de strafrechtelijke immuniteit van de rechtspersonen niet in vraag 

gesteld, maar toch werd in de mogelijkheid voorzien om de rechtspersoon te sanctioneren. Dit 

leidde nogal eens tot bizarre omstandigheden zoals in de wet betreffende de oneerlijke 

handelspraktijken kon een vordering tot staking gericht worden tegen de rechtspersoon, daar 

waar de strafvordering zich enkel kon richten tot natuurlijke personen. 

 

§ 2 - Burgerlijke sancties 

 

168. Op burgerlijk gebied kunnen rechtspersonen op grond van bepaalde bijzondere wetten 

aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van de geldboeten waartoe hun werknemers op 

strafrechtelijk vlak werden veroordeeld. Onverminderd hetgeen voorafgaand werd vermeld 

m.b.t. de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, wordt de strafvordering niet 

uitgeoefend tegen de rechtspersoon die krachtens artikel 1384 Burgerlijk wetboek 

civielrechtelijk aansprakelijk is voor de dader van het misdrijf. Dit staat niet in de weg dat 

deze personen in de door de wet omschreven gevallen in het strafproces kunnen worden 

betrokken met het oog op een veroordeling in solidum met de beklaagde tot de gerechtskosten 

en de schadevergoeding. Evenwel gaat het in dat geval om een veroordeling van 

burgerrechtelijke aard.  

                                                           
187

 R. VERSTRAETEN, “Handboek strafvordering”, Antwerpen, Maklu, 2007, 123. 
188

 Wet 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, BS 11 oktober 1991. 
189

 Wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, 

BS 9 februari 1993. 



61 
 

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat krachtens artikel 50 Strafwetboek, een 

rechtspersoon wel niet civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de betaling van 

een geldboete waartoe een ander wordt veroordeeld, indien hij zelf (strafrechtelijk) wordt 

veroordeeld voor dezelfde feiten.
 190

 

169. Een benadeelde van een misdrijf heeft steeds de keuze om zijn vordering tot 

schadevergoeding tegen de daders van het misdrijf, in te stellen bij de strafrechter of bij de 

burgerlijke rechter. Zo kan hij een burgerlijke vordering instellen voor de burgerlijke rechter, 

of kan hij zich burgerlijke partij stellen voor de strafrechter. 191 Daarnaast beschikt de 

benadeelde ook over de mogelijkheid zich burgerlijke partij te stellen voor de strafrechter en 

tevens een burgerrechtelijke vordering tegen de beklaagde in te stellen en te voeren.
192

 

170. Indien de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf voor een burgerlijke rechter 

wordt gebracht, zullen de regels van het gerechtelijk privaatrecht hun toepassing vinden. 

Indien echter het misdrijf ook strafrechtelijk wordt vervolgd, kan dit de burgerrechtelijke 

procedure evenwel beïnvloeden. 

 

Hoofdstuk 7 - Bepalingen op het vlak van de strafprocedure 

 

171. Door rekening te houden met de specifieke hoedanigheid van de rechtspersoon werd 

ook het straprocesrecht aangepast door invoering van een aantal nieuwe bepalingen die 

betrekking hebben op onder meer de voorlopige maatregelen die ten aanzien van 

rechtspersonen kunnen worden getroffen, de territoriale bevoegdheid van de strafrechter ten 

aanzien van de rechtspersoon, de verschijning en vertegenwoordiging in rechte en de 

inschrijving van de veroordeling in het register op de griffie van rechtbank. 
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Afdeling 1 - De rechtspersoon tijdens het opsporings- en gerechtelijk 

onderzoek
193

 

 

§ 1 - Huiszoeking als onderzoeksmaatregel  

 

172. De huiszoeking is een onderzoeksmaatregel waarbij de onderzoeksrechter op zoek 

mag gaan in een woning, met de hoop daar bewijzen te vinden van een welbepaald misdrijf. 

Het is een dwangmiddel waardoor de bevoegde overheid in de bij de wet bepaalde gevallen en 

in de vorm die ze voorschrijft, een woning of haar aanhorigheden binnentreedt, teneinde de 

bewijzen van een voorheen gepleegd misdrijf te verzamelen.  

A) Het begrip woning 

173. Deze onderzoeksmaatregel mag enkel gebeuren indien de wet ze toelaat. Dat vloeit 

voort uit het grondwettelijk beginsel van onschendbaarheid van de woning vervat in artikel 10 

G.W. Daarbij vereist het begrip woning een ruime interpretatie waaronder zowel een huis, een 

appartement, als een hotelkamer vallen, voor zover deze als permanent en exclusief verblijf 

dient. 
194

  

174. Deze ruime interpretatie vereist tevens dat het begrip zich uitstrekt tot de plaats waar 

de persoon zijn professionele activiteiten uitoefent. Zo wordt algemeen aanvaard dat ook 

lokalen en terreinen van ondernemingen binnen het kader van deze grondwettelijke 

bescherming vallen. Zo zijn zoekingen op bureaus en magazijnen van de onderneming alsook 

op wagens geparkeerd op het bedrijfsterrein onderworpen aan het juridische kader van de 

huiszoeking.
195

  

175. De feitenrechter zal in concreto moeten beoordelen of een bepaald pand al dan niet als 

een woning kan worden gekwalificeerd. Hieruit volgt dat de kwalificatie van de eigenaar 
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gegeven aan bepaalde gebouwen niet bindend is. De conrete functie van het gebouw of de 

plaats als woonfunctie of professionele activiteit zal doorslaggevend zijn.
196

 

176. In de praktijk gaan heel wat ondernemingen gebouwen delen met andere 

ondernemingen, wat een situatie creëert die vergelijkbaar is met een appartementsgebouw dat 

wordt bewoond door meerdere bewoners. De rechtspraak oordeelt dat de gemeenschappelijke 

delen van een appartementsgebouw niet moet worden beschouwd als behorend tot de woning. 

Dit impliceert dat de onderzoekers deze gemeenschappelijke delen mogen betreden en een 

huiszoeking verrichten zonder dat een bevel is vereist. 

177. Voor alle plaatsen toegankelijk voor het publiek ligt de situatie enigzins anders. 

Dergelijke winkelruimten en aanhorigheden genieten niet dezelfde bescherming. De 

politieambtenaren kunnen dus steeds tijdens de openingsuren die voor het publiek 

toegankelijke plaatsen vrij betreden  om er een misdrijf vast te stellen. Dit houdt enkel een 

betredingsrecht in. Voor het voeren van huiszoekingen zijn de normale regels van toepassing. 

178. De huiszoeking vindt in principe plaats in aanwezigheid van de verdachte. Bij een 

verdachte rechtspersoon wordt deze de facto vertegenwoordigd door degene die bevoegd is 

hem te vertegenwoordigen. 

B) Huiszoeking met bevel 

179. De huiszoeking kan enerzijds plaatsvinden via een rechterlijk bevel doordat de 

onderzoeksrechter hiertoe opdracht geeft aan een officier van de gerechtelijke politie van zijn 

arrondissement of van het arrondissement waar de handelingen moeten plaatshebben. Dit 

situeert zich normaal binnen het gerechtelijk onderzoek.
197

 De opdracht wordt gegeven bij een 

gemotiveerde beschikking en kan enkel worden bevolen indien dit noodzakelijk is.
198

 

Bovendien moet het huiszoekingsbevel, op straffe van nietigheid, vermelden van welk 

misdrijf er naar de bewijzen wordt gezocht alsook de plaats beschrijven waar de huiszoeking 

wordt uitgevoerd. Zo zou een bevel waarin “de maatschappelijke zetel en alle andere plaatsen 

die men nuttig acht” word beschreven ongeldig zijn. Daarentegen zou “de maatschappelijke 

zetel en alle agentschappen” wel geldig worden beschouwd. 
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180. De vraag of ook kantoren of bedrijfsruimten onder het begrip woning moeten worden 

begrepen, hangt af van het feit of degene die er werkzaam zijn, zich zouden kunnen beroepen 

op de bescherming van hun privéleven in die gebouwen. Dit zal bij de meeste ondernemingen 

wellicht het geval zijn, zodat ook voor de huiszoeking in een onderneming een voorafgaand 

bevel zal vereist zijn van de onderzoeksrechter. 

C) Huiszoeking zonder bevel 

181. Anderzijds is het mogelijk dat een huiszoeking gebeurt zonder bevel maar op verzoek 

of met toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats, dit impliceert 

de toestemming van de bewoner van de “woning”. Zo kunnen alle opsporingen en 

huiszoekingen in een niet voor het publiek toegankelijke ruimte worden verricht op verzoek 

of met toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats. Vereist is wel 

dat deze voorafgaand en uitdrukkelijk gebeurt. De rechter ten gronde oordeelt over de 

geldigheid van de toestemming.  

182. Indien de bedoelde woning door meerderen betrokken wordt, moeten zij in principe 

allen hun toestemming geven. Het voorgaande geldt dus ook voor kantoren bevolkt door 

verschillende personen. Voor vennootschappen moet de toestemming worden gegeven door 

het bevoegde orgaan of degene die de facto het toezicht en de controle uitoefent op de 

betrokken plaats.
199

 

183. Hieruit volgt dat de bedrijfsleider
200

 zijn toestemming kan geven voor de huiszoeking 

binnen zijn bedrijf voor wat betreft de gemeenschappelijke delen van het bedrijf. Wil men een 

kantoor of een computer van een bepaalde persoon doorzoeken, dan zal een bijkomende 

toestemming van die persoon nodig zijn.
201
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§ 2 - Voorlopige maatregelen tijdens het gerechtelijk onderzoek 

 

A) Algemeen 

 

184. Wanneer men de Belgische voorlopige maatregelen vergelijkt met de bevoegdheden 

waarover de Nederlandse en Franse gerechtelijke overheden beschikken, valt op te merken dat 

de voorlopige maatregelen in België slechts betrekking hebben op de angst dat de verdachte 

rechtspersoon maatregelen neemt om om zich aan de strafvervolging te onttrekkken, terwijl ze 

in Frankrijk en Nederland een punitief of reparatoir karakter hebben.
202

 

185. In Frankrijk beschikt de onderzoekrechter krachtens artikel 706-45 CP. over vier 

voorlopige maatregelen die hij ten aanzien van een verdachte rechtspersoon kan bevelen. Het 

gaat om de neerlegging van een borgsom, de stelling van persoonlijke of zakelijke zekerheden 

met het oog op de vrijwaring van de rechten van het slachtoffer van het misdrijf, het verbod 

cheques uit te geven en het verbod bepaalde beroepswerkzaamheden uit te oefenen wanneer 

het misdrijf werd gepleegd in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van deze 

werkzaamheden en het waarschijnlijk is dat een nieuw misdrijf zal worden gepleegd. De twee 

eerste maatregelen werden ingevoerd met het oogmerk de belangen van de slachtoffers te 

beschermen, daar waar de twee laatste maatregelen tot doel hebben de strafbare feiten te 

beïndigen of ongedaan te maken.
203

 

186. Deze in Frankrijk gehanteerde voorlopige maatregelen moeten volgens A. DE NAUW 

en F. DERUYCK worden geplaatst binnen het Franse regime van contrôle judiciaire dat 

gelijkaardig is aan de in België door de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 

hechtenis, ingevoerde vrijheid onder voorwaarden.
204

 

187. In Nederland regelen de artikelen 28 en 29 WED de voorlopige maatregelen die de 

officieren van justitie en de rechtbank kunnen nemen ingeval van verdenking van een 

economisch delict. Het gaat enerzijds om de voorlopige maatregel zich te onthouden van 

bepaalde handelingen en anderzijds de plicht om zorg te dragen dat bepaalde voorwerpen, die 
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vatbaar zijn voor inbeslagneming, bezwaard worden. Deze maatregelen kunnen voor een 

tijdspanne van maximaal zes maanden worden bevolen. 

188. Het gerecht kan op vordering van het Openbaar Ministerie of op voordracht van de 

rechter-commissaris dezelfde maatregelen nemen als de officier van justitie. Bovendien krijgt 

hij de mogelijkheid meer ingrijpende maatregelen op te leggen. Zo kan hij de gehele of 

gedeeltelijke stillegging of de onderbreking van de onderneming van de verdachte bevelen of 

de gehele of gedeeltelijke ontzetting van bepaalde rechten of gehele of gedeeltelijke 

ontzetting van bepaalde voordelen die aan de onderneming van overheidswege worden 

toegekend. Ook hier kunnen deze maatregelen maximaal zes maanden duren, het gerecht 

beschikt echter over de mogelijkheid deze duur eenmaal te verlengen met een duur van zes 

maanden. 

189. Deze in het Nederlandse systeem gehanteerde voorlopige maatregelen steunen 

enerzijds op het voorkomen dat het economisch delict blijft voortduren en anderzijds de 

voordelen die het delict met zich meebrengt snel tenietdoen door de nadelen gekoppeld aan de 

maatregelen.
205

 

190. De Belgische wetgever voorzag in de Wet van 4 mei 1999 dat de onderzoeksrechter 

bepaalde maatregelen kan treffen indien hij tijdens het gerechtelijk onderzoek ernstige 

aanwijzingen van schuld vaststelt bij een rechtspersoon en de bijzondere omstandigheden die 

maatregelen vergen. De maatregelen omschreven in artikel 91 Sv. zijn gepast voor 

rechtspersonen, de natuurlijke persoon kan men immers aanhouden en in voorlopige hechtenis 

plaatsen. De bedoeling van de wetgever was om op die manier de effectiviteit van een 

strafprocedure waarin een rechtspersoon als verdachte betrokken is, te waarborgen. Door de 

onderzoeksrechter de mogelijkheid te bieden in voorkomend geval de passende maatregelen 

te treffen, wordt verhinderd dat de strafprocedure zou worden gedwarsboomd. 

191. Deze maatregelen zijn evenwel aan een aantal voorwaarden onderworpen. Zo zijn 

deze maatregelen enkel mogelijk gedurende het gerechtelijk onderzoek. Zij kunnen derhalve 

niet worden toegepast in het kader van een opsporingsonderzoek en evenmin bij wijze van 

mini-instructie. Bovendien zijn de maatregelen enkel mogelijk ten aanzien van een 

rechtspersoon in hoofde waarvan er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Toch volstaat 

het niet dat ernstige aanwijzingen van schuld voorhanden zijn. Er wordt bovendien vereist dat 

                                                           
205

 A. DE NAUW en F. DERUYCK, “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, RW 1999-

2000, 912. 



67 
 

“bijzondere omstandigheden” deze maatregelen vereisen.
206

 Tenslotte moet de 

onderzoeksrechter, indien één van de drie volgende maatregelen betrekking hebben op 

onroerende goederen, handelen met inachtname van de voorschriften van artikel 35bis Sv.  

B) Strikte voorwaarden 

 

192. Gezien de weerslag die deze maatregelen kunnen hebben op de normale werking van 

de rechtspersoon, werd de aanwending van deze regelen dan ook onderworpen aan strikte 

voorwaarden. Deze strikte voorwaarden rechtvaardigen enigzins de vergelijking met de 

voorlopige hechtenis die men in het kader van een strafonderzoek ten aanzien van natuurlijke 

personen kan opleggen. 

193. De wetgever verbindt in artikel 91 Sv. drie voorwaarden aan de voorlopige 

maatregelen ten aanzien van rechtspersonen. Zo wordt in de eerste plaats vereist dat een 

gerechtelijk onderzoek moet zijn ingesteld. Op het eerste zicht blijkt deze voorwaarde 

vanzelfsprekend, daar enkel de onderzoeksrechter bevoegd is om de voorlopige maatregelen 

op te leggen. Maar hierbij dient rekening te worden gehouden met artikel 28 septies Sv., 

ingevoerd door de Wet Franchimont.  Deze bepaling laat de procureur des Konings toe de 

onderzoeksrechter aan te spreken voor bepaakde handelingen die tot zijn bevoegdheid 

behoren, en dit zonder een gerechtelijk onderzoek te vorderen. Dit is de zogenaamde mini-

instructie waarbij de onderzoeksrechter zijn onderzoek tot deze handelingen kan beperken. 

Het nieuwe artikel 91 Sv. verwijst uitdrukkelijk naar een gerechtelijk onderzoek. Bijgevolg 

moet worden besloten dat de onderzoeksrechter de voorlopige maatregelen ten aanzien van de 

rechtspersoon niet kan opleggen in het kader van een mini-instructie.
207

 

194. Een tweede vereiste houdt in dat de onderzoeksrechter ernstige aanwijzingen van 

schuld vaststelt. Dit impliceert dat, gelet op artikel 61bis Sv., het moet gaan om een 

inverdenkinggestelde of een in verdenking te stellen rechtspersoon. 

195. Tot slot wordt vereist dat er bijzondere omstandigheden voorhanden moeten zijn, 

waaruit de onderzoeksrechter besluit dat het opleggen van dergelijke maatregelen 

noodzakelijk is. 
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C) De voorlopige maatregelen 

 

 

a)  Schorsing van de procedure van ontbinding of vereffening van de rechtspersoon 

 

196. Doordat ingevolge een afsluiting van vereffening, een gerechtelijke ontbinding of een 

ontbinding zonder vereffening de strafvordering tegen een rechtspersoon vervalt, moest 

worden vermeden dat de rechtspersoon die het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk 

onderzoek, op die manier uit het rechtsverkeer juridisch verdwijnt. 

197. Indien de onderzoeksrechter tijdig deze problematiek opmerkt, laat artikel 91 Sv. hem 

toe om de schorsing te gelasten van de procedure van ontbinding of vereffening ten aanzien 

van een rechtspersoon in wiens hoofde ernstige aanwijzingen van schuld bestaan.  

b) Verbod van specifieke vermogensrechtelijke transacties die tot het onvermogen 

van de rechtspersoon kunnen leiden 

 

198. Het verbod van specifieke vermogenstransacties moet ervoor zorgen dat de 

tenuitvoerlegging van vermogensstraffen praktisch niet zonder inhoud komt te staan. Er wordt 

dus vermeden dat het vermogen van de rechtspersoon een lege doos wordt.
 208

 

199. Tijdens de parlementaire voorbereidingen vroeg een lid wat juist wordt bedoelt met 

“het verbod van specifieke vermogensrechtelijke transacties.” De wetgever wenste op die 

manier de tenuitvoerlegging van de vermogensstraffen de waarborgen. Uit de bewoordingen 

dat enkel “specifieke” transacties kunnen worden verboden, blijkt dat de totale werking van 

de rechtspersoon in geen geval mag worden geblokkeerd. De onderzoeksrechter zal bijgevolg 

geen algemeen verbod kunnen uitspreken voor alle vermogensrechtelijke transacties. Enkel 

specifieke verbodsbepalingen zijn toegelaten om een blokkering van de algemene werking 

van de vennootschap te vermijden. Indien men op deze manier toch de algemene werking van 

de vennootschap blokkeert zou dit onterecht neerkomen op het vervoegd toepassen van een 
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straf.
209

  Bovendien mag men op die manier ook niet het verbod omzeilen op een beslag op 

gelden die geen enkele band vertonen met het misdrijf.
210

 

200. In de rechtsleer heerst er een betwisting over de maatregelen die een 

onderzoeksrechter kan nemen, met name, in verband met het onroerend beslag, wanneer 

bepaalde criminele feiten met onroerende goederen worden gepleegd. Voor dergelijke 

voorlopige maatregelen inzake onroerende goederen is artikel 35bis Sv. van toepassing.
211

 

Dan gelden de regels inzake bewarend beslag op onroerend goed. Hierbij moet aan een aantal 

formalilteiten worden voldaan opdat belanghebbende derden kennis kunnen verkrijgen van de 

maatregels genomen met betrekking tot het desgevallend onroerend goed. 

201. Indien de onderzoeksrechter stelt dat de rechtspersoon geen onroerende goederen mag 

vervreemden of hypothekeren, stelt zich de vraag of in dat geval moet worden voorzien in de 

publiciteit van de kantmelding om op die manier de maatregelen te kunnen tegenwerpen aan 

derden. De transactie is frauduleus voor de veroordeelde rechtspersoon, maar is dit ook het 

geval voor de rechtspersoon die de goederen te goeder trouw aankoopt? Aangezien de 

pauliaanse vordering hier niet toepasselijk is, zijn deze goederen verdwenen uit het vermogen. 

Wanneer men daarentegen de kwade trouw van de medecontractant bewijst kan men zich wel 

op de pauliaanse vordering beroepen. In de parlementaire voorbereiding wordt gesteld dat 

artikel 3 van de Hypotheekwet zou moeten worden nageleefd bij onroerende goederen. Dat 

artikel stelt dat een eis strekkende tot vernietiging of tot herroeping van rechten 

voortvloeiende uit akten, aan overschrijving onderworpen, slechts ontvankelijk zijn voor de 
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rechtbank nadat ze zijn ingeschreven op de kant der overschrijving van de titel van 

verkrijging, waarvan de vernietiging of de herroeping gevorderd wordt, en, in voorkomend 

geval, op de kant der overschrijving van het laatste overgeschreven titel.  Iedere uitspraak op 

zodanige eis wordt eveneens ingeschreven achter de inschrijving die bij de vorige paragraaf is 

voorgeschreven. 

Verder bepaalt artikel 3 van de Hypotheekwet dat de griffiers, op straffe van vergoeding van 

alle schade, geen uitgifte van zodanige vonnissen mogen afgeven, voordat hun behoorlijk 

bewezen is dat de inschrijving gedaan is.
212

 

202. Daarnaast wordt in de parlementaire voorbereiding gesteld dat men ook een 

inschrijving in het handelsregister
213

 zou kunnen voorschrijven. In dat geval zou men dan 

voor roerende goederen een inschrijving in het handelsregister kunnen opleggen, daar waar 

voor onroerende goederen een publicatie volgens de Hypotheekwet zou nodig zijn. De 

minister ging akkoord met het feit dat er publiciteit moet zijn, maar hij vestigt de aandacht op 

het feit dat de maatregelen dringend moeten kunnen worden genomen. Een oplossing zou dan 

zijn dat de onderzoeksrechter zijn beslissing aangetekend moet overzenden aan de 

hypotheekbewaarder, die dan onmiddellijk een kantmelding aanbrengt. 

c) Neerlegging van een borgsom als waarborg voor de inachtneming van de 

maatregelen die worden gelast 

 

203. De onderzoekrechter kan eveneens de rechtspersoon gelasten met de neerlegging van 

een borgsom
214

, tot een door hem bepaald bedrag opleggen als waarborg voor de 

inachtneming van de maatregelen die hij gelast.
215

 

D) Rechtsmiddelen 

 

204. Hoewel de wet dit niet uitdrukkelijk voorziet, blijkt uit de voorbereidende 

werkzaamheden dat de opheffing van deze maatregelen kan worden gevraagd. Zo werd in de 

parlementaire voorbereidingen de vraag gesteld of er beroep openstaat tegen de maatregelen 

van de onderzoeksrechter, waarin de Wet Franchimont
216

 voorziet, waarop de minister 
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bevestigend heeft geantwoord. Het is evident dat er een beroepsmogelijkheid moet bestaan, 

daar deze maatregelen van lange duur kunnen zijn.  

205. Reeds voor de invoering van het strafrechtelijk kort geding kon de procureur of de 

onderzoeksrechter steeds autonoom beslissen om een door hem verrichte opsporings- of 

onderzoekshandeling op te heffen. Er was nog geen mogelijkheid extern deze opheffing te 

vragen. Sinds de hervorming doorgevoerd door de Wet Franchimont, kan eenieder ongeacht 

zijn hoedanigheid van natuurlijke of  rechtspersoon, die wordt geschaadt door een opsporings- 

of onderzoekshandeling met betrekking tot zijn goederen, daarvan aan de bevoegde 

magistraat de opheffing kan vragen. Deze procedure staat bekend als het “strafrechtelijk kort 

geding”.
217

 

206. Oorspronkelijk kon de opheffing van een beslag alleen worden gevraagd zolang het 

opsporings- of gerechtelijk onderzoek aan de gang was. Zodra de zaak aanhangig werd 

gemaakt voor de rechtbank, werd onduidelijk wie de opheffing van het beslag nog kon 

vragen. De Kaalplukwet
218

 stelde een einde aan deze lacune in de wet, door ook te voorzien in 

een strafrechtelijk kort geding zodra de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank ten 

gronde.
219

 In het kader van het algemeen bedrijfsrisicobeheer zou de rechtspersoon best een 

lijst samenstellen van goederen die essentieel zijn voor haar bedrijfscontinuiteit, zodat zij bij 

een desgevallend beslag snel kan reageren via het strafrechtelijk kort geding. Bovendien 

moeten de internationaal actieve ondernemingen rekening houden met het feit dat 

buitenlandse overheden onder bepaalde modaliteiten beslag kunnen leggen.
220

 Hierbij is het 

belangrijk te weten dat men het strafrechtelijk kort geding enkel kan aanwenden tegen 

handelingen die kaderen binnen een in België gevoerd onderzoek.
221

 

207. De wetgever is dus uitgegaan van de toepasselijkheid van artikel 61quater Sv. op de 

voorlopige maatregelen die de onderzoeksrechter in een gerechtelijk onderzoek kan nemen 
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ten aanzien van de rechtspersoon,
222

 zodat ook de rechtspersoon deze voorlopige maatregelen 

kan aanvechten onder de wettelijk bepaalde voorwaarden.  

208. Overeenkomstig artikel 61quater Sv. kan de rechtspersoon tijdens het het gerechtelijk 

onderzoek, indien hij door een opsporingshandeling met betrekking tot zijn goederen wordt 

geschaad, aan de onderzoeksrechter de opheffing ervan vragen. De opheffing moet worden 

gevraagd aan de hand van een met reden omkleed verzoekschrift dat door de rechtspersoon 

wordt toegzonden aan of neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerse aanleg en aldaar 

wordt ingeschreven in een daartoe bestemd register. 

209. Vervolgens doet de onderzoeksrechter hierover uitspraak binnen uiterlijk vijftien 

dagen na de inschrijving van het verzoekschrift in een daartoe bestemd register. De uitspraak 

moet met redenen worden omkleed en via een ter post aangetekende brief ter kennis worden 

gebracht aan degene die het verzoekschrift heeft ingediend. 

210. De onderzoeksrechter kan het verzoek tot opheffing geheel, gedeeltelijk of 

voorwaardelijk toestaan of hij kan het verzoek geheel afwijzen. Volgens de wet kan hij 

dergelijk verzoek afwijzen indien hij van oordeel is dat de noodwendigheden van het 

onderzoek het vereisen, indien door de opheffing van de handeling de rechten van partijen of 

derden in het gedrang komen, indien de opheffing van de handeling een gevaar zou opleveren 

voor personen of goederen, of wanneer de wet in de teruggave of verbeurdverklaring van de 

betrokken goederen voorziet. 

211. Nadat de rechtspersoon van de beslissing op de hoogte werd gebracht, heeft deze een 

periode van vijftien dagen tijd om de hoger beroep in te stellen bij de Kamer van 

Inbeschuldigingstelling. Dit moet gebeuren door een verklaring gedaan op de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg, welke dan wordt ingeschreven in een daartoe bestemd register. 

Hetzelfde geldt indien de onderzoeksrechter geen uitspraak heeft gedaan binnen de door de 

wet vooropgestelde termijn van vijftien dagen. 

212. Net zoals in “eerste aanleg” heeft de kamer van inbeschuldigingstelling hier een 

termijn van vijftien dagen na neerlegging van de verklaring ter griffie, om een uitspraak te 

doen. Er volgt dan een zitting waarbij de procureur generaal, de verzoeker en zijn advocaat 

worden gehoord.
223
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Afdeling 2 - Bevoegdheid 

 

§ 1 - Territoriale bevoegdheid 

 

A) Natuurlijke persoon: drievoudige bevoegdheidsgrond 

 

213. Krachtens artikel 23 lid 1 Sv. zijn, voor wat betreft de natuurlijke personen, gelijkelijk 

bevoegd voor de uitoefening van de ambtsverrichtingen, de procureur des Konings en de 

rechtbank van de plaats van het misdrijf, die van de verblijfplaats van de verdachte en die van 

de plaats waar de gedachte kan worden gevonden. Betreft het misdaden of wanbedrijven 

buiten het Belgisch grondgebied  die in België vervolgbaar zijn, dan is de Procureur des 

Konings en de rechtbank bevoegd van de plaats waar de verdachte verblijft, die van de plaats 

waar hij kan worden gevonden of door die van de plaats van zijn laatst bekende 

verblijfplaats.
224

 

214. Indien in voorkomend geval verschillende Procureur des Konings bevoegd zijn, geldt 

er geen voorrang voor de één of de ander. In de praktijk zal men via overleg bepalen waar de 

vervolging plaatsvindt.  

B) Rechtspersoon: twee nieuwe bevoegdheidsgronden 

 

215. Naast de voor natuurlijke personen bestaande bevoegdheidsgronden ratione loci, was 

de wetgever na invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen 

genoodzaakt nieuwe bevoegdheidsgronden in te voeren die specifiek op de rechtspersoon van 

toepassing zijn. Dit is logisch daar de drie bevoegdheidsgronden niet kunnen worden 

doorgetrokken naar de rechtspersoon omwille van zijn specifieke eigenheid op de natuurlijke 

persoon. 

216. Bijgevolg zijn, voor wat betreft de rechtspersonen, gelijkelijk bevoegd voor de 

uitoefening van de ambtsverrichtingen, de Procureur des Konings en de rechtbank van de 

plaats van de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en die van de „feitelijke‟ 
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bedrijfszetel van de rechtspersoon.
225

 Hetzelfde bevoegdheidscriterium geldt voor misdaden 

of wanbedrijven gepleegd buiten het Belgisch grondgebied, maar in België vervolgbaar 

zijn.
226

 Krachtens artikel 62bis Sv. mag worden aangenomen dat de rechtbanken te Brussel 

bevoegd zijn wanneer de verdachte rechtspersoon geen verblijfplaats, lees maatschappelijke 

of bedrijfszetel, in België heeft. 

217. De bevoegde rechtbank is dan degene van de maatschappelijke zetel of bedrijfszetel 

van de verdachte rechtspersoon op het ogenblik waarop de strafvordering werd ingesteld. De 

rechtbanken zijn ingevolge de verschillende bevoegdheidsgronden gelijkelijk bevoegd. Bij 

vervolging wordt echter meestal de rechtbank gekozen van de plaats waar het misdrijf werd 

gepleegd. 

218. Daarbij moet de maatschappelijke zetel steeds als het juridisch criterium worden 

aanzien, en de bedrijfszetel als het feitelijk criterium. 

 

§ 2 - Materiële bevoegdheid 

 

219. De Wet van 4 mei 1999 bevat geen enkele bepalingen m.b.t. de materiële bevoegdheid 

van het vonnisgerecht in strafzaken. Bijgevolg mag er dan ook worden vannuit gegaan dat de 

gewone regels van het strafprocesrecht van toepassing blijven. 

220. Zo is de politierechtbank is bevoegd voor de minst zware misdrijven, namelijk de 

overtredingen en alle verkeersmisdrijven,  zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken. De 

correctionele rechtbank is bevoegd voor de wanbedrijven en fungeert eveneens als 

beroepsinstantie tegen de vonnissen van de politierechtbanken in strafzaken. En tenslotte is 

het Hof van Assisen bevoegd voor de berechting van misdaden, de politieke en 

drukpersmisdrijven.  

221. Deze gewone regels van het strafprocesrecht houden bovendien in dat misdaden 

kunnen worden gecorrectionaliseerd en wanbedrijven kunnen worden gecontraventionaliseerd 

door de bevoegde onderzoeksgerechten. Hoewel de wet hierover niets uitdrukkelijk bepaalt, 

komt het voor dat de politierechtbank slechts politiestraffen kan uitspreken voor een 
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gecontraventionaliseerd wanbedrijf en de correctionele rechtbank slechts correctionele 

straffen kan uitspreken voor een gecorrectionaliseerde misdaad.  

 

§ 3 – Extraterritorialiteit 

 

222. Volgens de bepalingen van het Wetboek IPR is de plaats waar zich de hoofdvestiging 

of de effectieve leiding van de rechtspersoon bevindt determinerend voor diens nationaliteit 

en aldus voor het op de rechtspersoon toepasselijke rechtsstelsel.
227

 Artikel 4, §3 Wetboek 

IPR bepaalt dat Belgische rechter slechts bevoegd voor vorderingen met betrekking tot 

geldigheid, werking, ontbinding of vereffening rechtspersoon, indien de voornaamste 

vestiging of statutaire zetel zich bij instellen vordering in België bevindt. Concreet betekent 

dit dat een buitenlandse rechtspersoon die een misdrijf pleegt in België in principe kan 

worden vervolgd conform de principes van de territorialiteit vervat in artikels 3 en 4 van de  

Strafwet . 

223. Zowel in Frankrijk als in België werd geopteerd voor deze werkelijke zetelleer. 

Frankrijk hanteert dit systeem van de werkelijke-zetelleer, zoals bepaalt in artikel 3 wet 24 

juli 1966 voor de commerciële vennootschappen en in artikel 1837 Code Civil voor de 

personenvennootschappen. De werkelijke zetel is daarbij het centrum van de 

bestuurssactiviteiten. Indien evenwel de werkelijke zetel gelegen is in een ander land dan de 

statutaire zetel, dan mogen derden zich op de statutaire zetel beroepen. 

224. Bij toepassing van artikel 110 Wetboek IPR heeft dit tot gevolg dat, indien op basis 

van het Belgisch recht de voornaamste zetel zich in Frankrijk bevindt, het Belgisch recht op 

basis van artikel 110 Wetboek IPR doorverwijst naar Frankrijk voor het toepasselijke recht. 

Frankrijk hanteert hierbij hetzelfde criterium als België waardoor bijgevolg het Franse recht 

van toepassing blijft op de Franse moedervennootschap. Concreet betekent dit dat de 

beschuldigde Franse moedervennootschap niet kan vervolgd worden in België
228

 gezien zij 

zich niet op het Belgisch grondgebied bevindt.
229

 Indien de zetel echter gelegen is in een land 

waar men opteert voor de incorporatieleer, zoals in Nederland, en indien het buitenlands recht 
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verwijst naar het recht van de Staat waar de rechtspersoon is opgericht, dit laatste recht van 

toepassing is 

 

Afdeling 3 – Betekening 

 

§ 1 – Algemeen 

 

225. Ons Wetboek van Strafvordering kent geen specifieke wijze van betekening aan de 

beklaagde rechtspersonen. Hieruit volgt dat de gemeenrechtelijke regels hun toepassing 

vinden. Zo moeten de dagvaardingen en betekeningen aan een rechtspersoon worden gedaan 

met inachtneming van de artikelen 34, 35 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek.  

226. In de parlementaire voorbereidingen werd hieromtrent door de heer Boutmans zelfs 

een amendement ingediend ter wijziging van artikel 180bis van het Wetboek van 

Strafvordering. Daarbij stelt hij dat de dagvaarding en betekeningen aan een rechtspersoon 

moeten worden gedaan met inachtneming van de artikelen 34 en 35 van het Gerechtelijk 

Wetboek. De heer Boutmans wijst er ter verantwoording van zijn amendement op dat ons 

Wetboek van strafvordering geen wijze van betekening kent aan rechtspersonen die beklaagde 

zijn. Vandaar dat volgens hem een verwijzing naar het gewone recht wenselijk is om alle 

mogelijke betwistingen uit te sluiten. De minister volgt zijn verantwoording echter niet en 

stelt dat deze bepaling overbodig is, in die zin dat gewoon de regels van het gemeen recht 

worden overgenomen en derhalve die verwijzing niet noodzakelijk is.  

227. In de parlementaire voorbereidingen grijpt men duidelijk terug naar het gemeen recht, 

zonder dat men dit expliciet in de regels omtrent de strafprocedure heeft willen toevoegen.  

Bijgevolg vindt artikel 34 Ger. W. toepassing welke bepaalt dat de betekening aan een 

rechtspersoon wordt geacht aan de persoon te zijn gedaan, wanneer het afschrift van de akte 

ter hand is gesteld aan het orgaan dat of de aangestelde die krachtens de wet, de statuten of 

een regelmatige opdracht bevoegd is om de rechtspersoon, zelfs samen met anderen, in rechte 

te vertegenwoordigen. 

228. Indien de betekening niet aan de persoon kan worden gedaan, geschiedt zij voor een 

rechtspersoon, aan de maatschappelijke of de administratieve zetel. Het afschrift van de akte 

wordt ter hand gesteld aan een bloedverwante, aanverwante, dienstbode of aangestelde van de 
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geadresseerde.
230

 Voorts bepaalt artikel 37 Ger.W. voor strafzaken, dat indien het exploot niet 

kan worden betekend zoals bepaald is in artikel 35, de betekening geschiedt door de afgifte 

van het afschrift van het exploot op het hoofdkantoor van de gerechtsdeurwaarders, bij 

gebreke hiervan op het politiecommissariaat en, waar geen commissaris van politie is, aan de 

burgemeester, aan een schepen of aan een ambtenaar die daartoe opdracht heeft.  

229. Bovendien laat de gerechtsdeurwaarder eveneens in de woonplaats of, bij gebreke van 

een woonplaats, in de verblijfplaats van de geadresseerde, onder gesloten omslag, een 

afschrift van het exploot achter, waarin hem kennis wordt gegeven van de aanbieding van het 

exploot en waarin de plaats wordt opgegeven waar hij het kan afhalen. 

230. Dit syteem van rangorde van betekening is vrij duidelijk. Wanneer de betekening niet 

kan geschieden aan de rechtspersoon, dient zij te gebeuren op grond van artikel 35 Ger.W. dat 

geldt voor zowel natuurlijke als rechtspersonen. Het is slechts wanneer niemand kan worden 

aangetroffen dat artikel 37 Ger.W. in strafzaken in werking treedt en de gerechtsdeurwaarder 

kan betekenen door achterlating aan de woonplaats of aan de verblijfplaats. De wetgever is 

hierbij vergeten een verwijzing te maken naar de vennootschapszetel of de administratieve 

zetel voor wat betreft de betekeningen aan rechtspersonen. Zij spreekt enkel over de 

“woonplaats of de verblijfplaats van de geadresseerde”. 

231. In artikel 37 Ger.W. wordt evenwel uitdrukkelijk verwezen naar artikel 35 Ger.W. dat 

onweerlegbaar ook voor rechtspersonen geldt, zodat het wellicht ook de bedoeling was van de 

wetgever artikel 37 Ger.W. ook op rechtspersonen van toepassing te maken. Ook uit 

rechtspraak van het Hof van Cassatie kan deze bedoeling van de wetgever worden 

begrepen.
231

 Deze zaak heeft betrekking op artikel 38 Ger.W. voor gevallen andere dan in 

strafzaken. Evenwel kan m.i. dezelfde redenering worden doorgetrokken naar artikel 37 

Ger.W. voor strafzaken. Uit dit voorgaande kan worden gesteld de geadresseerde zoals 

omschreven in artikel 37 Ger.W. niet alleen de natuurlijke persoon maar ook de rechtspersoon 

omvat.  

§ 2 - Bij aanwijzing van een lasthebber ad hoc 

232. In de gevallen dat in een strafproces tegen een rechtspersoon een lasthebber ad hoc 

werd aangesteld, moeten alle betekeningen terzake ook aan hem worden betekend. Gedurende 
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het ganse strafproces vertegenwoordigt hij de rechtspersoon en organiseert hij diens 

verdediging. Opdat hij de nodige beslissingen kan nemen, zoals het aanwenden van 

rechtsmiddelen, is het noodzakelijk dat de betekeningen ook aan hem dienen te gebeuren.. 

Daarom is het raadzaam dat de griffie, bij het op vraag van het parket klaarmaken van de 

stukken voor betekening, ook de naam en hoedanigheid vermeldt van de lasthebber ad hoc, 

zodat de diensten van het parket het vonnis aan hem of haar kunnen betekenen.
232

 

 

§ 3 - Proces verbaal 

233. Een proces-verbaal is een officiële akte van een wettelijk bevoegde officier of agent 

van de gerechtelijke politie, die ertoe strekt het bewijs te leveren van een misdrijf. Het kan 

ofwel de vaststelling van bepaalde feiten, ofwel de verklaringen van bepaalde personen met 

eventueel aanvullende informatie inhouden, met inbegrip van de gedane 

opsporingshandelingen.  

234. Talrijke bijzondere wetten
233

 schrijven voor dat, in sommige gevallen op straffe van 

nietigheid, binnen een bepaalde termijn een afschrift van het proces-verbaal van de 

vaststelling aan de overtreder moet worden toegezonden. Deze verplichting, alsook de sanctie 

van nietigheid gelden enkel indien de wet dit uitdrukkelijk voorschrijft. 

235. Het Hof van Cassatie besliste dat, voortbouwend op de stelling dat een rechtspersoon 

reeds voor de Wet van 4 mei 1999 een misdrijf kon plegen, de toezending van het afschrift 

aan de rechtspersoon die het misdrijf pleegde, geldig is binnen het kader van de vervolging 

van de strafrechtelijk aansprakelijke natuurlijke persoon.
234

 Sinds de Wet van 4 mei 1999 is 

echter vereist dat het afschrift aan de overtedende rechtspersoon op haar zetel wordt 

toegezonden.
235

 

§ 4 - Dagvaarding 

 

236. In strafzaken wordt een beklaagde steeds gedagvaard als persoonlijk strafrechtelijke 

verantwoordelijke voor het hem ten laste gelegde misdrijf. De tenlastelegging van een bepaald 
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misdrijf maakt geen onderscheid naargelang het misdrijf al dan niet werd gepleegd door de 

beklaagde als strafrechtelijk verantwoordelijke van een rechtspersoon, behoudens wanneer de 

hoedanigheid waarin de beklaagde het misdrijf heeft gepleegd een wettelijk bestanddeel van 

dat misdrijf uitmaakt. Bijgevolg hoeft de dagvaarding niet te vermelden of de beklaagde de 

hem ten laste gelegde feiten als strafrechtelijke verantwoordelijke van de rechtspersoon heeft 

gepleegd. 

237. Dit werd bepaald in een arrest van het Hof van Cassatie gewezen op 12 november 

2002 waarbij dieper werd ingegaan op de eventuele problematiek die kan ontstaan tengevolge 

van de vermelding van de hoedanigheid van een beklaagde in een dagvaarding.
236

  

238. Zowel de eerste rechter als het Hof van Beroep oordeelden dan ook dat eiseres wel 

degelijk in haar hoedanigheid van strafrechtelijke aansprakelijke van de vennootschap en niet 

ten persoonlijke titel werd vervolgd. De eiseres, gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, 

voert evenwel aan dat de haar bezorgde dagvaarding nochtans deze bijzondere hoedanigheid 

niet vermeldt, en integendeel laat uitschijnen dat eiseres ten persoonlijke titel wordt vervolgd 

op grond van de tenlasteleggingen. Door het ontbreken van deze vermelding van de 

hoedanigheid van eiseres als strafrechtelijk aansprakelijk orgaan/gedelegeerd bestuurder van 

de vennootschap in de dagvaarding, vormt, volgens eiseres, een volstrekte miskenning van de 

rechtspersoonlijkheid van de vennootschap.  

239. Zij verwijst naar artikel 43, lid 3 Gerechtelijk Wetboek dat nochtans de vermelding 

van de hoedanigheid van de gedaagde voorschrijft in een dagvaarding. Overeenkomstig 

artikel 2 Gerechtelijk Wetboek is die bepaling eveneens van toepassing op de strafrechtelijke 

procedure. Op grond van dit “vormverzuim” wenst eiseres de nietigheid van de dagvaarding 

en de erop volgende procedure.
237

  

240. Door de rechtbank in eerste aanleg, maar ook impliciet door het Hof van Beroep werd 

verwezen naar een cassatiearrest van 13 juni 1989 waarbij wordt gesteld dat de hoedanigheid 

niet expliciet in de dagvaarding dient te worden vermeld, voor zover er echter bij de 

beklaagde gaan misverstand kan bestaan omtrent de hoedanigheid waarin hij wordt 

gedagvaard. Deze verwijzing was volgens eiseres volledig onterecht daar zij heeft aangetoond 

dat er wel degelijk een misverstand kon bestaan en bestond.
238
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241. De beslissing van het Hof van Cassatie terzake is duidelijk. Zij zegt dat de bepaling 

van artikel 43, lid 3 Gerechtelijk Wetboek, met de daarin vermelde hoedanigheid van de 

persoon voor wie het exploot bestemd is, enkel bedoeld wordt de vermelding of de 

bestemmeling in persoonlijke naam dan wel eventueel als vertegenwoordiger van een ander 

persoon wordt gedagvaard. Daaruit volgt niet dat het aan een beklaagde betekende 

gerechtsdeurwaardersexploot dient te vermelden dat hij wordt gedagvaard om de haar ten 

laste gelegde feiten gepleegd te hebben als afgevaardigd bestuurder. 

242. Daarnaast zijn de regels betreffende de dagvaarding vervat in de artikelen 145, 182 en 

211 van het Wetboek van Strafvordering van toepassing waarin geen sprake is van een 

nietigheid. De dagvaarding kan enkel nietig worden verklaard indien een wezenlijk 

bestanddeel van die akte ontbreekt of indien het recht van verdediging, zoals gewaarborgd 

door de artikelen 6, lid 1 en lid 3a EVRM en 14, lid1 en 3a IVBPR, door een 

onregelmatigheid van de dagvaarding wordt miskend. 

243. Artikel 182 Sv. vereist enkel dat de dagvaarding het feit dat de tenlastelegging 

uitmaakt en kenmerkt, op die wijze omschrijft dat het voorwerp ervan voldoende duidelijk 

blijkt voor de beklaagde en diens recht van verdediging wordt verzekerd. Het Hof 

verduidelijkt dat men in strafzaken een verdachte of beklaagde steeds dagvaart als persoonlijk 

strafrechtelijke verantwoordelijke voor het hem ten laste gelegde misdrijf. Zij verduidelijkt 

dat de tenlastelegging betreffende een bepaald misdrijf elke hoedanigheid omvat waarin de 

verdachte of de beklaagde het misdrijf heeft gepleegd. Behoudens wanneer de hoedanigheid 

waarin de beklaagde het misdrijf heeft gepleegd, een wettelijk bestanddeel daarvan uitmaakt, 

wat in deze zaak niet het geval is. 

244. In ieder geval wordt bij elke dagvaarding gericht een een rechtspersoon, waar ook de 

natuurlijke persoon bevoegd om hem te vertegenwoordigen, voor dezelfde of samenhangende 

feiten wordt veroordeeld, de rechtspersoon geïnformeerd over de mogelijkheid bij dergelijk 

belangenconflict een verzoekschrift in te dienen met het oog op de aanstelling van een 

lasthebber ad hoc.  

245. In Nederland wordt de betekening van gerechtelijke mededelingen aan rechtspersonen 

geregeld door de artikel 529 en 530 Nederlands Wetboek van Strafvordering, waarbij een 

duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de rechtspersonen en de andere entiteiten.  
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246. Gaat het om een rechtspersoon, dan geschiedt de kennisgeving op de woonplaats van 

de rechtspersoon, dan wel de plaats van het kantoor van de rechtspersoon, dan wel de 

woonplaats van één van de bestuurders. De betekening van een gerechtelijke mededeling 

geschiedt door uitreiking aan een van de bestuurders, dan wel aan een persoon die door de 

rechtspersoon is gemachtigd het stuk in ontvangst te nemen. De uitreiking geldt in deze 

gevallen als betekening in persoon. Uitreiking aan deze personen kan eveneens geschieden op 

een andere plaats dan bedoeld in het eerste lid van artikel 529. De uitreiking van een 

gerechtelijke mededeling kan eveneens geschieden op een van de plaatsen omschreven in het 

eerste lid, aan ieder die in dienstbetrekking is van de rechtspersoon en die zich bereid 

verklaart de mededeling te zullen bezorgen.  

247. Gaat het om een maatschap of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, dan 

geschiedt de kennisgeving van gerechtelijke mededelingen aan de plaats van het kantoor van 

de maat- of vennootschap, dan wel de woonplaats van één van de aansprakelijke vennoten.
239

 

De betekening van een gerechtelijke mededeling geschiedt door uitreiking aan een van de 

aansprakelijke vennoten dan wel aan een persoon die door een of meer hunner is gemachtigd 

het stuk in ontvangst te nemen. De uitreiking geldt in deze gevallen als betekening in persoon.  

248. Uitreiking aan deze personen kan geschieden op een andere plaats dan bedoeld in het 

eerste lid van artikel 530. De uitreiking van een gerechtelijke mededeling kan eveneens 

geschieden op een van de plaatsen, omschreven in het eerste lid, aan ieder die in 

dienstbetrekking is van de maat- of vennootschap of van een aansprakelijke vennoot en die 

zich bereid verklaart de mededeling te zullen bezorgen. Het voorgaande is eveneens van 

toepassing bij de vervolging van een doelvermogen of rederij. Desgevallend treden de 

bestuurders dan wel de boekhouder en de leden van de rederij in de plaats van de 

aansprakelijke vennoten.
240
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 Bovendien bepaalt artikel 532 Nederlands Wetboek van Strafvordering dat op de kennisgeving van 

gerechtelijke mededelingen aan een rechtspersoon, maatschap of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, 

een doelvermogen of rederij de artikelen 585-587, 588, tweede en vierde lid, 588a, 589, eerste, derde en vierde 

lid, en 590, eerste en derde lid, van overeenkomstige toepassing zijn. 
240

 Artikel 531 Nederlands Wetboek van Strafvordering. 
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Hoofdstuk 8 - Vertegenwoordiging 

 

Afdeling 1 - Algemeen: het optreden in rechte van de rechtsperoon 

  

249. Krachtens artikel 703 eerste lid van het Gerechtelijk wetboek kan het optreden in 

rechte van de rechtspersoon uitsluitend gebeuren door middel van zijn bevoegd orgaan Deze 

regel geldt voor het instellen van eender welke vordering van eender welke privaatrechtelijke 

of publiekrechtelijke rechtspersoon. De bepaling van artikel 703 Ger. W. geldt in principe 

voor elke rechtspleging voor ieder rechtscollege. Hoewel de toepassing van de bepalingen van 

artikel 2 Ger. W. geen eenvoudige opdracht is voor wat betreft de strafrechtspleging, dient te 

worden aangenomen dat artikel 703 Ger. W. ook toepasselijk is in strafrechtelijke 

procedures.
241

 Dit volgt tevens uit de vaststelling dat de Wet van 4 mei 1999 geen enkele 

bepaling inhoudt met betrekking tot de wijze waarop de rechtspersoon als beklaagde dient te 

verschijnen. Bij gebreke daarvan dient men te grijpen naar de in het gemeen recht 

toepasselijke regel van artikel 703 Ger. W.
242

 

250. Aldus heeft deze gemeenrechtelijke regel tot gevolg dat het optreden in rechte van een 

rechtspersoon door tussenkomst van zijn bevoegde organen aan de rechtspersoon zelf wordt 

toegerekend, aangezien dit orgaan al het ware een tastbaar lichaam vormt van de 

rechtspersoon en geen lasthebber is die enkel en alleen de rechtspersoon vertegenwoordigt. 

251. In het omgekeerde geval, dient de vordering die tegen het orgaan van de rechtspersoon 

wordt ingesteld, te worden beschouwd als zijnde ingesteld tegen de rechtspersoon zelf.
243

 

252. Wat betreft de entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid moet men zich beroepen op de 

techniek van conventionele vertegenwoordiging. Een feitelijke vereniging en elke entiteit 

zonder rechtspersoonlijkheid kunnen niet als een op zichzelf bestaand rechtssubject in rechte 

optreden.
244

 De procesbekwaamheid wordt principieel enkel toegekend aan publiekrechtelijke 

en privaatrechtelijke rechtspersonen en wordt dan ook principieel ontzegd aan entitieiten die 

geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Bijgevolg zouden de als dusdanig verrichte 
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 P. DAUW, “Het optreden in rechte van de rechtspersoon”, CABG 2006, Larcier Gent 2006/2,  4. 
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 Artikel 703 lid 1 Ger. W. Is wat de vennootschappen betreft enkel een herhaling van hetgeen bepaald is in 

artikel 61 § 1 Venn.W. 
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 Cass. 23 januari 1987, Arr. Cass. 1978, 498. 
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proceshandelingen op de ambtshaleve exceptie van onontvankelijkheid stuiten. Om dit te 

vermijden heeft de wetgever voorzien dat aan bepaalde verenigingen zonder 

rechtspersoonlijkheid het recht wordt verleend om in bepaalde materies in rechte op te 

treden.
245

  

253. Naast deze versoepeling kunnen dergelijke vennootschappen zonder 

rechtspersoonlijkheid niet in rechte optreden en is bijgevolg een gezamelijk optreden van alle 

leden vereist. Omwille van de moeilijkheden die dit kan meebrengen kan men zich steeds 

beroepen op de tussenkomst van een vertegenwoordiger om in rechte op te treden. Deze vorm 

van vertegenwoordiging is gebaseerd op de gemeenrechtelijke vorm van lastgeving.  De 

groepering kan evenwel geen mandaat geven aan de lasthebber, daar zij niet „bestaat‟ en geen 

rechtshandelingen kan stellen, zodat alle leden van de groepering samen dienen te handelen 

als lastgever. De vertegenwoordiger zal in rechte optreden als formele procespartij, terwijl 

alle leden van de entitieit
246

 de materiële procespartij vormen. Een fundamenteel onderscheid 

met de vennootschap met rechtspersoonlijkheid is dat deze laatsten door het handelen van het 

orgaan zelf als rechtspersoon in rechte optreedt, daar waar bij de entitieiten zonder 

rechtspersoonlijkheid de vertegenwoordiger in rechte optreedt als lasthebber van alle 

individuele leden van de groepering. 

Afdeling  2 – Lasthebber ad hoc 

 

§ 1 - Ratio Legis 

 

254. Het huidige artikel 2bis V.T. Sv. bepaalt “Ingeval de strafvordering tegen een 

rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, 

wordt ingesteld wegens dezelfde of samenhangende feiten, wijst de rechtbank die bevoegd is 

om kennis te nemen van de strafvordering tegen de rechtspersoon, ambtshalve of op 

verzoekschrift, een lasthebber ad hoc aan om deze te vertegenwoordigen.” 
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 Zo bepaalt artikel 24 Wet 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven,  dat representatieve 

organisaties van werknemers in rechte kunnen oprteden wat betreft geschillen over de verkiezingen van 

ondernemingsraden en over de samenstelling ervan. 
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 En niet de entiteit zelf. 
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255. Evenwel werden bij het oorspronkelijk voorgestelde artikel omtrent de aanstelling van 

een lasthebber ad hoc, heel wat amendementen ingediend tijdens de voorbereidende 

werkzaamheden. 

256. Zo diende de heer VANDENBERGHE daartoe een amendement
247

 in om in het 

voorgestelde artikel 2bis, de woorden “wijst de rechtbank” te vervangen door de woorden 

“wijst de bevoegde rechtbank, ambtshalve of op verzoekschrift”. Daarbij stelt hij dat het 

verzoekschrift enkel door de rechtspersonen kan worden ingediend. Men moet immers belang 

vertonen. De heren JEANMOYE en DELCOURT-PÊTRE zijn van oordeel dat de woorden 

“gerechtelijk lasthebber” beter worden vervangen door “lasthebber ad hoc” omdat er anders 

verwarring kan bestaan, aangezien de advocaat ook al een gerechtelijk lasthebber zou kunnen 

worden beschouwd, wat hier niet de bedoeling blijkt te zijn. Daarnaast kan een gerechtelijk 

lasthebber enkel worden aangewezen in het kader van een gerechtelijke handeling. Dit valt 

niet onder de bevoegdheid van de advocaat. Ook zij dienden hieromtrent een amendement 

in.
248

 De twee voornoemde amendementen werden eenparig aangenomen. 

257. De wetgever heeft met die maatregel immers het risico willen opvangen dat een 

verborgen belangenconflict tussen de rechtspersonen en zijn vertegenwoordiger de rechten 

van verdediging van de rechtspersoon zou aantasten wanneer de uitoefening van die rechten 

aan de vertegenwoordiger zou worden overgelaten. Deze interpretatie van voornoemde artikel 

wordt ook bevestigd in de parlementaire voorbereiding. Uit de ratio legis van het omstreden 

artikel 2bis volgt dat de aanwijzing van een lasthebber ad hoc niet automatisch en 

onherstelbaar voortvloeit uit het feit dat een rechtspersoon en zijn wettelijke of statutaire 

vertegenwoordiger voor dezelfde of samenhangende misdrijven bij een geding worden 

betrokken. 

258. Het doel van deze bepaling bestaat dus in het vermijden van belangenconflicten tussen 

de rechtspersoon en zijn organen die samen terechtstaan. Dit conflict treedt op wanneer het 

orgaan, de gedelegeerd bestuurder, zelf wordt vervolgd, samen met de rechtspersoon voor 

dezelfde of samenhangende feiten. Maar dat doel blijft dode letter want men creëert juist 

belangenconflicten wegens de decumulregeling van artikel 5 lid 2 Sw. Problemen stellen zich 

onder andere wanneer men zoekt naar een antwoord op de vragen: Wie is het meest geschikt 

om te vertegenwoordigen? Wanneer? Hoe? Is het ambtshalve of verplicht? Kunnen daartegen 
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 Parl. St. Senaat, nr. 1-1217/4, amendement nr. 28. 
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 Parl. St. Senaat, nr. 1-1217/4, amendement nr. 27. 
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rechtsmiddelen worden aangewend? Hoe zit het met de rechten van verdediging van de 

rechtspersoon? Wie mag deze rechten van verdediging uitoefenen? Het lijkt bovendien 

noodzakelijk om ook de wijze van dagvaarding en de wijze van verschijning wettelijk te 

regelen. Zo zou er ook moeten geprecisieerd worden welke rechtbank bevoegd is voor de 

aanwijzing van de lasthebber ad hoc en welke procedure moet worden gevolgd. Gebeurt de 

aanwijzing steeds ambtshalve? Is het niet beter een procedure te bepalen dat de vennootschap 

altijd vooraf bij verzoekschrift de aanwijzing van een lasthebber ad hoc kan vragen, zodat 

men het proces kan voorbereiden en bij het begin van het proces de zaak in staat van wijzen is 

gesteld? In de parlementaire voorbereiding werd terecht opgemerkt dat de procedure m.b.t. 

deze bijzondere verschijningsvorm eigenlijk niet volledig is geregeld in het wetsvoorstel.  

259. Er is in geen geval sprake van eenvormige modaliteiten waaronder een lasthebber ad 

hoc wordt aangesteld, zodat de gevolgde procudure verschilt per arrondissement. 

§ 2 – Algemeen 

 

260. Door de aanwijzing van de lasthebber ad hoc waakt de rechter over de fundamentele 

rechten van alle partijen. Het behoort immers tot zijn taak om toezicht te houden op de 

naleving van de regels van openbare orde die het verdedigen van tegenstrijdige belangen 

verbieden. Geen lasthebber ad hoc aanwijzen omdat geoordeeld wordt dat een ander advocaat 

dan deze van de natuurlijke persoon de rechtspersoon vertegenwoordigt, is gesteund op een 

misvatting van de vertegenwoordiging en verschijning.  

261. In het algemeen kan worden gesteld dat de eerste terechtzitting in een strafzaak 

betreffende een rechtspersoon in de praktijk een inleidingszitting is geworden. Daarbij gaat de 

rechtbank met een tussenvonnis een lasthebber ad hoc aanwijzen en waarvan hij, in 

complexere zaken, meteen gebruik maakt om conclusietermijnen af te spreken voor de 

partijen. Zodra een lasthebber ad hoc wordt aangewezen, wordt hij door het parket, door 

middel van een standaardbrief van zijn of haar aanwijzing op de hoogte gebracht. Bovendien 

wordt  door het parket op het dossier een groene klever aangebracht met de vermelding 

“lasthebber ad hoc”, waarop de griffier tevens de naam van de lasthebber ad hoc vermeldt. 

Dit is belang voor de verdere procedure nu ook rekening moet worden gehouden met de 

aanwezigheid van een lasthebber ad hoc.  
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262. In Frankrijk voorziet men in artikel 706-43 Code de Procédure Pénale in de aanstelling 

van een mandataire de justice die een rol vervult als vertegenwoordiger in rechte. Deze 

mandataire de justice is evenwel ondergeschikt aan de door de rechtspersoon gekozen 

vertegenwoordiger, zodat veel meer ruimte voor inititaief aan de rechtspersoon zelf wordt 

overgelaten.
249

  In Frankrijk bestond ook de vrees dat de natuurlijke persoon, orgaan van de 

rechtspersoon, de schuld naar de rechtspersoon zou doorschuiven om zelf te ontsnappen aan 

een veroordeling. Daarom wordt een mandataire de justice aangesteld door de voorzitter van 

de rechtbank ingeval zowel de rechtspersoon als zijn wettelijke vertegenwoordiger worden 

vervolgd.
250

 De Franse wetgever laat hier inzake de vertegenwoordiging veel ruimte voor 

initiatief van de rechtspersoon zelf die zich kan laten vertegenwoordigen door eender welke 

persoon die daartoe een geldig mandaat heeft. Enkel indien geen andere persoon de 

rechtspersoon geldig kan vertegenwoordigen, is de aanduiding van een mandataire de justice 

verplicht. Het komt in de eerste plaats aan de rechtspersoon zelf toe om al dan niet de 

voorzitter van de bevoegde rechtbank te vatten bij verzoekschrift. Door middel van dit 

verzoekschrift wordt gevraagd een mandataire de justice aan te stellen, die ermee belast 

wordt de rechtspersoon te vertegenwoordigen bij proceshandelingen en voor hem op te 

treden.
251

 Meestal zal de rechtspersoon zelf de persoon voorstellen aan wie hij deze 

belangrijke opdracht wenst toegewezen te zien. Daarom is de Franse mandataire de justice 

niet noodzakelijk de verdediger of de bewindvoerder van de rechtspersoon. Zijn aanwijzing 

vloeit voort uit de wil van de wetgever om het contradictoir karakter van de procedure te 

verzekeren. Zo zal de rechtspersoon de mogelijkheid niet worden ontnomen om een persoon 

aan te duiden om haar te vertegenwoordigen. Indien zich desgevallend een 

belangenvermenging voordoet zal de bevoegde rechter zijn controle- en aanwijzingsfunctie 

kunnen blijven vervullen.   

263. Voordelig is dat deze aanwijzingsprocedure is dat deze duidelijk en snel is. Hoger 

beroep wordt uitgesloten. Het derdenverzet blijft daarentegen steeds mogelijk.
252

 

 

 

 

                                                           
249

 Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2929/1. 
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 Ontwerp ONKELINX, Parl.St. Kamer 2006-2007, nr 2929. 
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§ 3 - Wanneer kan een lasthebber ad hoc worden aangesteld? 

 

264. De wettekst vermeldt vrij duidelijk wanneer een lasthebber ad hoc kan worden 

aangesteld, zijnde “telkens wanneer de strafvordering tegen de rechtspersoon en tegen 

diegene die bevoegd is om hem te vertegenwoordigen wordt ingesteld wegens dezelfde of 

samenhangende feiten.” Toch blijft de wet onduidelijk over de procedurele kant van de zaak. 

Zo bepaalt de tekst niet duidelijk vanaf welk ogenblik de aanstelling van een lasthebber ad 

hoc kan worden gevraagd. Het is onduidelijk of dit enkel dient te gebeuren indien de 

rechtspersoon wil verschijnen in persoon of daartoe gedwongen wordt, dan wel of deze 

aanstelling dient te gebeuren zodra vervolgingen worden ingesteld tegen de rechtspersoon en 

het orgaan. Volgens de tekst van de wet kan er worden vanuit gegaan dat deze tweede stelling 

voorkeur geniet. Zo rijzen er tevens vragen zoals waar en door wie een verzoekschrift dient te 

worden ingediend, binnen welke termijnen dient de rechtbank een beslissing te nemen? Welke 

rechtbank is bevoegd? Enzovoort. 
253

 

265. Als bevoegde rechter kan volgens H. VAN BAVEL worden aangenomen degene die 

op het ogenblik waarop dergelijk belangenconflict wordt vastgesteld of het ogenblik waarop 

het verzoekschrift wordt neergelegd, wordt geadieerd. Dit is de onderzoeksrechter tijdens het 

gerechtelijk onderzoek, het vonnisgerecht vanaf haar adiëring d.m.v. een verwijzing van de 

raadkamer dan wel d.m.v. een dagvaarding, en het appelgerecht na het aantekenen van een 

hoger beroep. De rechtspraak lijkt deze rechtsleer te volgen.254 

 

A) Tijdens het strafonderzoek   

 

266. Zoals ook opgemerkt tijdens de parlementaire voorbereidingen, kan de noodzaak om 

een lasthebber ad hoc aan te stellen reeds vóór de eigenlijke rechtspleging ten gronde rijzen. 

Men hoeft dus niet steeds te wachten tot op de inleidingszitting van de vonnisrechtbank om de 

aanstelling van een lasthebber ad hoc te krijgen. De vertegenwoordiger van de Minister van 

Justitie antwoordde tijdens de parlementaire voorbereidingen in dat verband: “dat artikel 2bis 

V.T.Sv. niet uitsluit dat de bevoegde rechtbank reeds vóór de terechtzitting, namelijk tijdens 
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het opsporings- of gerechtelijk onderzoek, een lasthebber ad hoc kan aanstellen mocht zulks 

noodzakelijk blijken.”
255

 Alhoewel hier een duidelijke verwijzing plaatsvond naar zowel het 

opsporings- als het gerechtelijk onderzoek, lijkt zulks onverenigbaar met de letter van de wet 

die vereist dat “de strafvordering wordt ingesteld”. Het openen van een gerechtelijk 

onderzoek impliceert dat de strafvordering wordt ingesteld, maar wat betreft het 

opsporingsonderzoek liggen de zaken anders. In sommige gevallen zal de aanstelling van een 

lasthebber ad hoc zich reeds tijdens het vooronderzoek opdringen. Daar artikel 2bis V.T.Sv. 

bepaalt dat de rechtbank de lasthebber ad hoc aanwijst, rees in de rechtspraktijk evident de 

vraag wie bevoegd is de lasthebber ad hoc aan te duiden tijdens het opsporingsonderzoek 

waar nog geen rechter bij de zaak betrokken is. 

267. In de rechtspraak zien we hieromtrent enkele uitspraken. Zo besloten zowel de 

onderzoeksrechter als de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Luik om geen lasthebber ad 

hoc aan te stellen tijdens een lopend gerechtelijk onderzoek. In deze zaak had het Openbaar 

Ministerie d.m.v. een kantschrift de onderzoeksrechter verzocht een lasthebber ad hoc aan te 

stellen. De onderzoeksrechter legde dit verzoek naast zich neer zo hij van oordeel was dat de 

rechtspersoon kon worden vertegenwoordigd door haar “niet in verdenking gestelde” 

zaakvoerder. Het Openbaar Ministerie ging hiertegen in beroep bij de Kamer van 

Inbeschuldigingstelling te Luik. Zij steunde haar beroep op de verdediging dat, hoewel de 

vertegenwoordiger van de rechtspersoon niet in verdenking was gesteld, er toch ernstige 

aanwijzingen in zijn richting bestonden, zodat het niet was uitgesloten dat ook zijn verwijzing 

naar de vonnisrechtbank zou worden gevorderd. Door deze stelling geeft het Openbaar 

Ministerie impliciet aan dat er inderdaad geen strafvordering was ingesteld tegen de 

betrokken zaakvoerder. De Kamer van Inbeschuldigingstelling wees het beroep echter af om 

een andere, meer elementaire reden dat uit de tekst van artikel 2bis V.T. Sv. duidelijk blijkt 

dat aan de „rechtbank‟ en dus niet aan de onderzoeksrechter de bevoegdheid toekomt om een 

lasthebber ad hoc aan te stellen.
256

 Op deze manier vermeed ze de stelling in te nemen de 

voorheen reeds in de rechtsleer gevoerde discussie of het voldoende is dat later waarschijnlijk 

een strafvervolging wordt ingesteld, dan wel of het vereist is dat de strafvordering werkelijk 

tegen zowel de rechtspersoon als diens orgaan dient te zijn ingesteld.  Hierbij gaat de Kamer 

van Inbeschuldigingstelling wel voorbij aan de parlementaire voorbereidingen, die weliswaar 

ongepast het opsporingsonderzoek binnen het kader van artikel 2bis V.T. Sv. brachten, alsook 
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aan het gegeven dat de onderzoeksrechter nog steeds geen rechter is in de rechtbank van 

eerste aanleg. 

268. De Raadkamer van Gent ging in een bepaalde zaak, ter gelegenheid van de regeling 

van de rechtspleging, in op het verzoekschrift van één van de partijen. Vervolgens stelde zij 

de in dat verzoekschrift voorgestelde lasthebber ad hoc aan. Zij ging hierbij niet in op de 

problematiek van de aanstelling van een lasthebber ad hoc tijdens het gerechtelijk 

onderzoek.
257

 Eerder had de Gentse onderzoeksrechter tijdens een ander gerechtelijk 

onderzoek op eigen beweging beslist om een lasthebber ad hoc aan te stellen. Zij motiveerde 

deze beslissing uitvoerig, met een verwijzing naar de reeds aangehaalde parlementaire 

werkzaamheden. Tegen deze beschikking werd weliswaar door zowel de rechtspersoon als de 

natuurlijke persoon een verzoek tot opheffing ingesteld, dat door de Kamer van 

Inbeschuldigingstelling werd afgewezen.
258

 

269. Een ander probleem terzake betreft de aanstelling van een lasthebber ad hoc tijdens het 

gerechtelijk onderzoek waarin de natuurlijke persoon, wettelijke vertegenwoordiger, reeds in 

verdenking werd gesteld, en de onderzoeksrechter van oordeel is te moeten overgaan tot de 

inverdenkingstelling van de rechtspersoon. Terzake rijst er een potentieel belangenconflict 

wat betreft het verhoor gericht op de inverdenkingstelling van de rechtspersoon. Indien er 

immers geen lasthebber ad hoc wordt aangesteld, is het niet uitgesloten dat de wettelijke 

vertegenwoordiger hier misbruik van maakt en zo zijn kans neemt om de rechtspersoon in een 

slecht daglicht te plaatsen. Tegelijkertijd kan hij zichzelf van alle schuld ontdoen. Hoewel de 

strafvordering hier nog niet tegen beide is ingesteld, lijkt het toch aan te raden dat de 

onderzoeksrechter ambsthalve een lasthebber ad hoc aanstelt. Dit kadert in zijn plicht tot 

loyauteit inzake bewijsverzameling.
259

 De onderzoeksrechter zou het verhoor moeten 

eindigen wanneer hij vermoedt dat de rechtspersoon die wordt ondervraagd een 

inverdenkinggestelde kan worden, en daarbij de nodige beschikking stellen tot de aanstelling 

van een lasthebber ad hoc. Het is immers niet altijd direct duidelijk bij het begin van het 

verhoor, welke precies de hoedanigheid is van de te verhoren persoon of rechtspersoon.
260

 

                                                           
257

 Rk. Gent 29 novemer 2000, onuitg.; S. DE MEULENAER en P. WAETERINCKX, “De lasthebber ad hoc in 

het straf(proces)recht: lastiger dan gedacht”, RW 2003-2004, 403. 
258

 Beschikking O.R. Gent 16 juni 2000, ontuig.; S. DE MEULENAER en P. WAETERINCKX, “De lasthebber 

ad hoc in het straf(proces)recht: lastiger dan gedacht”, RW 2003-2004, 403. 
259

 Artikel 56 §1 lid 3 Sw. 
260

 Zoals hierboven uiteengezet bij „het verhoor‟ als onderzoeksmaatregel. 



90 
 

270. Strikt genomen stemt het voorgaande niet overeen met de bewoordingen van artikel 

2bis V.T. Sv. Er zou meer duidelijkheid moeten komen met een referentie in het artikel zelf, 

naar de mogelijkheid een lasthebber ad hoc aan te stellen in de gevallen er een 

belangenconflict dreigt te ontstaan. Dit kan ontstaan zowel tijdens het opsporingsonderzoek, 

als bij de mogelijke inverdenkingstelling van de rechtspersoon waarvan de wettelijke 

vertegenwoordiger reeds in verdenking werd gesteld. Ook het geval waarbij een wettelijke 

vertegenwoordiger wordt gedagvaard als strafrechtelijk verantwoordelijke en de 

rechtspersoon die hij vertegenwoordigt als burgerrechtelijk aansprakelijke partij is niet 

geregeld in het betrokken artikel. Uiteraard kan in dat geval ook een mogelijk 

belangenconflict staan. Toch is er rechtspraak die in dergelijke gevallen artikel 2bis V.T. Sv. 

toepast.
261

 

 

B) Voor de vonnisrechter 

271. In de meeste gevallen is het pas op de inleidingszitting van de vonnisrechtbank dat de 

aanstelling van een lasthebber ad hoc aan de orde komt. De precieze afhandeling en de daarbij 

horende modaliteiten verschillen wel van rechtbank tot rechtbank.
262

  

272. Zo oordeelde de correctionele rechtbank te Gent, dat wanneer een lasthebber ad hoc 

dient te worden aangewezen, dit steeds via een tussenvonnis diente te gebeuren waarbij de 

vaststelling wordt bekrachtigd, en waarna hij de zaak verdaagt naar een volgende zitting 

teneinde de lasthebber ad hoc in de mogelijkheid te stellen om kennis te nemen van het 

dossier.
263

 Ook de correctionele rechtbank te Dendermonde maakte gebruik van de methode 

van het tussenvonnis voor de aanwijzing van een lasthebber ad hoc, alhoewel ze zelf sprak 

over een “voorafgaande beschikking”.
264

 In een andere zaak hanteerde dezelfde rechtbank de 

methode van het tussenvonnis dan weer niet. Zij was in die zaak van oordeel dat de 

aanstelling van een lasthebber ad hoc niet opportuun was omdat op dezelfde zitting tot de 

vrijspraak van de rechtspersoon werd geoordeeld.
265

 Uit het vonnis ten gronde blijkt evenwel 

dat in dit geval wel degelijk een mogelijk belangenconflict schuilde, omdat enkel de 
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natuurlijke personen werden veroordeeld en de rechtspersoon werd vrijgesproken. Het lijkt er 

op dat de rechter het verzoek tot aanstelling van een lasthebber ad hoc slechts behandelde 

nadat hij ten gronde op de zaak was ingegaan. 

273. In een andere zaak voor de correctionele rechtbank te Antwerpen maakt deze geen 

gebruik van de methode van tussenvonnissen, en besliste zij evenmin tot uitstel van de zaak. 

Daarentegen velt zij onmiddellijk na de aanstelling van de lasthebber ad hoc een vonnis 

zonder deze vooraf de mogelijkheid te bieden om kennis te nemen over de zaak.
266

 In de 

praktijk rijst er in principe meestal geen probleem, daar de kandidaat-lasthebber ad hoc 

meestal reeds ter zitting aanwezig is. Toch lijkt dit op gespannen voet te staan met de rechten 

van verdediging van de rechtspersoon, zodat de methode van de tussenvonnissen in dit 

verband raadzamer zijn. Het is immers de lasthebber ad hoc die hierover moet waken, wat 

onmogelijk lijkt zonder voorafgaande kennisname van de betrokken zaak. 

 

§ 4 - Wie kan tot lasthebber ad hoc worden aangesteld? 

 

274. Blijkens de tekst van de Wet wordt de rechtspraak in het ongewisse gelaten over de 

vraag wie zij tot lasthebber ad hoc dienen aan te stellen. Tijdens de parlementaire 

voorbereidingen kwam dit onderwerp wel aan bod, waarbij werd gesteld dat de rechtspersoon 

het best wordt vertegenwoordigd door een orgaan of een lid van een orgaan. Hieruit kan 

worden opgemaakt dat het niet vereist is dat de lasthebber ad hoc een orgaan moet zijn. 

Desgevallend kan ook een werknemer met een belangrijke functie worden verzocht om de 

vennootschap te vertegenwoordigen. Gedacht kan worden aan de financiële of administratieve 

directeur.
267

 

275. Alhoewel deze passage betrekking heeft op de problematiek van de verschijning in 

persoon van de rechtspersoon en niet op de aanstelling van een lasthebber ad hoc, wordt in de 

rechtsleer betwist of deze passage al dan niet betrekking heeft op de figuur van de lasthebber 

ad hoc. Bij de bespreking van artikel  2bis V.T. Sv. verwees de wetgever uitdrukkelijk naar de 

regeling met betrekking tot de verschijning van de rechtspersoon.
268

 Dit lijkt evident, daar de 
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figuur van de lasthebber ad hoc eigenlijk slechts een bijzondere vorm van verschijning is van 

de rechtspersoon, die wordt toegepast in de gevallen er een belangenconflict rijst.  

276. Langs de andere kant wees de wetgever er op dat de aangewezen lasthebber ad hoc 

niet noodzakelijk bij de feiten zelf dient betrokken te zijn geweest. Het behoort echter wel tot 

zijn verantwoordelijkheid om binnen de organisatie informatie in te winnen over de positie 

van de rechtspersoon tegenover de tegen haar ingestelde vervolging. 

277. Het lijkt er op dat de wetgever de voorkeur geeft aan een lasthebber ad hoc die een 

redelijke betrokkenheid met de rechtspersoon vertoont. Maar rekening houdend met het 

principe dat de aanstelling gebeurt om een belangenconflict op te lossen, zal in sommige 

gevallen de aanstelling van een externe lasthebber ad hoc noodzakelijk zijn. Dit externe 

aspect zal bijvoorbeeld vereist zijn telkens men te maken heeft met een 

eenmansvennootschap, of zelfs in het geval van bescheiden KMO‟s. 

278. De aanstelling van een advocaat als lasthebber ad hoc, wat meestal in de praktijk het 

geval is, zal wellicht meer waarborgen bieden wat betreft de onafhankelijkheid
269

 en de 

juridische kennis.
270

 Deze stelling geldt wellicht voor de meeste KMO‟s, want daar laat zich 

de noodzaak van een lasthebber ad hoc des te sterker voelen. Maar deze stelling zal niet altijd 

toepassing vinden voor wat betreft de grote ondernemingen. In deze grote en complexe 

ondernemingsstructuren zijn er meestal voldoende juridisch gevormde mensen te vinden, 

alsook mensen met een voldoende onafhankelijkheid en met een grondige kennis van de 

rechtspersoon, zijn structuren, processen en activiteiten. De aanwijzing van een lasthebber ad 

hoc zal voor deze grote bedrijven doorgaans dan ook geen probleem opleveren. Zo kunnen zij 

zich gemakkelijk beroepen op de bedrijfsrisicobeheerders, bedrijfsjuristen, interne auditors 

enzovoort.  

279. S. DE MEULENAER en P. WAETERINCKX zijn van mening dat het in sommige 

gevallen kan aan te raden zijn om eerst intern een kandidaat te zoeken, die dan als lasthebber 

ad hoc een advocaat aanstelt voor de rechtspersoon.
271

 Het staat de rechtbank evenwel steeds 

vrij in de keuze om zowel een advocaat als een niet-advocaat aan te stellen. Hij beslist 
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volledig autonoom wie als lasthebber ad hoc wordt aangesteld.
272

 Toch blijkt in de praktijk 

dat zij bestendig de voorkeur geven aan de advocaten. In de meeste vonnissen waarbij een 

vonnisrechter van zijn ambtshalve bevoegdheid tot aanstelling van een lasthebber ad hoc 

gebruikmaakt, zal deze meestal een advocaat aanstellen.
273

 Dit fenomeen binnen de 

rechtspraktijk is waarschijnlijk ingegeven door een tekortkoming aan onmiddellijk ter 

beschikking staande alternatieven, alsook door de garantie op onafhankelijkheid die de 

aanstelling van een advocaat vanzelfsprekend zou moeten inhouden. In de meeste gevallen 

doet de strafrechter zelfs niet de inspanning om na te gaan of er intern bij de rechtspersoon 

geen geschikte personen aanwezig waren, zoals een niet gedagvaard orgaan of een werknemer 

met een zekere belangrijke functie zoals een financieel of administratief directeur, die als 

lasthebber ad hoc kan worden aangesteld.
274

 Voor de grote ondernemingen is het dan ook aan 

te raden dat zij binnen het kader van hun risicobeheersing, in samenspraak met de interne 

en/of externe adviseurs, een geschikte lasthebber ad hoc aan te duiden, die zij vervolgens aan 

de rechter voordragen bij gemotiveerd verzoekschrift. 

280. Veelal wordt de dus voorkeur gegeven aan een onafhankelijke lasthebber ad hoc die 

door de rechtbank wordt aangeduid boven een lasthebber ad hoc die door partijen wordt 

voorgesteld in het strafgeding. Belangrijk is dat de lasthebber ad hoc de medewerking moet 

bekomen van de betrokken vennootschap in het strafgeding. Deze medewerking kan 

problematisch zijn bij een opgedrongen lasthebber ad hoc. Externe personen zijn minder goed 

op de hoogte van het functioneren van de rechtspersoon, waardoor de verdediging van de 

rechtspersoon in het gedrang kan komen. Hiermee rekening houdend, lijkt het aangewezen dat 

de door de gedagvaarde rechtspersoon voorgestelde lasthebber ad hoc zou worden aangesteld, 

zodra deze de noodzakelijke waarborgen van onafhankelijkheid biedt. Dit lijkt te stroomlijnen 

met de bedoeling van de wetgever, die de keuze van de lasthebber ad hoc in handen van de 

vennootschap lijkt te leggen.
275

 

281. In de gevallen waarbij de vonnisrechter d.m.v. verzoekschrift wordt verzocht om een 

lasthebber ad hoc aan te stellen, en dus zelf iemand wordt voorgesteld, kunnen we van een 

gelijke verdeling spreken voor het verzoek van een particulier die op de één of andere manier 

verbonden is met de rechtspersoon, dan wel om de aanstelling van een beroepspersoon zijnde 
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een advocaat. Wat uit de rechtspraak kan worden opgemerkt is dat de verzoekschriften tot 

aanstelling van een advocaat als lasthebber ad hoc zonder al te veel moeite worden 

ingewilligd, daar waar dit bij het verzoek tot aanstelling van een particulier als lasthebber ad 

hoc niet het geval is. De controle ten aanzien van particulier is veel strenger. Deze verzoeken 

worden vaak afgewezen wegens een gebrek aan onafhankelijkheid van de particulier ten 

aanzien van het orgaan van de betrokken rechtspersoon. Zo wees de correctionele rechtbank 

te Gent dergelijk verzoek af omdat de particulier, zijnde de zus van één van de beklaagde 

alsook werkneemster van twee van de gedaagde natuurlijke personen, niet onafhanhelijk 

genoeg werd bevonden.
276

 Ook zal de verzekeringsmakelaar van zowel de rechtspersoon als 

de gedaagde natuurlijke persoon en de vriend van de gedaagde natuurlijke 

persoon/vertegenwoordiger van de rechtspersoon de onafhankelijkheidstoets niet doorstaan.
277

 

Daarentegen zou een niet gedagvaarde gedelegeerde bestuurder of de boekhoudster van de 

rechtspersoon deze toets wel kunnen doorstaan. 

282. In een andere zaak voor de correctionele rechtbank te Gent werd verzocht tot uitstel 

teneinde de algemene vergadering te kunnen raadplegen over de aanstelling van een 

lasthebber ad hoc. Dit verzoek werd afgewezen daar de rechtbank oordeelde dat het enkel aan 

de rechter toekomt om een lasthebber ad hoc aan te stellen en niet aan de rechtspersoon 

zelf.
278

 Terzake lijkt het meer aangeraden om de raad van bestuur of de algemene vergadering 

een voorstel te laten doen in plaats van een eigenlijke aanstelling of benoeming.  

283. In ieder geval zal het aan de bevoegde rechtbank in kwestie toekomen om, rekening 

houdend met de omstandigheden van het geval, te oordelen of de voorgestelde lasthebber ad 

hoc al dan niet voldoet aan de onafhankelijksheidsvereiste ten aanzien van de andere 

beklaagden, en in het bijzonder ten aanzien van de gedaagden die de mogelijkheid hebben om 

de rechtspersoon te vertegenwoordigen. 

284. In de gevallen waarbij de vonnisrechtbank wordt verzocht een advocaat als lastheber 

ad hoc aan te stellen, onderscheiden we twee situaties. In het ene geval vraagt de raadsman 

van de rechtspersoon de aanstelling van een andere raadsman als lasthebber ad hoc. In het 

andere geval draagt de raadsman van de rechtspersoon zijn eigen kandidatuur voor tot 

aanstelling van een lasthebber ad hoc. Om in dit laatste geval te vermijden dat men als 
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raadsman van de rechtspersoon moet vragen om zichzelf als lasthebber ad hoc aan te stellen, 

maakt men soms gebruik van een vrijwillige en bereidwillige collega die dan optreedt als 

raadsman van de rechtspersoon teneinde een verzoekschrift in te dienen waarin verzocht 

wordt tot de aanstelling van de eigenlijke raadsman van de rechtspersoon als lasthebber ad 

hoc.
279

 

285. Wat vaststaat, is dat zodra een lasthebber ad hoc wordt aangesteld, deze als enige 

bevoegd is om voortaan de rechtspersoon in de hangende strafprocedure te 

vertegenwoordigen. Bijgevolg is het vereist dat vanaf zijn of haar aanstelling, alle 

betekeningen terzake voor de rechtspersoon, ook aan de lasthebber ad hoc dienen te gebeuren. 

Het ligt volledig in handen van de lasthebber ad hoc om te beslissen op welke manier de 

rechtspersoon tijdens de procedure zal worden verdedigd. Men kan hierbij de vraag stellen of 

de lasthebber ad hoc met een hoedanigheid van advocaat kan beslissen om zelf de 

verdediging van de rechtspersoon waar te nemen. Deze vraag lijkt in de rechtspraak 

bevestigend te worden beantwoord. Maar direct rijst hierbij een tweede vraag naar de 

hoedanigheid waarin de raadsman in dergelijk geval optreedt. Treedt hij op als advocaat van 

de rechtspersoon of als lasthebber ad hoc? 

286. In welke van deze twee hoedanigheden hij optreedt zal onder meer een rol spelen voor 

de bepaling van de vergoeding die de raadsman voor zijn geleverde prestaties kan vragen. 

Bovendien verzet de deontologie van de raadsman zich ertegen dat hij zichzelf, weze het in 

zijn hoedanigheid van lasthebber ad hoc, zou verdedigen, zodat het moeilijk verdedigbaar 

lijkt dat de lasthebber ad hoc in zijn hoedanigheid van raadsman optreedt.
280

 Dit principe zou 

dan ook met zich meebrengen dat de lasthebber ad hoc/advocaat bij de vertegenwoordiging 

van de rechtspersoon voor de strafrechtbank geen toga draagt.
281

 In de praktijk zien we echter 

dat de LAH die eveneens advocaat zijn, zich niet als lasthebber ad hoc maar als adovcaat gaan 

dragen en daarbij zelfs in toga gaan pleiten. 
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287. In Nederland verzet geen enkele wetsbepaling zich ertegen dat de rechtspersoon 

verschillende personen aanwijst als zijn vertegenwoordigers. Hetzij opeenvolgend, hetzij 

terzelfdertijd. In Frankrijk voorziet artikel 706-43 CPP zelf in de aanwijzing van een 

vertegenwoordiger voor de rechtspersoon. De rechtspersoon krijgt wel de mogelijkheid 

geboden zich hiertegen te verzetten. 

 

§ 5 - Hoe wordt een lasthebber ad hoc aangesteld? 

 

288. Artikel 2bis V.T. Sv. bepaalt dat de rechter ambtshalve of op verzoekschrift
282

 een 

lasthebber ad hoc kan aanstellen, zonder dat de wetgever hierop dieper is ingegaan. Al snel 

rezen zowel in de rechtsleer als in de rechtspraak heel wat vragen met betrekking tot de 

conrete uitwerking van deze toch wel ruim interpreteerbare begrippen. 

 

A) Ambtshalve aanstelling 

289. Telkens aan de voorwaarden van artikel 2bis V.T. Sv. is voldaan, rijst de vraag of de 

ambtshalve aanstelling voor de rechter een verplichting dan wel een optie uitmaakt. Dit heeft 

tot lange discussie geleid in rechtspraak en rechtsleer, waar thans een einde aan gekomen is en 

men er in het algemeen over eens is dat de aanstelling van een lasthebber ad hoc in geen geval 

een verplichting is.
283

 Hier volgt een schets uit de evolutie in de rechtspraktijk. 

290. De hamvraag of de aanstelling van een lasthebber ad hoc een verplichting uitmaakt 

rees in eerste instantie tijdens de parlementaire werkzaamheden. Daarbij gaf de 

vertegenwoordiger van de minister een antwoord waaruit men kan afleiden “dat de rechter 

niet verplicht is een lasthebber ad hoc aan te stellen, doch enkel de bevoegdheid heeft om na 

te gaan of het aangewezen is om een lasthebber ad hoc aan te wijzen zonder hiervoor een 

verzoek van de betrokken partijen te hebben ontvangen.”
284
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291. Deze stelling wordt dan ook vaak in de rechtsleer herhaald, waarbij men resoluut 

verwijst naar deze passage uit de parlementaire werkzaamheden. In de rechtspraak zijn er 

verdeelde meningen.
285

 

292. Zo wees de Correctionele Rechtbank te Gent ambtshalve een lasthebber ad hoc aan, 

nadat zij de aanduiding van een lasthebber ad hoc door de raad van bestuur van de 

rechtspersoon ongeldig had verklaard. Bovendien oordeelde zij dat de door de rechtspersoon 

ter zitting voorgestelde lasthebber ad hoc onvoldoende garanties bood voor de onafhankelijke 

verdediging van de rechtspersoon. De door de raad van bestuur aangeduide lasthebber ad hoc 

was immers de zus van één van de beklaagden en was bovendien diens werkneemster.
286

  

293. Bij een andere zaak voor dezelfde rechtbank aanvaardde de rechter de mondeling 

verzochte aanstelling van een verzekeringsmakelaar niet, gelet op diens professionele relatie 

met een aantal beklaagde natuurlijke personen.
287

 Opvallend aan deze rechtspraak is dat de 

rechtbanken hun ambtshalve bevoegdheden vaak aanwenden om een ongeldig verzoek te 

verbeteren. 

294. In een andere zaak wendt de Correctionele rechtbank te Gent haar ambtshalve 

bevoegdheid dan weer aan voor de aanstelling van een lasthebber ad hoc maar verleent 

daarbij aan de partijen uitstel om daartoe zelf een verzoekschrift in te dienen. In andere 

rechtspraak herhaalde zij dat van zodra vaststaat dat de natuurlijke persoon alsook de 

bevoegde vertegenwoordiger als natuurlijke persoon vervolgd worden voor dezelfde feiten, is 

het noodzakelijk om, al dan niet ambtshalve, een lasthebber ad hoc aan te stellen. Zij gaat in 

de betrokken gevallen over tot een ambtshalve aanstelling van een lasthebber ad hoc, maar 

verleent daarna onmiddellijk uitstel om de LAH in de mogelijkheid te stellen zich kennis te 

doen verschaffen m.b.t. het strafdossier zodat ook de rechten van verdediging van de 

rechtspersoon kunnen worden eerbiedigd.
 288

 

295. In een ander geval werpen de beklaagden op dat de zaak diende te worden uitgesteld 

teneidne de algemene vergadering van de vennootschap bijeen te roepen om een lasthebber ad 

hoc aan te stellen. Daarbij liet de rechtbank duidelijk stellen aan dat de aanwijzing van een 
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lasthebber ad hoc een bevoegdheid is van de rechtbank en niet van de algemene vergadering 

van de rechtspersoon. Gebaseerd op deze redenering stelde zij ambtshalve een lasthebber ad 

hoc aan.
289

 Nochtans lijkt deze redenering van de rechtbank iets te verregaand, daar zij in 

andere gevallen wel uitstel verleent zodat partijen zelf, in casu via de bijeenroeping van de 

algemene vergadering, een lasthebber ad hoc kunnen kiezen die ze dan via een verzoekschrift 

aan de rechtbank voorstellen. 

296. Het Hof van Beroep te Luik is dan weer van oordeel dat de rechtbank geen lasthebber 

ad hoc aanstelt indien de algemene vergadering van de vennootschap een advocaat aanwees 

met het meest ruime mandaat.
290

 

297. In een ander vonnis werd gesteld dat het potentiële belangenconflict waarmee ze werd 

geconfronteerd het gevolg is van de wettelijke mogelijkheid tot decumulatie van de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid tussen natuurlijke en rechtspersonen. Bijgevolg is 

volgens haar het potentieel belangenconflict steeds aanwezig, zodat zij zich dan ook verplicht 

acht om, desnoods ambtshalve, een lasthebber ad hoc aan te stellen. Verder redeneert zij dat 

het tot de taak van de rechtbank hoort om toezicht uit te oefenen op de naleving van de regels 

van openbare orde die het verdedigen van tegenstrijdige belangen verbiedt.
291

 Men neemt hier 

dus de stelling in dat de aanstelling van een lasthebber ad hoc verplicht is aangezien het 

belangenconflict inherent aanwezig is aan de toe te passen rechtsregel voor het zoeken naar de 

zwaarste fout. Zij gaat dus uit van een potentieel belangenconflict waarover zij nog geen 

positie kan innemen zolang zij zich niet over de grond van de zaak heeft uitgesproken. Deze 

redenering blijkt echter nogal verregaand gelet op  het feit dat de rechter perfect kan 

vaststellen dat hij geadieerd is in een zaak betreffende onachtzaamheidsmisdrijven en dat 

zowel de rechtspersoon als zijn bevoegde vertegenwoordiger worden vervolgd. In dergelijke 

situatie is de rechter de facto verplicht een lasthebber ad hoc aan te stellen, zonder dat hij 

hiervoor verder op de grond van de zaak hoeft in te gaan.
292

 

298. In andere rechtspraak wordt geopperd dat de ambsthalve aanstelling voor de rechter 

facultatief is. In diezelfde zin oordeelde het Hof van Beroep te Gent in 2002 waarbij ze 

besloot het tussenvonnis van de rechtbank in eerste aanleg te hervormen. In dat tussenvonnis 

werd immers ambtshalve een lasthebber ad hoc aangesteld nadat de rechtbank een mondeling 
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verzoek van de raadsman van de eveneens ter verantwoording geroepen gedelegeerd 

bestuurder had afgewezen wegens onvoldoende garantie van onafhankelijkheid. Het Hof 

oordeelt echter dat de aanstelling van de lasthebber ad hoc geenzins een verplichting 

uitmaakt. Hierbij enerzijds verwijzend naar de hoger besproken passage m.b.t. het antwoord 

van de vertegenwoordiger van de minister tijdens de parlementaire werkzaamheden en 

anderzijds stellend dat indien het een absolute verplichting ware geweest voor de rechtbank, 

de bewoordingen “ambtshalve of op verzoekschrift” overbodig zijn. Bijgevolg dringt de 

aanstelling van een lasthebber ad hoc zich volgens haar slechts op wanneer uit de 

dossiergegevens of uit het verzoekschrift van een partij blijkt dat er wel degelijk tegenstrijdige 

belangen aanwezig zijn of er enstige aanwijzingen zijn dat deze dreigen te ontstaan.
293

 

Uiteindelijk werd de stelling ingenomen dat het desgevallend onnodig was een lasthebber ad 

hoc aan te stellen aangezien een raadsman optrad voor zowel de natuurlijke persoon als de 

rechtspersoon. Gelet op de beroepsdeontologie van de advocaat mag men hier vermoeden dat 

er inderdaad geen tegenstrijdige belangen aanwezig zijn. 

299. Deze stelling van het Hof wordt niet helemaal gevolgd door onder meer P. 

HELSEN
294

 en A. DE NAUW.
295

 Zij redeneren dat het onjuist is van het Hof te oordelen dat 

uit de bewoordingen “ambtshalve of op verzoekschrift” kan worden afgeleid dat de 

ambtshalve aanstelling slechts facultatief is. Volgens hen wijzen die bewoorderingen enkel op 

de twee manieren die er bestaan een lasthebber ad hoc aan te stellen. Enerzijds ambtshalve, 

facultatief dan wel verplicht en anderzijds op initiatief van andere personen dan de rechter. 

300. Een andere veelal gehanteerde praktijk door de Correctionele rechtbanken te 

Antwerpen en Dendermonde houdt in dat ze vaak het genoegen nemen met de bevestiging 

van de raadsman van het orgaan van de rechtspersoon dat er geen belangenconflict bestond. 

Zo blijkt dat in zaken waarbij zij worden geconfronteerd met een natuurlijke persoon die 

zowel verschijnt in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de rechtspersoon als in zijn 

persoonlijke hoedanigheid, de rechtbank zelden of nooit gebruik maakt van haar ambtshalve 

bevoegdheid tot aanstelling van een lasthebber ad hoc.
296

 Dat men de stem van de raadsman 

belangrijk beschouwd is begrijpelijk, maar de visie van de raadsman als determinerend 

beschouwen, roept evenwel vragen op. De rechter gaat best eens na of, gezien de partijen en 

                                                           
293

 Gent 11 januari 2002, NjW 2002, 63-65. 
294

 P. HELSEN, “De lasthebber ad hoc in het strafrecht: een eerste verkenning op braakliggend terrein”, T. 

Strafr. 2003, 2-13. 
295

 A. DE NAUW (ed.), “Strafrecht van nu en straks”, Brugge, Die Keure 2003, 253. 
296

 A. DE NAUW (ed.), “Strafrecht van nu en straks”, Brugge, Die Keure 2003, 253-254 met de aldaar 

opgenomen verwijzingen naar onuitgegeven rechtspraak. 



100 
 

feiten, niet reeds in de kiem een belangenconflict zit verscholen. Een mogelijk 

belangenconflict is immers nooit veraf. 

301. Algemeen kan worden gesteld dat er bij onopzettelijke misdrijven, waarvoor zowel de 

rechtspersoon als zijn wettelijk vertegenwoordiger terechtstaan, in beginsel reeds in de kiem 

een belangenconflict aanwezig is en derhalve een lasthebber ad hoc moet worden aangesteld.  

302. Indien het in overeenkomstig geval gaat om opzettelijk misdrijven, moet men nagaan 

of er zich door de wijze van verdediging een belangenconflict voordoet en in voorkomend 

geval een lasthebber ad hoc aanstellen.
297

 Bij een vervolging wegens opzettelijke misdrijven 

zal een tegenstrijdigheid van belangen echter minder voor de hand liggend zijn. Evenwel mag 

men ook hier een belangenconflict in geen geval uitsluiten. Zo zal er reeds sprake zijn van een 

belangenconflict zodra de verdedigingstechniek van de rechtspersoon die van de natuurlijke 

persoon dreigt te doorkruisen. Indien men uitgaat dat er geen automatische verplichting is tot 

aanstelling van een lasthebber ad hoc, zal de rechtbank bedenkelijk moeten toezien op een 

belangentegenstelling. Zodra er daartoe aanwijzingen bestaan, moet alsnog een lasthebber ad 

hoc worden aangesteld. Ook indien zowel de natuurlijke persoon als de rechtspersoon ter 

zitting worden bijgestaan door een andere raadsman, lijkt het raadzaam dat de raadsman van 

de rechtspersoon bij een dreigend belangenconflict wordt aangesteld als lasthebber ad hoc.
298

 

 

B) Aanstelling op verzoekschrift 

 

303. Naast de amtshalve aanstelling van de lasthebber ad hoc door de rechtbank, voorzag 

de wetgever in de mogelijkheid de aanstelling van een lasthebber ad hoc bij verzoekschrift te 

vragen. Ook bij deze bewoordingen rijzen meteen vragen, die noch door de wettekst, noch in 

de parlementaire voorbereidingen worden beantwoord. Opnieuw laat men de rechtspraak en 

rechtsleer het begrip nader invullen. 

304. De wet spreekt enkel over een verzoekschrift, toch wordt in de praktijk ook een 

mondeling verzoek ter zitting daaronder begrepen. Strikt genomen strookt dit niet met de 
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letter van de wet, dat spreekt over een verzoekschrift zodat men in dergelijk geval eigenlijk te 

maken heeft met een rechter die zich op zijn ambtshalve bevoegdheid beroept aangezien er 

sensu stricto geen verzoekschrift werd ingediend. Bijgevolg wordt ook wel gesproken van 

ambtshalve aanstellingen op verzoek die worden onderscheiden van de eigenlijke 

verzoekschriften.
 299

 

305. In de praktijk wordt de aanstelling op verzoekschrift aangemoedigd. De rechtspersoon 

wordt van deze mogelijkheid reeds in de dagvaarding op de hoogte gebracht, zodat meer en 

meer verzoekschriften vóór of uiterlijk op de inleidingszitting worden ingediend. De wet geeft 

niet aan door wie dit verzoekschrift moet worden ingediend en welke hoedanigheid hierbij 

vereist is. Tijdens de parlementaire werkzaamheden werd de stelling geopperd dat het 

verzoekschrift tot aanstelling van een lasthebber ad hoc enkel door de rechtspersoon kon 

worden ingediend, aangezien men daartoe over een belang moet beschikken.
300

 De rechtsleer 

is hierover een andere mening toegedaan en stelt dat iedere belanghebbende een 

verzoekschrift kan indienen. Bijgevolg kunnen, rekening met de ratio legis van de bepaling, 

met name om belangenconflicten te vermijden, niet alleen de rechtspersoon, maar ook de 

onderzoeksrechter, de procureur des Konings, de burgerlijke partij, een medeverdachte of 

zelfs concurrenten dergelijk verzoekschrift indienen zodra zij enig belang kunnen aantonen.
301

 

Deze bredere visie wordt geformuleerd in het belang van de goede rechtspleging. Ook de 

rechtspraak lijkt deze laatste stelling te volgen en te aanvaarden dat ook andere 

belanghebbenden een verzoekschrift kunnen indienen. Toch worden de meeste 

verzoekschriften door de raadsman van de rechtspersoon ingediend.
302

 

306. Eveneens werd reeds aanvaardt dat een verzoekschrift werd ingediend door een 

raadsman die zowel de belangen van de rechtspersoon als deze van haar orgaan 

vertegenwoordigde.
303

 Ook werd aanvaard dat parketmagistraten dit verzoekschrift kunnen 

indienen.
304
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307. In sommige gevallen aanvaardt de rechtbank en mondeling verzoek tot aanstelling van 

een lasthebber ad hoc. Indien de rechtbank mondeling wordt verzocht tot dergelijke 

aanstelling, kan zij beslissen om de zaak uit te stellen teneinde de partijen in de mogelijkheid 

te stellen een schriftelijk vezoekschrift neer te leggen. Toch zien we dat de meeste 

rechtbanken zich niet zo formalistisch opstellen zodat ze ook een mondeling verzoek ter 

zitting als rechtsgeldig aanvaarden. Strikt genomen kan men stellen dat het gaat om een 

ambtshalve aanstelling op verzoek, daar de rechtbank zich bij gebrek aan een eigenlijk 

verzoekschrift, beroept op haar bevoegdheid om ambtshalve een lasthebber ad hoc aan te 

stellen. Slechts uitzonderlijk stelt zij de zaak effectief uit in afwachting van een schriftelijk 

verzoek.
305

 

 

§ 6 - Hoe wordt een lasthebber ad hoc vergoed?  

 

308. Over de vergoeding van de lasthebber ad hoc zwijgt de wetgever in alle talen. Zo kan 

men zich afvragen of de lasthebber ad hoc wel recht heeft op een vergoeding, en wie in 

voorkomend geval gehouden is deze vergoeding op zich te nemen. Het lijkt evident en billijk 

dat de lasthebber ad hoc ter uitvoering van zijn vertegenwoordigingsopdracht een vergoeding 

ontvangt. Omwille van het stilzwijgen van de wetgever werd hiervoor een oplossing 

uitgewerkt door de rechtspraktijk. 

309. In sommige gevallen waarbij een raadsman wordt aangesteld als lasthebber ad hoc kan 

de vraag rijzen of hij desgevallend optreedt in de hoedanigheid van raadsman van de 

rechtspersoon of in de hoedanigheid van lasthebber ad hoc. In welke van deze twee 

hoedanigheden hij optreedt zal een rol spelen voor de bepaling van de vergoeding die de 

raadsman voor zijn geleverde prestaties kan vragen. 

310. Indien hij optreedt als lasthebber ad hoc, zal de rechtbank hem meestal een provisie 

toekennen. Zo zal de rechtspraak vaak in het vonnis waarbij zij de aanstelling van de 

lasthebber ad hoc uitspreekt, aan de lasthebber ad hoc, lastens de vertegenwoordigende 

vennootschap, een provisie bepalen. Daarbij wordt dan niet alleen de vraag of de lasthebber 

ad hoc recht heeft op een provisie bevestigend beantwoord. Ook zal de rechtbank de 

schuldenaar van de provisie aanwijzen, welke algemeen aangenomen de vertegenwoordigde 
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vennootschap zelf is. Tevens bepaalt de rechtspraak dat indien een aanvullende provisie 

noodzakelijk mocht blijken, de lasthebber ad hoc hiertoe een verzoek moet richten tot de 

rechtbank.
306

 De lasthebber ad hoc wordt dan ook verwacht dat hij bij het beëindigen van zijn 

opdracht een staat van onkosten en ereloon ter begroting zal overleggen. 

311. Treedt hij daarentegen op als advocaat van de rechtspersoon, dan beschikt hij over de 

mogelijkheid een ereloon te vragen die hij zelf vrij kan bepalen. De betrokken hoedanigheid 

zal ook een belang hebben voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat, 

welke normaal geen dekking voorziet voor de prestaties verricht als lasthebber ad hoc. 

312. De vraag rijst eveneens naar de kwalificatie van de kosten en erelonen van de 

lasthebber ad hoc als kosten van verdediging dan wel als gerechtskosten. Ook hier zijn 

verschillende standpunten mogelijk. Eenerzijds kan worden gesteld dat het gaat om kosten 

van verdediging die ten laste vallen van de vertegenwoordigde rechtspersoon. Het zijn immers 

kosten gemaakt om een onafhankelijke verdediging van de rechtspersoon te kunnen 

waarborgen. 

313. Anderzijds kunnen ze volgens een minderheid ook als gerechtskosten worden aanzien. 

Zo concludeerde de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent dat de kosten en de 

vergoeding van de lasthebber ad hoc als gerechtskosten dienden beschouwd te worden. Het 

Hof van Beroep deelde deze mening niet en oordeelde terecht dat de kosten als kosten van 

verdediging moeten worden gekwalificeerd.
307

 Het cassatieberoep hiertegen werd verworpen 

zonder dat daarbij uitspraak werd gedaan over de aard van de kosten.
308

 

314. Inmiddels wordt voor de correctionele rechtbank te Gent een praktijk ontwikkeld die 

er vooreerst in bestaat dat, indien een LAH wordt aangewezen die door de rechtspersoon werd 

voorgesteld, geen provisie wordt toegekend. Indien in andere gevallen wel een provisie wordt 

toegekend, schommelt deze rond de 500 euro, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en de 

omvang van het strafdossier. Verder zien we dat de rechtbank het tussenvonnis waarbij de 

LAH wordt aangesteld vaak uitvoerbaar bij voorraad gaat verklaren, zodat enerzijds de zaak 

kan worden verdergezet en anderzijds de LAH over een titel beschikt. In dat tussenvonnis 

wordt tevens bepaald dat de LAH bij het einde van zijn opdracht een staat van kosten en 

ereloon ter begroting zal overleggen, wat zich geregeld in de praktijk voordoet. In 
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voorkomend geval wordt een beschikking gemaakt die eveneens uitvoerbaar wordt 

verklaard.
309

  In ieder geval is meer duidelijkheid van de wetgever terzake welkom. 

 

§ 7 - Rechtsmiddelen tegen de aanstelling van de lasthebber ad hoc 

 

315. Een andere in de rechtsleer en rechtspraak zeer besproken kwestie betreft de vraag of 

er rechtsmiddelen voorhanden zijn tegen de beslissing tot de aanstelling van een lasthebber ad 

hoc, en wie in voorkomend geval dat rechtsmiddel kan aanwenden. Deze vraag gaf reeds 

aanleiding tot een reeks gerechtelijke beslissingen, zowel voor het vonnisgerecht als tijdens 

het gerechtelijk onderzoek. 

316. Zo moest de correctionele rechtbank te Gent zich uitspreken over het verzet dat de 

rechtspersoon, weliswaar bijgestaan door diens advocaat, had aangetekend tegen een vonnis 

dat bij verstek was gewezen en waarbij ambtshalve een lasthebber ad hoc was aangesteld.
310

 

Zij oordeelde om een dubbele reden dat dit verzet van de rechtspersoon onaanvaardbaar was. 

Zo wees de rechter er in de eerste plaats op dat het tussenvonnis waarbij de lasthebber ad hoc 

werd aangesteld, niet mag worden gelijkgeschakeld met een verstekvonnis waartegen verzet 

openstaat. Zo een aanstelling is immers geen veroordeling, maar slechts een voorbereidende 

maatregel die het oogmerk heeft de procesgang verder te kunnen zetten. De tweede reden 

voor de afwijzing van het verzet bestond erin dat dit verzet niet werd ingesteld door de 

lasthebber ad hoc. Algemeen geldt dat zodra een lasthebber ad hoc wordt aangesteld, in casu 

door het inmiddels in kracht van gewijsde getreden tussenvonnis, deze als enige bevoegd is 

om de rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen.
311

 Dit houdt noodzakelijkerwijze ook de 

beslissingsmacht in met betrekking tot de verdediging van de rechtspersoon, alsook de 

beslissing over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Dit standpunt werd tevens door 

latere rechtspraak herhaald.
312

 Nochtans is de eerste reden voor de afwijzing van het verzet 

vatbaar voor kritiek. Immers door de invoering van artikel 1046 Ger. W. werd het vroegere 

gemaakte onderscheid tussen zogenaamde eindvonnissen of louter voorbereidende 
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maatregelen ongedaan gemaakt.
313

 Sindsdien kan, ook in strafzaken, tegen louter 

voorbereidende maatregelen een rechtsmiddel worden aangewend.  

317. Ook het Hof van Beroep van Gent deelde deze mening in een arrest waarbij het zich 

diende uit te spreken over de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis 

waarbij een lasthebber ad hoc werd aangesteld.
314

 In dit belangrijk arrest van 11 april 2002 

wordt het standpunt ingenomen dat deze beslissing vatbaar is voor hoger beroep. Zij spreekt 

zich tevens uit over de ontvankelijkheid van dergelijk beroep ingesteld door de ene of de 

andere belanghebbende.
315

 

318. In deze zaak werden een NV en haar gedelegeerd bestuurder, gedagvaard voor de 

correctionele rechtbank. Aan beide gedagvaardigden wordt hetzelfde misdrijf ten laste gelegd. 

Het misdrijf betreft het niet beschikken over de vereiste milieuvergunning ter exploitatie van 

een inrichting. De dagvaarding omschrijft artikel 2bis V.T. Sv. en bepaald dat “het 

aangewezen is dat de rechtspersoon nu reeds een gemandateerde persoon zou voorstellen, die 

op de zitting de rechtspersoon kan vertegenwoordigen. Het mag evenwel niet gaan om een 

persoon die reeds op deze dagvaarding is vermeld. De gemandateerde kan ofwel persoonlijk 

aanwezig zijn op de zitting, ofwel bij middel van een advocaat.”  

319. Op de zitting werd de gedelegeerd bestuurder met toestemming van de rechtbank 

vertegenwoordigd door een raadsman. Deze laatste verklaarde dat mevrouw K.B. wenste op te 

treden als lasthebber ad hoc voor de NV. Tegen dit voorstel doet het Openbaar Ministerie 

verzet, waarna de rechtbank bij tussenvonnis meneer F. als lasthebber ad hoc aanstelt. Dit 

vonnis werd uitvoerbaar verklaard bij voorraad niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder 

borgstelling. Meneer D., optredend voor beide beklaagden, tekende beroep aan tegen dit 

vonnis.   

320. Het Hof oordeelde dat het hoger beroep ontvankelijk was, steunend op het beginsel dat 

alle beslissingen in eerste aanleg vatbaar zijn voor hoger beroep, ook al gaat het louter om een 

voorbereidende maatregel. Het Hof precisieerde hierbij dat de aanstelling van een lasthebber 
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ad hoc geen maatregel van inwendige orde is, zodat artikel 1046 Ger. W. hier geen toepassing 

vindt.  

321. Tot slot verwees het Hof ook naar de belangen van de partijen die door het vonnis tot 

aanstelling van een lasthebber ad hoc in het gedrang kunnen komen. Zij verklaart de hogere 

beroepen ontvankelijk, daar beide appellanten partij waren bij het geding in eerste aanleg en 

zij gelet op de aard van de beslissing beide belang hebben bij het hoger beroep. Met deze 

bewoordingen verwijst zij tussen de regels door naar rechtspraak terzake van het Hof van 

Cassatie die oordeelde “dat het toekomt aan de rechter bij wie het hoger beroep of het verzet 

aanhanging is, om na te gaan of, om reden van zijn vaststellingen en overwegingen, de 

beslissing of maatregel van inwendige aard waartegen artikel 1046 Ger.W. hoger beroep of 

verzet verbiedt, niet aan een partij een direct nadeel berokkent doordat hij uitdrukkelijk of 

stilzwijgend een feitelijke of rechtsvraag oplost die het voorwerp is geweest van een geschil 

voor de rechter.”
316

 Ook weerlegt dit arrest op indirecte wijze de eerder gewezen vonnissen 

van de Correctionele rechtbank te Gent. Op die manier opent zij de weg naar het aanwenden 

van rechtmiddelen tegen de aanstelling van een lasthebber ad hoc. 

322. In een andere zaak werd hoger beroep ingesteld tegen de beslissing tot aanstelling van 

een lasthebber ad hoc, en dit tijdens het strafonderzoek. Zo was er een zaak waar de Kamer 

van Inbeschuldigingstelling zich reeds moest uitspreken over een vraag tot opheffing van de 

aanstelling van een lasthebber ad hoc. De natuurlijke persoon, tevens vertegenwoordiger van 

de rechtspersoon alsook de rechtspersoon zelf tekenden hoger beroep aan bij de Kamer van 

Inbeschuldigingstelling tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die ambsthalve een 

lasthebber ad hoc had aangesteld. In eerste instantie oordeelde de K.I. over de 

ontvankelijkheid van het beroep, welke zij bevestigde, maar toch onduidelijk is over de grond 

waarop zij zichzelf bevoegd achtte.
317

 Men kan dit noch uit het arrest, noch uit de vordering 

van het parket afleiden. Ook kan men zich hier niet baseren op het strafrechtelijk kort geding, 

ingevoerd door de Wet Franchimont, aangezien deze enkel bedoeld is voor degene die door de 

onderzoekshandeling met betrekking tot zijn goederen wordt geschaad, wat in casu niet van 

toepassing kan worden geacht. Zij verklaarde het hoger beroep dus ontvankelijk en uitte 

hierover geen principiële bezwaren. Zij verklaarde het hoger beroep evenwel ongegrond om 

een andere reden.  
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323. Bij een andere zaak tijdens het strafonderzoek, voor de Kamer van 

Inbeschuldigingstelling te Luik, werd een vordering van het parket-generaal gericht tegen een 

beschikking van de Luikse onderzoeksrechter die weigerde in te gaan op een kantschrift van 

het parket waarbij werd verzocht om een lasthebber ad hoc aan te stellen.
318

 In deze zaak 

werd de bevoegdheidsgrond waarop het parket-generaal zich baseerde noch in het arrest van 

de K.I., noch in de vordering van het parket-generaal weergegeven. Toch lijkt men deze te 

kunnen baseren op artikel 136bis, tweede lid Sv.
319

 Hierbij wordt aan de procureur-generaal 

de mogelijkheid geboden ten alle tijde de vorderingen die hij nuttig acht, voor de Kamer van 

Inbeschuldiging te brengen. De K.I. heeft ook in dit arrest geen principiële bezwaren geuit 

tegen het instellen van het hoger beroep, maar wees toch de vordering af als ongegrond, daar 

zij van mening was dat geen lasthebber ad hoc kon worden aangesteld in de fase van het 

gerechtelijk onderzoek. Men kan zich echter vragen stellen bij de correctheid van deze grond 

tot afwijzing. 

324. Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde in een arrest “dat het hoger beroep van 

de zaakvoerder van een vennootschap tegen de aanstelling van een lasthebber ad hoc voor 

deze vennootschap is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, gezien de aard van deze 

beslissing, daar deze enkel de vennootschap aanbelangt en niet de natuurlijke persoon in zijn 

hoedanigheid van zaakvoerder aan wie de feiten toerekenbaar zijn.”
320

 In deze zaak werden 

een vennootschap en haar zaakvoerder gezamelijk vervolgd voor stedenbouwmisdrijven. Op 

grond van artikel 2bis V.T. Sv. stelde de correctionele rechtbank te Antwerpen bij 

tussenvonnis een lasthebber ad hoc aan om de vennootschap te vertegenwoordigen, waarbij 

zij dit vonnis tevens uitvoerbaar bij voorraad verklaarde. De raadsman die op de 

inleidingszitting zowel voor de vennootschap als voor de natuurlijke persoon was verschenen, 

tekende hoger beroep aan tegen het tussenvonnis, dat hij instelde namens beide beklaagden. 

Het Hof van Beroep te Antwerpen hoorde ter zitting zowel de advocaat die het hoger beroep 

had ingesteld en ter zitting voor beide beklaagden verscheen, als de aangestelde lasthebber ad 

hoc voor de vennootschap.  

325. Het Hof bevond het hoger beroep namens de venootschap ontvankelijk, maar achtte 

het hoger beroep namens de natuurlijke persoon onontvankelijk. Nochtans lijkt de rechtspraak 
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thans unaniem het principe te aanvaarden dat wel degelijk hoger beroep kan worden ingesteld 

tegen het tussenvonnis waarbij een lasthebber ad hoc wordt aangesteld.
321

 Vaak wordt hierbij 

verwezen naar een ander algemeen principe vervat in artikel 177 en 199 Sv. en artikel 2 en 

1050 Ger. W. volgens hetwelk vonnissen in eerste aanleg gewezen, met inbegrip van de 

vonnissen alvorens recht te doen, vatbaar zijn voor hoger beroep. In casu wordt besloten tot 

ontvankelijkheid van het beroep, daar het bestreden tussenvonnis waarin de lasthebber ad hoc 

wordt aangesteld geen beslissing van inwendige orde uitmaakt, en evenmin een vonnis is dat 

de persoonlijke verschijning beveelt. Er lijken immers geen redenen te zijn om het hoger 

beroep uit te sluiten, zodat het algemeen aanvaard principe volledig kan worden bijgetreden. 

Bovendien mag men niet vergeten dat de aanstelling van de lasthebber ad hoc verregaande 

gevolgen kan hebben voor de rechtspersoon. Enerzijds zal de aanstelling onmiskenbaar een 

aantasting van het recht van verdediging van de rechtspersoon inhouden, daar zodra de 

aanstelling van de lasthebber ad hoc definitief is geworden, een aantal rechten van de 

rechtspersoon enkel nog door hem zullen kunnen worden uitgeoefend. Deze aantasting van 

het recht van verdediging is enkel verantwoord en proportioneel te noemen, als ook 

daadwerkelijk aan de rechtspersoon de mogelijkheid word geboden een rechtsmiddel te 

kunnen instellen tegen de aanstelling van een lasthebber ad hoc, welke hem ongeschikt lijkt 

zijn belangen in rechte te verdedigen. 
322

 

326. Het Hof spreekt zich tevens uit over de vraag door wie hoger beroep kan worden 

ingesteld tegen het tussenvonnis m.b.t. de aanstelling van de lasthebber ad hoc. Zij verklaart 

het hoger beroep van de rechtspersoon ontvankelijk steunend op het belang dat deze 

rechtspersoon heeft om de aanstelling van een lasthebber ad hoc aan te vechten. Daarentegen 

wordt het hoger beroep van de natuurlijke persoon/zaakvoerder van de rechtspersoon 

onontvankelijk verklaard, gelet op de aard van de beslissing, dat immers deze beslissing 

alvorens recht te doen enkel de vennootschap aanbelangt en niet de natuurlijke persoon in zijn 

hoedanigheid van zaakvoerder aan wie de feiten toerekenbaar zijn. Deze motivering van het 

Hof lijkt logisch. De aanstelling van een lasthebber ad hoc voor de vennootschap heeft 

immers enkel een invloed op de uitoefening van het recht van verdediging van de 

vennootschap, en niet dat van de natuurlijke persoon. Deze zal immers zijn recht van 

verdediging nog in volledige vrijheid kunnen uitoefenen. Er wordt terecht gesteld dat de 
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natuurlijke persoon hier geen belang heeft, om in eigen naam, hoger beroep in te stellen tegen 

het tussenvonnis. Indien de natuurlijke persoon daarentegen in naam van de vennootschap, in 

plaats van in eigen naam, hoger beroep instelt, moet deze wel ontvankelijk worden 

beschouwd. In deze zaak werd het hoger beroep namens de vennootschap ingesteld door de 

advocaat die optrad voor de vennootschap, reeds vooraf aan de aanstelling van de lasthebber 

ad hoc.
323

 

327. Een bijzonderheid in deze zaak betrof het feit dat hoger beroep werd ingesteld tegen 

de uitvoerbaar bij voorraad aangestelde lasthebber ad hoc. De toepassing hiervan leidt 

evenwel tot een ongewenste situatie. Algemeen wordt in het strafrecht aanvaard, dat na de 

definitieve aanstelling van een lasthebber ad hoc, deze als enige bevoegd is voor de 

aanwending van rechtsmiddelen namens de rechtspersoon. Dit zou ertoe leiden dat noch de 

vervolgde zaakvoerder, noch de advocaten zonder mandaat van lasthebber ad hoc, naderhand 

nog op ontvankelijke wijze, namens de vennootschap, beroep kunnen aantekenen. Een 

concrete toepassing van het uitvoerbaar bij voorraad gestelde tussenvonnis zou tot gevolg 

hebben dat enkel de lasthebber ad hoc nog namens de vennootschap hoger beroep kan 

instellen tegen het tussenvonnis waarbij hijzelf als lasthebber ad hoc wordt aangesteld. Gelet 

op de verregaande aantasting van het recht van verdediging van de vennootschap, lijkt dit 

onaanvaardbaar en moet de vennootschap een rechtsmiddel kunnen instellen tegen de 

aanstelling van een lasthebber ad hoc die haar ongeschikt lijkt, zonder hierbij afhankelijk te 

zijn van diezelfde lasthebber ad hoc.
324

 Het is dan ook aan te raden deze uitvoerbaarheid bij 

voorraad te minimaliseren, zodat het hoger beroep dat namens de vennootschap werd 

ingesteld door haar zaakvoerder of haar advocaat, wel degelijk ontvankelijk te verklaren, 

zoals in het arrest ook stilzwijgend is gebeurd.
325

 

328. Ook wat betreft de verschijning ter zitting namens de vennootschap, kan de 

uitvoerbaarheid bij voorrraad terzijde worden geschoven. Dit gelet op de in beginsel 

exclusieve bevoegdheid van de lasthebber ad hoc vanaf zijn definiteve aanstelling, de 

primauteit van artikel 6 EVRM alsook het recht van verdediging van de vennootschap. In 

casu werden ter zitting van het Hof van Beroep zowel de initiële advocaat van de 

vennootschap als de bij voorraad uitvoerbaar aangestelde lasthebber ad hoc namens de 
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vennootschap gehoord. Evenwel lijkt de verschijning van de lasthebber ad hoc niet raadzaam, 

daar het niet evident is dat hij namens de vennootschap een standpunt zou innemen over de 

noodzaak van zijn eigen aanstelling. Bovendien wijst dit op een onstandvastige houding 

indien men het hoger beroep dat niet werd ingesteld namens de lasthebber ad hoc 

ontvankelijk verklaard, impliceert dit de voorrang van artikel 6 EVRM en het recht van 

verdediging van de vennootschap op de uitvoerbaarheid bij voorraad aanstelling van de 

lasthebber ad hoc. Bijgevolg is er geen reden om de lasthebber ad hoc ter zitting namens de 

vennootschap te laten verschijnen.Samenvattend kan hierbij worden gesteld dat deze 

complexe situaties best kunnen vermeden worden door het tussenvonnis waarbij een 

lasthebber ad hoc wordt aangesteld, gewoonweg niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
326

 

 

§ 8 - Exclusieve bevoegdheid voor het aanwenden van rechtsmiddelen 

 

329. Een belangrijk arrest terzake is er één van het Hof van Cassatie geveld op 26 

september 2006 waarin zij een uitspraak velde over de al dan niet ontvankelijkheid van het 

cassatieberoep zoals zij werd ingesteld door de lasthebber ad hoc van de betrokken 

rechtspersoon.
327

 Aan de orde in deze zaak is de vraag of, wanneer een lasthebber ad hoc door 

de rechtbank werd aangewezen, tegen een beslissing over de tegen de rechtspersoon 

ingestelde strafvordering enkel een rechtsmiddel kan worden aangewend door deze lasthebber 

ad hoc, dan wel of de rechtspersoon via andere vertegenwoordigers nog steeds zelf bevoegd 

blijft om dit zelfstandig te doen buiten de lasthebber ad hoc om. In casu werden zowel de 

natuurlijke persoon als de rechtspersoon in het bestreden vonnis van 21 oktober 2005 

veroordeeld tot betaling van een geldboete. Ook de natuurlijke persoon stelde cassatieberoep 

in tegen deze beslissing waardoor ook in de cassatieprocedure een mogelijk belangenconflict 

bestaat. 

330. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de bevoegdheid van de lasthebber ad hoc om 

rechtsmiddelen, met inbegrip van cassatieberoep, aan te wenden exclusief is. Het doel 

belangenconflicten te vermijden kan slechts voortdurend worden gewaarborgd wanneer enkel 
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de lasthebber ad hoc als enige bevoegd blijft om rechtsmiddelen aan te wenden.
328

 Het is 

immers de lasthebber ad hoc die de belangen van de rechtspersoon behartigt en zijn 

verdedigingsstrategie bepaalt, eventueel tegen de belangen in van de mede vervolgde 

natuurlijke persoon die normaal bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Van 

dergelijk belangenconflict kan sprake zijn zodra de verdedigingsstrategie van de 

rechtspersoon die van de natuurlijke persoon dreigt te doorkruisen. Indien deze stelling niet 

zou worden gevolgd zou dit tot een volledige uitholling van de verdediging van de lasthebber 

ad hoc kunnen leiden door toedoen van de initiatieven van andere vertegenwoordigers. Vanaf 

zijn aanwijzing wordt de lasthebber ad hoc de enige woordvoerder van de rechtspersoon in 

het strafproces en is hij bijgevolg met uitlsuiting van alle andere personen bevoegd om in de 

strafrechtelijke procedure in naam van de rechtspersoon op te treden en in het bijzonder om 

een rechtsmiddel aan te wenden. Hij vertegenwoordigt gedurende het hele proces de 

rechtspersoon en beslist op welke wijze hij de verdediging organiseert. Slechts wanneer de 

strafvordering tegen de rechtspersoon uitmondt in een in kracht van gewijsde gegane 

beslissing, zal het mandaat van de lasthebber ad hoc in principe een einde nemen.
329

 

331. Hiermee wordt de situatie van toepassing in Frankrijk gevolgd. Daarbij wordt de 

mandataire de justice, na zijn aanwijzing, exclusief met uitsluiting van de traditionele 

vertegenwoordigers van de rechtspersoon, bevoegd om rechtsmiddelen aan te wenden . 

 

§ 9 - Bevoegdheid lasthebber ad hoc na faillissement tijdens het strafproces 

 

332. In een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen op 7 mei 2008 werd het volgende 

standpunt ingenomen: “ Als de correctionele rechtbank een lasthebber ad hoc heeft 

aangesteld om de strafrechtelijk verantwoordelijke vennootschap te vertegenwoordigen, dan 

vertegenwoordigt deze lasthebber ook rechtsgeldig deze vennootschap in rechte, zelfs als deze 

vennootschap inmiddels failliet werd verklaard.”  

333. In het besproken arrest werd de vennootschap samen met haar zaakvoerder 

strafrechtelijk vervolgd. De correctionele rechtbank stelde o.g.v. art. 2bis V.T. Sv. bij 
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tussenvonnis een lasthebber ad hoc aan die in eerste aanleg de verdediging van de 

rechtspersoon waarnam. Beiden, zowel rechtspersoon als zaakvoerder, werden veroordeeld 

waarop ze beiden hoger beroep instelden tegen het vonnis. Maar tussen het tijdstip waarop 

beroep werd ingesteld en de dag waarop de zaak voor het Hof van Beroep werd behandeld, 

werd de vennootschap failliet verklaard en werd een curator aangesteld om de failliete boedel 

te beheren. De vraag rees of de reeds aangestelde lasthebber, ook na het vonnis van 

faillietverklaring, nog bevoegd was om de failliete vennootschap voor het Hof in rechte te 

vertegenwoordigen. Het Hof beantwoordde deze vraag naar mijn inziens dan ook correct en 

stelde dat het ingetreden faillissement geen invloed kan hebben op de geldige 

vertegenwoordiging van de vennootschap door de lasthebber ad hoc. Deze beslissing steunt 

dan ook op het logische achterliggende stelling dat het mandaat van de lasthebber wordt 

aangenomen voort te duren tot op het ogenblik dat een definitieve beslissing is gewezen over 

de strafprocedure ten laste van de rechtspersoon. Deze stelling vindt eveneens volledige 

toepassing bij het geval dat indien na de aanstelling van de lasthebber ad hoc maar voor het 

einde van de strafprocedure het potentieel belangenconflict verdwijnt tussen de vennootschap 

en de mede vervolgde natuurlijke persoon die normalerwijze bevoegd is om de rechtspersoon 

te vertegenwoordigen. Dit potentieel belangenconflict, dat juist de aanleiding vormde voor de 

aanstelling van dergelijke lasthebber ad hoc, kan bijvoorbeeld verdwijnen doordat enkel voor 

de vennootschap hoger beroep wordt ingesteld, zodat de natuurlijke persoon geen procespartij 

meer is in hoger beroep. Het potentieel belangenconflict zou ook kunnen verdwijnen door het 

geval waarbij de vennootschap een ander natuurlijk persoon aanwijst belast met de 

vertegenwoordiging in rechte en dit d.m.v. een interne vennootschapsrechtelijke beslissing. 

Aangezien de mede vervolgde natuulijke persoon door deze beslissing niet langer bevoegd is 

om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, zal dan ook niet langer het risico bestaan dat hij 

de verdediging van de rechtspersoon louter voert in functie van zijn eigen persoonlijke 

verdediging.  

334. In dergelijke gevallen mag dus worden aangenomen dat de op het ogenblik van het 

belangenconflict aangestelde lasthebber ad hoc, ook na het verdwijnen van het 

belangenconflict verder exclusief bevoegd blijft om de rechtspersoon te 

vertegenwoordigen.
330 

Dit kan worden gestaafd door de bewoordingen van artikel 2bis V.T. 

Sv. Daarin wordt de instelling van de strafvordering vermeld als tijdstip waarop de noodzaak 

en de aanstelling van een lasthebber ad hoc moet worden beoordeeld. Alle latere 
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gebeurtenissen of procesevoluties laat de wetgever hierbij terzijde liggen. Door een 

voortdurende bevoegdheid van de lasthebber ad hoc tot aan het einde van de strafprocedure 

voorop te stellen, komt dit ook de efficiëntie van de rechtsbedeling en verdediging ten goede. 

Op die manier wordt immers vermeden dat zich onduidelijkheden zouden voordoen over de 

vraag welke persoon op de hoogte moet worden gebracht van de zittingsdatum of die bevoegd 

is rechtsmiddelen aan te wenden. Indien de bevoegdheid van de lasthebber ad hoc niet 

voortdurend zou zijn, zijn zou dit kunnen leiden tot een omzeiling van de bedoeling van de 

wetgever. Zo zou de natuurlijke persoon die mede wordt vervolgd zijn mandaat om de 

rechtspersoon te mogen vertegenwoordigen kunnen overdragen ten voordele van een stroman. 

Indien daardoor de stroman de voorheen aangestelde lasthebber ad hoc zou vervangen, 

riskeert de rechtspersoon opnieuw vervat te raken in een belangenconflict met zijn voormalige 

vertegenwoordiger. 

335. Om deze voormelde gronden lijkt duidelijk dat het mandaat van de lasthebber ad hoc 

blijft voortduren tot het einde van de strafprocedure, ook na het eventueel verdwijnen van het 

potentieel belangenconflict na zijn aanstelling. Bijgevolg zal hij ook bevoegd blijven de 

rechtspersoon in de strafprocedure te vertegenwoordigen, zelf indien tijdens het verloop van 

die procedure de rechtspersoon failliet wordt verklaard. 

336. De strafvordering die wordt ingesteld ten laste van een failliete rechtspersoon zal 

normalerwijze alleen kunnen plaatsvinden zolang het faillissement nog niet werd afgesloten. 

Deze afsluiting van het faillissement zal immers de ontbinding van de rechtspersoon tot 

gevolg hebben en bijgevolg ook het verval van de strafvordering. Dit laatste behoudens de 

uitzonderingen vermeld in artikel 20, tweede lid VT. Sv. zoals verder uitvoerig wordt 

uiteengezet. 

337. De vraag rijst of de strafrechtelijke verdediging ook valt onder de bevoegdheden die 

de wet aan de curator verleent. De curator is immers een gerechtelijk mandataris die 

uitsluitend de hem door de wet verleende bevoegdheden kan uitoefenen. Dat de 

strafrechtelijke verdediging daaronder zou vallen blijkt nergens expliciet uit de wet. In de 

parlementaire voorbereidingen van de wet van 4 mei 1999 wordt hierbij niet stilgestaan. Daar 

de Faillissementswet nog van voorheen deze voornoemde wet dateert is het dan ook niet 

ontstellend dat ook in de Faillissementswet hierover geen duidelijk antwoord is te vinden. 



114 
 

338. Door het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde het beheer over al zijn 

goederen dat nu wordt toevertrouwd aan een curator.
331

 Als men een analogieredenering 

hanteert zou men hier kunnen verwijzen naar de situatie die geldt ten aanzien van een 

natuurlijk persoon wiens vermogen onder het beheer van een voorlopig bewindvoerder wordt 

geplaatst. De voorlopig bewindvoerder heeft de wettelijke bevoegdheid en plicht om de 

goederen van de beschermde persoon te gaan beheren als een goede huisvader. Deze 

wettelijke bevoegdheid houdt tevens de bevoegdheid in om de beschermde persoon in 

burgerrechtelijke procedures te vertegenwoordigen, maar geenzins de bevoegdheid om de 

strafrechtelijke verdediging van deze natuurlijke persoon te voeren in een strafprocedure. De 

beschermde natuurlijke persoon blijft zelf bevoegd zich te verdedigen in een strafprocedure. 

Deze interpretatie van de bevoegdheid  tot beheer van de goederen is restrictief. Daarbij rijst 

de vraag of deze naar analogie kan worden toegepast op het beheer van goederen uitgeoefend 

door de curator. 

339. Enerzijds moet daarbij rekening worden gehouden met de hoedanigheid van een 

rechtspersoon die ook in een strafprocedure noodzakelijk zal moeten worden 

vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon. Dit is anders dan hetgeen het geval is bij een 

natuurlijke persoon. Anderzijds reikt de bevoegdheid van de curator verder dan die van een 

voorlopige bewindvoerder bij een beschermde natuurlijke persoon. In die gevallen waarin een 

failliete vennootschap strafrechtelijk wordt vervolgd en er geen lasthebber ad hoc moet 

worden aangesteld lijkt het raadzaam dat de curator de strafrechtelijke verdediging van de 

vennootschap op zich neemt. Deze interpretatie heeft ook nog tot gevolg dat er geen 

lasthebber ad hoc moet worden aangesteld wanneer de strafvordering na het faillissement 

wordt ingesteld tegen de failliete vennootschap en de natuurlijke persoon die voorafgaand aan 

het failissement bevoegd was de vennootschap te vertegenwoordigen. Artikel 2bis V.T. Sv. 

kan hier geen toepassing vinden daar de natuurlijke persoon op het ogenblik van het instellen 

van de strafvordering niet meer bevoegd is om  de rechtspersoon te vertegenwoordigen. 
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§ 10 - Toetsing artikel 2bis V.T. Sv. aan het gelijkheidsbeginsel vervat in de 

grondwet en artikel 6 EVRM 

340. Het Grondwettelijk Hof  sprak zich uit over de prejudiciële vraag omtrent de 

verenigbaarheid van artikel 2bis Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 

EVRM
332

  Het arrest kwam er naar aanleiding van een prejudiciële vraag gesteld door het Hof 

van Beroep te Bergen in haar arrest van 21 december 2005.  

341. Zij formuleerde haar vraag als volgt: “Schendt art. 2bis V.T Sv., doordat het de 

rechtbank die bevoegd is kennis te nemen van de strafvordering tegen een rechtspersoon, 

ertoe verplicht ambtshalve of op verzoekschrift een lasthebber ad hoc aan te wijzen om die 

rechtspersoon te vertegenwoordigen, wanneer de vervolging tegen die rechtspersoon en tegen 

de natuurlijke persoon die gemachtigd is om hem te vertegenwoordigen, wordt ingesteld 

wegens dezelfde of samenhangende feiten, zonder de gevallen waarin een risico van 

belangenconflict onvermijdelijk is, te onderscheiden van de gevallen waarin het enkel 

mogelijk is en zonder aan de rechtbank de bevoegdheid te laten om het bestaan ervan na te 

gaan, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met art. 6 EVRM, door 

op een discriminerende manier de rechtspersoon het recht te ontnemen om voor de 

strafrechter te verschijnen en te worden verdedigd door een advocaat van zijn keuze?”  

342. Het Hof merkt op dat het omstreden artikel 2bis V.T. Sv. een verschil in behandeling 

invoert tussen de rechtspersoon enerzijds en andere rechtszoekenden anderzijds, in zoverre 

dat wanneer zij het voorwerp uitmaken van de in die bepaling beoogde vervolgingen, de 

rechtspersonen worden vertegenwoordigt door een lasthebber ad hoc die ambtshalve of op 

verzoekschrift wordt aangewezen door de rechter die bevoegd is om van de strafvordering 

kennis te nemen, terwijl de andere rechtszoekenden door een advocaat naar keuze kunnen 

worden vertegenwoordigd en verdedigd. Zoals ook het Hof van Beroep in Bergen vaststelt, 

kan het belangenconflict worden vermoed in alle gevallen waarin de rechtspersoon en de 

natuurlijke personen die bevoegd zijn hem te vertegenwoordigen, een onopzettelijk misdrijf 

wordt ten laste gelegd, omdat in dergelijk geval enkel de persoon die de zwaarste fout heeft 

begaan kan worden veroordeeld, terwijl het gevaar op een belangenconflict niet consequent 

bestaat indien de fout met opzet door de geïdentificeerde natuurlijke persoon is gepleegd, 

omdat in dergelijk geval de ene en de andere kunnen worden veroordeeld. 
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343. Volgens de parlementaire voorbereiding strekt de omstreden bepaling ertoe een 

oplossing te bieden voor de vraag hoe een rechtspersoon kan verschijnen, wanneer tevens de 

vertegenwoordigers van de rechtspersoon in eigen naam worden gedagvaard. Daarnaast strekt 

de omstreden bepaling ertoe om de moeilijkheden op te lossen die voortvloeien uit het 

belangenconflict dat kan ontstaan wanneer die rechtspersoon en zijn vertegenwoordigers 

beiden worden vervolgd.
333

 Artikel 2bis V.T. Sv. is voor interpretatie vatbaar. Dit blijkt ook 

uit verschillende rechtspraak en rechtsleer die voornoemde bepaling op dubbele wijze 

interpreteert. Zo bepaalt de ene strekking dat voornoemde artikel volgens de wetgever beoogt 

de rechter in staat te stellen een lasthebber ad hoc aan te wijzen zelf indien niemand hem 

daarom verzoekt, door te bepalen dat de rechter “ambtshalve of op verzoekschrift een 

lastheber ad hoc aanwijst.” De rechter wordt hier volgens die strekking de vrijheid gelaten om 

te beoordelen of die aanwijzing opportuun is. 

344. Een andere strekking hanteert de interpretatie dat de omstreden bepaling niet 

voorschrijft dat de rechter “kan aanwijzen” maar dat hij “aanwijst”, en op die manier elke 

beoordelingsbevoegdheid uitlsuit. In het geding staat het niet aan het Hof van Cassatie zich uit 

te spreken over de interpretatie die aan het omstreden artikel moet worden gegeven. Het Hof 

moet hier enkel nagaan of de tweede interpretatie die wordt gevolgd door de verwijzende 

rechter, verenigbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang 

gelezen met artikel 6 EVRM. 

345. Volgens de ministerraad vertrekt deze prejudiciële vraag van de foutieve 

veronderstelling dat de aanstelling van een lasthebber ad hoc verplicht zou zijn telkens een 

rechtspersoon voor dezelfde of samenhangende feiten samen met zijn wettlijke 

vertegenwoordiger wordt vervolgd. Vanuit die stelling vraagt men zich af of deze verplichting 

niet het gelijkheidsbeginsel schendt als men geen onderscheid maakt tussen de gevallen 

waarin een belangenconflict tussen rechtspersoon en zijn wettelijke vertegenwoordiger 

onvermijdelijk is en de gevallen waarin een belangenconflict slechts potentieel aanwezig is. 

De verwijzende rechter zou dus zijn interpretatie op onjuiste uitgangspunten steunen.  

346. Het Hof oordeelt hierover door te stellen dat “de beperking van de vrije keuze die de in 

het geding zijnde bepaling zou inhouden, terwijl die keuze niet op discriminerende wijze zou 

kunnen worden beperkt zonder op die manier afbreuk te doen aan de waarborgen omvat in 

artikel 6 EVRM, zou alleen kunnen worden aangenomen indien het risico van een 
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belangenconflict waarnaar de wetgever bij de aanneming van art 2bis V.T. Sv heeft verwezen, 

ook degelijk wordt aangetoond”. Dergelijk belangenconflict stelt zich duidelijk in het artikel 

5, tweede lid Sw., omdat die bepaling, omwille van de uitsluiting van samenloop van 

aansprakelijkheden, voorziet in een strafuitsluitingsgrond voor de persoon, natuurlijke of 

rechtspersoon, die de minst zware fout heeft begaan. In dat geval vermocht de wetgever er 

redelijkerwijs vanuitgaan dat een belangenconflict niet a priori kon worden uitgesloten. Dit is 

te verantwoorden doordat enerzijds de samenloop van aansprakelijkheden niet uitsluit dat de 

rechtspersoon en de natuurlijke persoon op verschillende wijze aansprakelijk zouden worden 

gesteld en hen verschillende straffen zouden worden opgelegd. Dit is anderzijds te 

verantwoorden doordat de verdediging van de ene onderscheiden kan zijn van die van de 

andere, of zelfs tegengesteld, en tussen hen dus een belangenconflict zou kunnen doen 

ontstaan waarvoor de in het geding zijnde bepaling een oplossing tracht te bieden. 

347. Aangezien de rechter dergelijke elementen pas tijdens de rechtspleging kan vaststellen 

en hij het belangenconflict niet a priori zou kunnen beoordelen zonder voorruit te lopen op de 

grond van de zaak, heeft de wetgever, voor beide in artikel 5, tweede lid Sw. beoogde 

gevallen, voorzien in de aanwijzing van een lasthebber ad hoc, zonder een 

beoordelingsbevoegdheid aan de rechter voor te behouden. Op die manier heeft de wetgever 

een maatregel genomen die relevant is ten aanzien van het nagestreefde doel. 

348. De aanwijzing van een lasthebber ad hoc zou onevenredige gevolgen hebben indien zij 

de rechtspersoon stelselmatig de mogelijkheid zou ontnemen zelf zijn vertegenwoordiger te 

kiezen. Dat is duidelijk niet het geval, aangezien artikel 2bis V.T. Sv. juist voorziet en toelaat 

dat de rechtspersoon zelf die aanwijzing bij verzoekschrift kan vragen en hij zijn gekozen 

lasthebber ad hoc aan de rechter kan voorstellen. Daarnaast zal de lasthebber ad hoc zich 

indien hij van oordeel is dat tussen de rechtspersoon en voornoemde natuurlijke persoon in 

concreto geen enkel belangenconflict bestaat, overigens kunnen aansluiten bij de verdediging 

van de natuurlijke personen die de rechtspersoon vertegenwoordigen. In voorkomend geval 

zal hij de verdediging van de belangen van de rechtspersoon toevertrouwen aan de door die 

natuurlijke persoon gekozen raadsman. 

349. Ten slotte zal de lasthebber ad hoc doorgaans een advocaat zijn of een persoon die 

zich tot een advocaat zal moeten wenden om de verdediging van de rechtspersoon te 

verzekeren, zodat de rechtspersoon zal worden verdedigd door een persoon wiens deontologie 

hem verbiedt om tegenstrijdige belangen te verdedigen.  
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350. Het Hof concludeert dat de toetsing van artikel 2bis V.T. Sv. na een lezing van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang met artikel 6 EVRM niet leidt tot een 

onverenigbaarheid. Bijgevolg is er geen schending met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 

af te leiden uit het omstreden artikel 2bis V.T. Sv.
334

 

 

§ 11 - De voornaamste krachtlijnen van het ontwerp ONKELINX 

  

351. Een belangrijk initiatief tot aanvullend wetgevend werk is het wetsontwerp Onkelinx. 

Het wetsontwerp beoogt tegemoet te komen aan de problemen die voortvloeien uit de 

toepassing van de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen.
335

 

352. Artikel 2bis V.T Sv beoogt een oplossing te bieden voor de belangenconflicten die 

zich voordoen ingeval zowel de rechtspersoon als de natuurlijke persoon, die bevoegd is om 

hem te vertegenwoordigen, samen vervolgd worden. De opheffing van artikel 5 tweede lid 

van het Strafwetboek, zoals voorzien in het wetsontwerp,  zou het aantal 

belangentegenstellingen gevoelig doen afnemen. Een volledige uitsluiting van 

belangenconflicten tussen de rechtspersoon en zijn wettelijk vertegenwoordiger is in de 

praktijk onmogelijk. De aanwijzing van de lasthebber ad hoc en de bestaansreden voor deze 

aanwijzing blijven derhalve bestaan. 

353. Artikel 2bis V.T. Sv. roept sedert de inwerkingstreding ervan, een aanzienlijk aantal 

vragen en procedurele problemen op. Het wetsontwerp Onkelinx heeft rekening houdend met 

bovenstaande pijnpunten en nieuwe regeling uitgewerkt. De krachtlijnen van deze nieuwe 

regeling bestaan uit drie onderdelen. Eerst gaat men in op de aanwijzing van de lasthebber ad 

hoc, nadien op de rol die de lasthebber ad hoc op zich neemt en tenslotte op  de vergoeding 

die de lasthebber ad hoc zal bekomen. 

A) Aanwijzing van de lasthebber ad hoc 

354. Het huidige artikel 2bis V.T. Sv. is onduidelijk omtrent de gerechtelijke autoriteit die 

bevoegd is om de lasthebber ad hoc aan te wijzen. Een duidelijke regeling dringt zich terzake 
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op. Het wetsontwerp Onkelinx speelt biedt hier een uitweg door op een uniforme wijze de 

modalitaiten van deze aanwijzing te gaan bepalen.  

355. Zo wordt voorzien dat de lasthebber ad hoc wordt aangewezen door de voorzitter van 

de rechtbank van eerste aanleg of de voorzitter van de rechtbank van koophandel, die bevoegd 

blijft voor alle procedure-incidenten met betrekking tot deze aanwijzing. Indien de 

rechtspersoon de hoedanigheid van een handelaar heeft, is de voorzitter van de rechtbank van 

koophandel bevoegd. Het voordeel van deze duidelijke reglementering is dat de lasthebber ad 

hoc reeds vanaf de fase van het opsporingsonderzoek kan worden aangewezen.  

356. De rechtspersoon moet een naam kunnen voorstellen. Dit staat niet in de weg dat de 

formele onafhankelijkheid van de voorgestelde kandidaat steeds aan de beoordeling van de 

bevoegde rechter wordt onderworpen. Zelfs ingeval van een strafrechtelijk risico voor de 

onderneming kunnen de gewone controlefuncties verder worden uitgeoefend volgens de 

toepassing van de normale regels van het vennootschapsrecht. De keuze van de 

vertegenwoordiger van de rechtspersoon wordt  onderworpen aan een gerechtelijke controle 

die niet gevoerd wordt door de rechter ten gronde. De grondslag hiervan is dat dit de 

onpartijdigheid van de rechter in het gevaar zou kunnen brengen. 

357. De bevoegde magistraat is voortaan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 

of de voorzitter van de rechtbank van koophandel. Deze bevoegde magistraat zal dan op vraag 

van het Openbaar Ministerie, de medebeklaagde of de burgerlijke partij een lasthebber ad hoc 

kunnen aanwijzen en zal bevoegd zijn om alle geschillen te beslechten die tijdens de 

procedure kunnen opduiken. De rechtbank heeft terzake de bevoegdheid en de opdracht om 

toe te zien op de onafhankelijkheid van de verdediging van de rechtspersoon ten opzichte van 

de verdediging van de natuurlijke persoon die wordt vervolgd in dezelfde zaak. Deze 

onafhankelijkheidscontrole is slechts een marginale toetsing en heeft als uitgangspunt de 

beslissingen van de rechtspersoon niet in twijfel te trekken. Het voordeel van dit systeem 

bestaat erin een snelle en efficiënte oplossing te bieden voor de verschillende moeilijkheden 

waarmee de lasthebber ad hoc kan worden geconfronteerd. 

358. Duidelijk wordt de voorkeur gegeven aan de aanwijzing op verzoek boven de 

ambtshalve aanwijzing. Het initiatief tot aanwijzing op verzoek wordt overgelaten aan de 

vennootschap. Gaat er geen initiatief hiertoe uit van de vennootschap zelf, dan kan de 

rechtbank nog steeds op verzoek van het Openbaar Ministerie, de medebeklaagde of de 

burgerlijke partij een lasthebber ad hoc kunnen aanduiden indien dit nodig lijkt voor de 



120 
 

verdediging van de rechtspersoon. Deze beperking van de personen bevoegd om een 

verzoekschrift in te dienen, steunt op de commerciële weerslag die de vervolging van een 

rechtspersoon vaak teweegbrengt. 

359. Vaak gaat het om een wraakactie van een minderheidsaandeelhouder of een vroegere 

concurrent. Ook kan het gaan om een poging om een lopende procedure te blokkeren. Door 

dit voor ogen te houden heeft men naast het Openbaar Ministerie en de medebeklaagde, enkel 

de burgerlijke partij bevoegd verklaard om de aanstelling van een lasthebber ad hoc te kunnen 

verzoeken. 

360. De ontworpen bepaling leunt dicht aan bij het Franse systeem zoals hoger besproken. 

Zo zal de rechtspersoon de mogelijkheid niet worden ontnomen om een persoon aan te duiden 

om haar te vertegenwoordigen. Indien zich desgevallend een belangenvermenging voordoet 

zal de bevoegde rechter zijn controle- en aanwijzingsfunctie kunnen blijven vervullen. Het 

voordeel van de aanwijzingsprocedure zoals voorgesteld in het wetsontwerp, is dat deze 

duidelijk, uniform en snel is. Net zoals ook in het Franse systeem het geval is, wordt hoger 

beroep uitgesloten. Het derdenverzet blijft daarentegen steeds mogelijk. 

B) De rol van de lasthebber ad hoc 

361. In het wetsontwerp wordt vooropgesteld dat de lasthebber ad hoc de rechtspersoon 

vertegenwoordigt bij proceshandelingen. Hij moet er tevens voor zorgen dat de rechtspersoon 

in alle onafhankelijkheid haar verdediging kan voeren ten aanzien van diegene die normaal 

bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen en die tevens wordt vervolgd. 

362. Dit houdt in dat de lasthebber ad hoc een vertegenwoordigingsfunctie bekleedt. Deze 

opdracht tot vertegenwoordiging bestaat erin om na te gaan of de rechtspersoon over alle 

elementen beschikt om zijn rechten te doen gelden, zonder inmenging in de verdediging. De 

lasthebber ad hoc kan zich hier niet in de plaats stellen van de rechtspersoon voor het nemen 

van de beslissing inzake de verdediging die deze verkiest te voeren. De opdracht van de 

lasthebber ad hoc bestaat uit de vertegenwoordiging van de rechtspersoon ter terechtzitting of 

voor de onderzoeksrechter, en bestaat niet in de verdediging van de vennootschap in het kader 

van een gerechtelijke procedure. Deze vertegenwoordigingsfunctie die los wordt gekoppeld 
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van de verdedigingsfunctie werd overgenomen naar het Franse voorbeeld van de “mandataire 

de justice”.
336

 

C) De vergoeding van de lasthebber ad hoc 

363. De Wet van 4 mei 1999 bepaalt niets over de vergoeding van de lasthebber ad hoc. Zo 

wordt niet bepaalt of, hoe en door wie deze moet worden vergoedt. Het wetsontwerp 

Onkelinx voorziet daarom dat de rechtspersoon de kosten en de honoraria van de lasthebber 

ad hoc op zich neemt. De lasthebber ad hoc kan zich desgevallend tot de rechtspersoon 

richten om de betaling van zijn honoraria te verkrijgen.  De kosten en honoraria zullen kunnen 

worden getaxeerd door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of de voorzitter van 

de rechtbank van koophandel. 

364. Besluitend stelt het wetsontwerp Onkelinx voor dat artikel 2bis V.T. Sv., ingevoegd 

bij de Wet van 4 mei 1999, wordt vervangen door de volgende bepaling; 

“art. 2bis – Ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is 

om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, wordt ingesteld wegens dezelfde of 

samenhangende feiten, wordt de rechtspersoon vertegenwoordigd door elke andere persoon 

die daartoe over een delegatie beschikt. Bij gebreke hieraan wijst de Voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg, of voor zover de rechtspersoon een handelaar is, de Voorzitter 

van de rechtbank van koophandel, op vordering van het openbaar ministerie of op schriftelijk 

verzoek van de medebeklaagde of de burgerlijke partij, binnen de vijf dagen na kennisneming 

van de vordering of het verzoek, een lasthebber ad hoc aan om de rechtspersoon te 

vertegenwoordigen bij proceshandelingen en ervoor te zorgen dat deze in alle 

onafhankelijkheid haar verdediging kan voeren ten aanzien van diegene die bevoegd is en die 

eveneens wordt vervolgd. De Voorzitter van de rechtbank van koophandel of de Voorzitter 

van de rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak over alle incidenten die verband houden 

met deze aanwijzing en taxeert de onkosten en honoraria van de lasthebber ad hoc ten laste 

van de rechtspersoon. Er staat geen hoger beroep op verzet open tegen zijn beslissingen. 

Derdenverzet is mogelijk.”
337
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365. Ondanks de zeer adequate voorstellen opgenomen in dit ontwerp, is geen wijziging 

doorgevoerd voor deze procedurele problematiek van de lasthebber ad hoc die voortvloeit uit 

de onduidelijke bewoordingen van het huidige artikel. 

 

Hoofdstuk 9 - Verschijning van de beklaagde voor het vonnisgerecht  

  

Afdeling 1 – Algemeen 

366. De wetgever diende vanzelfsprekend ook de bepalingen in het Wetboek van 

Strafvordering met betrekking tot de verschijning van de beklaagde voor het vonnisgerecht 

aan te passen, na invoering van een algemene strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de 

rechtspersoon. 

367. De verschijning van de rechtspersoon voor de rechtbank lijkt op het eerste zicht 

wegens zijn fictief karakter onmogelijk. Voor zijn verschijning is bijgevolg de tussenkomst 

van een natuurlijke persoon noodzakelijk, volgens de gemeenrechtelijke regels van 

vertegenwoordigingsbevoegdheid. De rechtspersoon verschijnt dan via degene die door de 

wet of door de statuten is aangewezen om in rechte te verschijnen. Indien krachtens artikel 

2bis V.T. Sv. een belangenconflict rijst zal een lasthebber ad hoc worden aangesteld. 

368. Hierbij rijst direct de vraag of deze personen die door de wet of statuten zijn 

aangewezen, in persoon dienen te verschijnen. Bij natuurlijke personen is het eenvoudig en 

geldt de regel dat men in principe verschijnt in persoon, tenzij de rechter toestaat dat men 

vertegenwoordigt wordt door zijn advocaat. Bij de rechtspersoon ligt de zaak iets complexer. 

369. Het wetsvoorstel bepaalt geenszins hoe een rechtspersoon in een strafzaak moet 

verschijnen. Zo kan men zich afvragen of de hele raad van bestuur al dan niet aanwezig dient 

te zijn. Het lijkt hier in ieder geval raadzaam wat duidelijkheid te scheppen. In de 

parlementaire voorbereiding wijst de minister erop dat het amendement van de heer 

Boutmans, de rechtspersoon ambtshalve door een advocaat wil laten vertegenwoordigen 

terwijl de voorgestelde regeling hieromtrent in geen bijzondere bepaling voorziet. De 

voorgestelde regeling wil derhalve de algemene regels inzake de vertegenwoordiging van 

vennootschappen laten gelden. De algemene regeling in NV‟s is dat deze worden 
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vertegenwoordigt door twee bestuurders wanneer de statuten dat zo regelen, en eventueel door 

de hele raad van bestuur wanneer de statuten daaromtrent geen regeling bevatten. 

370. Een senator merkt hierbij op dat een regeling waarbij verscheidene bestuurders de 

rechten van verdediging kunnen uitoefenen tot enige complicaties kunnen leiden. Enderzijds 

kan dat aanleiding geven tot vertragingsmaneuvers en anderzijds kan dat tot verwarring leiden 

wanneer die verschillende bestuurders elkaar tegenspreken. Bovendien valt niet uit te sluiten 

dat de bestuurders zelf in het geding betrokken kunnen zijn. 

371. Het Nederlands Wetboek van Strafvordering voorziet een apart hoofdstuk met 

betrekking tot de vervolging en berechting van rechtspersonen.
338

 Wat betreft de verschijning 

en vertegenwoordiging van rechtspersonen bepaalt artikel 528 dat indien een strafvervolging 

wordt ingesteld tegen een rechtspersoon, doelvermogen of rederij, deze rechtspersoon of dit 

doelvermogen tijdens de vervolging wordt vertegenwoordigd door de bestuurder of, indien er 

meer bestuurders zijn, door een van hen en de rederij door de boekhouder of een der leden 

van de rederij. Indien een maatschap of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid 

strafrechtelijk wordt vervolgd, wordt deze tijdens de vervolging vertegenwoordigd door de 

aansprakelijke vennoot of, indien er meer aansprakelijke vennoten zijn, door een van hen.  

372. In beide bovenstaande gevallen kan de vertegenwoordiger bij gemachtigde 

verschijnen. Eveneens kan de rechter de persoonlijke verschijning van een bepaalde 

bestuurder of vennoot bevelen en kan hij alsdan zijn medebrenging gelasten.  

 

Afdeling 2 - Persoonlijke verschijning 

373. Volgens het nieuwe artikel 185 §1 Sv. is de beklaagde nu niet meer verplicht 

persoonlijk te verschijnen, tenzij de rechter de persoonlijke verschijning uitdrukkelijk beveelt. 

Enkel voor het Hof van Assissen is de persoonlijke verschijning van de beschuldigde 

verplicht. 

374. De figuur van het Openbaar Ministerie moet steeds persoonlijk verschijnen, hoewel 

verschillende parketmagistraten zich in een zelfde zaak kunnen opvolgen op grond van het 

principe dat het Openbaar Ministerie één en ondeelbaar is. Zij kan eveneens geen verstek 
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laten. Zo zal een strafprocedure zonder de aanwezigheid van het openbaar ministerie nietig 

zijn. 

375. Daarentegen zijn de andere partijen in het strafgeding niet verplicht te verschijnen 

voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank. Zij hebben wel het recht te 

verschijnen, persoonlijk of in de persoon van hun advocaat, maar zijn daartoe in geen geval 

verplicht. In tegenstelling tot het Openbaar Ministerie kan de beklaagde voor de 

politierechtbank of de correctionele rechtbank bij gebrek aan verschijning wel verstek laten. 

Indien de beklaagde bij verstek wordt veroordeeld, kan zij daartegen nog vezet aantekenen 

binnen de vereiste termijn. 

376. Het voorafgaande geldt ook voor de rechtspersonen. Zij kunnen persoonlijk 

verschijnen, in persoon of via haar advocaat. De verschijning in persoon gebeurt desgevallend 

door de natuurlijke persoon die krachtens de wet of de statuten bevoegd is om hem te 

vertegenwoordigen. Wordt deze laatste evenwel samen met de rechtspersoon vervolgd onstaat 

een belangenconflict en zal een lasthebber ad hoc worden aangesteld zodat de rechten van 

verdediging van de rechtspersoon op onafhankelijke wijze worden gewaarborgd.  

377. Artikel 185 Sv. maakt geen onderscheid tussen de beklaagde natuurlijke persoon en de 

beklaagde rechtspersoon. Hieruit volgt dat het vermelde medebrengingsbevel eveneens tegen 

de natuurlijke persoon met vertegenwoordigingsbevoegdheid of tegen de LAH kan worden 

uitgevaardigd. 

 

§ 1 - Politierechtbank 

 

378. Voor de politierechtbank verschijnt de rechtspersoon steeds in persoon of bij advocaat. 

Zij hebben hiertoe het recht te verschijnen, maar niet de plicht, tenzij de rechter de 

persoonlijke verschijning uitdrukkelijk beveelt. 

379. De wetgever voorzag in artikel 152 §2 Sv. een uitzonderingsgeval krachtens dewelke 

de beklaagde verplicht is om persoonlijk te verschijnen voor de politierechtbank. De wetgever 

heeft bij de invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen er 

bewust voor gekozen om dit uitzonderingsregime niet van toepassing te verklaren op de 
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beklaagde rechtspersoon. Bijgevolg wordt duidelijk gemaakt dat de toepassing van artikel 152 

§2 Sv. door de wet wordt beperkt tot de beklaagde natuurlijke persoon. 

 

§ 2 - Correctionele rechtbank 

 

380. Hetzelfde zoals geldt voor de politierechtbank, verschijnt de rechtspersoon 

overeenkomstig het nieuwe artikel 185 §1 Sv. steeds in persoon of bij advocaat. De 

rechtspersoon wordt, behoudens een bevel tot persoonlijke verschijning, niet verplicht 

persoonlijk te verschijnen. 

 

§ 3 - Hof van Assisen 

 

381. Wat betreft de verschijning van de rechtspersoon voor het Hof van Assisen gaat de 

wetgever bewust een andere toer op. Zij kiest hier duidelijk voor een persoonlijke 

verschijning. In dergelijke zaken is de persoonlijke verschijning inherent aan de procedure.
339

 

De wetgever heeft er dan ook voor geopteerd om bij de invoering van de wet van 4 mei 1999 

de bestaande regeling van de persoonlijke verschijning voor het Hof van Assisen niet te 

wijzigen. 

 

Afdeling 3 - Verschijning van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon 

 

382. Overeenkomstig artikel 185 §3 Sv. zal de rechtspersoon in bepaalde gevallen 

persoonlijk voor de rechtbank verschijnen. Daarbovenop kan de persoonlijke verschijning 

steeds door de rechtbank worden bevolen. De wetgever voorziet echter geen duidelijkheid 

over de wijze waarop de beklaagde rechtspersoon persoonlijk moet verschijnen. 
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383. In de parlementaire werkzaamheden van de senaat werd daaromtrent wel een 

opmerking gemaakt. De minister van justitie antwoordt en stelt daarbij dat een verduidelijking 

over de wijze waarop de persoonlijke verschijning dient te geschieden, niet nodig is. Meer 

bepaald omdat hierop de gemeenrechtelijke regels inzake de vertegenwoordiging van 

vennootschappen toepassing vinden.
340

 

384. Tijdens de parlementaire voorbereiding werd tevens de vraag gesteld in welke 

hoedanigheid de vertegenwoordiger van de rechtspersoon dient te verschijnen. Volgens een 

senator zou deze vertegenwoordiger nog getuige, noch verdachte zijn. Deze stelling lijkt 

echter moeilijk bij te treden. Dit kan worden gestaafd door het feit dat de vertegenwoordiger 

namens de rechtspersoon verklaringen kan afleggen die tot het bewijs van de ten laste gelegde 

feiten kunnen leiden. Bijgevolg kunnen deze verklaringen ook mogelijks tot de veroordeling 

van de rechtspersoon leiden. Hieruit volgt dat aan deze vertegenwoordiger dezelfde rechten 

moeten worden toegekend als aan een natuurlijke persoon die als beklaagde voor de rechtbank 

verschijnt. 
341

 

 

Afdeling 4 - De verschijning van de lasthebber ad hoc 

 

385. De verschijning van de rechtspersoon en de lasthebber ad hoc wordt geregeld door de 

samenhang van de artikelen 185 Sv. en 2bis V.T. Sv. In artikel 185 Sv wordt bepaald dat de 

beklaagde moet verschijnen in persoon of in de persoon van de advocaat. Daarnaast bepaalt 

artikel 2bis V.T. Sv. de aanstelling van een lasthebber ad hoc.  

386. De lasthebber ad hoc is degene die zal vertegenwoordigen en desgevallend ook zal 

verschijnen namens de rechtspersoon. De advocaat van de rechtspersoon, aangesteld door de 

lasthebber ad hoc, zal enkel verschijnen en de verdediging voeren in overeeenstemming met 

de vertegenwoordiger van de rechtspersoon, zijnde de lasthebber ad hoc.
342

 Zo was er een 

zaak waarbij de correctionele rechtbank te Luik oordeelde dat de aanwijzing van een 

lasthebber ad hoc terzake niet noodzakelijk was aangezien de vervolgde rechtspersoon zich 

krachtens artikel 185 §1 Sv. had laten vertegenwoordigen door een advocaat. Het openbaar 
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ministerie tekende tegen dit vonnis beroep aan dat ontvankelijk en gegrond werd verklaard. 

Het Hof van Beroep te Luik oordeelde terecht dat wel degelijk een lasthebber ad hoc diende 

te worden aangewezen.
343

 

387. Indien desgevallend wegens een belangenconflict een lasthebber ad hoc wordt 

aangesteld door de rechtbank, doet dit geen afbreuk aan het recht van de rechtspersoon om bij 

advocaat te verschijnen. Als de lasthebber ad hoc verschijnt is het evident dat ook hij het recht 

heeft zich te laten bijstaan door een advocaat. De lasthebber ad hoc is immers niet altijd een 

beroepspersoon, zodat ook hij juridisch advies en bijstand nuttig kan achtten. De 

procedurehandelingen, zoals het aantekenen van hoger beroep, moeten wel door de lasthebber 

ad hoc worden verricht, voor zover zij niet door de advocaat gesteld worden.
344

 

388. Indien de rechtbank evenwel een bevel tot persoonlijke verschijning uitvaardigd, dient 

de lasthebber ad hoc zelf in eigen persoon, en niet in de persoon van zijn advocaat, te 

verschijnen.  

  

Hoofdstuk 10 - Verval van de strafvordering 

 

Afdeling 1 – Algemeen 

 

389. Een zwakke schakel bij de invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen, betreft de mogelijkheid die de wet biedt aan deze rechtspersonen om vóór de 

strafuitspraak op te houden te bestaan. De Franse Raad van State wees hier uitdrukkelijk op 

en stelde: “Les personnes morales ont la possibilité de s’assurer l’impunité en prenant la 

précaution de se dissoudre avant le prononcé du jugement.”
345

 

390. In Nederland wordt deze situatie opgesplitst in twee gevallen.
346

 Langs de ene kant het 

geval waarbij de rechtspersoon ophoudt te bestaan maar in een andere rechtspersoon wordt 

voortgezet en langs de andere kant het geval waarbij hij ophoudt te bestaan maar niet in een 
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andere rechtspersoon wordt voortgezet. In dat laatste geval wordt artikel 69 Nederlands 

Strafwetboek betreffende de dood van de natuurlijke persoon op analoge wijze toegepast op 

de rechtspersoon zodat de strafvordering bijgevolg vervalt. Een uitzondering wordt voorzien 

voor het geval dat de vordering is ingesteld voordat jegens derden kenbaar is dat de 

rechtspersoon ontbonden is, zodat het recht tot strafvordering niet vervalt.
347

 De Hoge Raad 

stelt de vervolging van de ontbonden rechtspersoon dus afhankelijk van het ogenblik waarop 

voor derden deze ontbinding kenbaar was.
348

 Indien daarentegen de rechtspersoon wordt 

verdergezet in een andere rechtspersoon, dan kan deze nieuwe rechtspersoon strafrechtelijk 

worden vervolgd wanneer er sprake is van een identificatie tussen de oude en de nieuwe 

rechtspersoon. De maatschappelijke realiteit is hierbij het bepalend beoordelingscriterium en 

niet de juridische constructie.
349

  

391. In het Franse systeem wordt deze problematiek niet opgevangen door het wetboek van 

strafvordering, dat terzake geen enkele bijzondere bepaling bevat. Artikel 133-1 CPP bepaalt 

enkel dat het overlijden van de veroordeelde of de ontbinding van de rechtspersoon, behalve 

in het geval dat de ontbinding uitgesproken wordt door strafrechter, belemmeren of stoppen 

het uitvoeren van de straf. Niettemin kan er overgegaan worden tot het terugvorderen van de 

boete en van de gerechtskosten alsook het uitvoeren van de in beslagname,  na het overlijden 

van de veroordeelde of na het ontbinden van de gerechtspersoon tot aan het afsluiten van de 

vereffening.
 350

  In België is de situatie enigzins anders. 

 

Afdeling 2 - Artikel 20 V.T. Sv. 

 

392. Artikel 20 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering luidt op 

heden als volgt: “De strafvordering vervalt door de dood van de verdachte of door afsluiting 
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van vereffening, door gerechtelijke ontbinding of door ontbinding zonder vereffening wanneer 

het om een rechtspersoon gaat.  

De strafvordering kan daarna nog worden uitgeoefend, indien de 

invereffeningstelling, de gerechtelijke ontbinding of de ontbinding zonder vereffening tot doel 

hebben te ontsnappen aan de vervolging, of indien de rechtspersoon overeenkomstig artikel 

61bis
351

 door de onderzoeksrechter in verdenking is gesteld voor het verlies van de 

rechtspersoonlijkheid. 

De burgerlijke rechtsvordering kan uitgeoefend worden tegen de verdachte en tegen 

zijn rechtsopvolgers.”
352

 

 

Afdeling 3 - Voorwaarden voor algemene grond tot verval van de 

strafvordering 

 

393. Indien een strafvordering wordt uitgeoefend tegen een rechtspersoon, vervalt zij in 

principe door afsluiting van vereffening, door gerechtelijke ontbinding of door ontbinding 

zonder vereffening.
353

 De wet van 4 mei 1999 vult hiermee het artikel 20 V.T. Sv. aan. 

 

Afdeling 4 – Uitzonderingen 

 

394. Om te vermijden dat de rechtspersoon op deze manier een bestraffing zou kunnen 

ontlopen, werd evenwel voorzien dat de strafvordering tegen die rechtspersoon in bepaalde 

omstandigheden toch nog na een ontbinding of vereffening verder kan worden uitgeoefend. 

De wet voorziet daarom twee uitzonderingen. Deze uitzonderingen werd ingevoerd om 

misbruiken vanwege rechtspersonen te voorkomen.
354

 Dat lijkt de mogelijkheid uit te sluiten 
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van een inverdenkingstelling door het openbaar ministerie of door de burgerlijke partij voor 

de onderzoeksrechter, evenals de rechstreekse dagvaarding .
355

  

Bijgevolg kan de strafvordering verder worden uitgeoefend: 

 

§ 1 - Wanneer het verlies van rechtspersoonlijkheid het tot doel heeft te 

ontsnappen aan de vervolging 

 

395. Wanneer de invereffeningstelling, de gerechtelijke ontbinding of de ontbinding zonder 

vereffening tot doel hebben te ontsnappen aan de vervolging, kan de strafvordering ook nog 

worden uitgeoefend na de afsluiting van de vereffening, de gerechtelijke ontbinding of de 

ontbinding zonder vereffening. Met deze “ontbinding zonder vereffening” worden 

voornamelijk de fusies en splitsingen van vennootschappen bedoeld. 

396. Het blijft echter een feitenkwestie door de rechtbank te beoordelen, of de 

rechtspersoon met die handelingen ook het oogmerk heeft te ontsnappen aan de 

strafvervolging. 

 

§ 2 - Indien de rechtspersoon door onderzoeksrechter in verdenking werd 

gesteld o.g.v. artikel 61bis Sv. vóór  het verlies van de rechtspersoonlijkheid 

 

397. De tweede wettelijke uitzondering betreft de hypothese waarin de rechtspersoon door 

de onderzoeksrechter in verdenking werd gesteld overeenkomstig artikel 61bis van het 

Wetboek van Strafvordering, en dit vóór enig verlies van rechtspersoonlijkheid.
356

 Volgens 

artikel 61bis Sv. kan de onderzoeksrechter overgaan tot een formele inverdenkingstelling van 

elke persoon, natuurlijke of rechtspersoon, tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld 

bestaan. 
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398. Net als bij de eerste wettelijke uitzondering is de achterliggende reden voor de 

invoering van deze bepaling gelegen in het voorkomen dat de rechtspersoon zichzelf zou 

onttrekken aan een mogelijke strafvervolging.
357

 

399. De wetgever maakt hier dus duidelijk de keuze om naar analogie met de dood van de 

natuurlijke persoon, de ontbinding van de rechtspersoon als algemene grond tot verval van de 

strafvordering te maken. In de rechtsleer werd deze keuze van de wetgever echter 

bekritiseerd. Zo is er een strekking die pleit voor de strafrechtelijke autonomie door te kiezen 

voor een constructie waarbij vervolging van de rechtspersoon ook na de ontbinding van de 

rechtspersoon mogelijk is voor daden die deze rechtspersoon tijdens zijn leven heeft verricht. 

Deze stelling is vooral relevant in de situatie waarin de rechtspersoon wordt verdergezet in 

een andere rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld bij een fusie of overname het geval is.  

400. Volgens de voorbereidende werkzaamheden diende hierbij niet te worden verduidelijkt 

dat de omvorming van de rechtspersoon door fusie, splitsing, opslorping of wijziging van 

rechtsvorm als zodanig geen invloed heeft op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Deze 

verduidelijking zou niet nodig zijn, zo wordt gesteld, omdat dit automatisch volgt uit het 

vennootschapsrecht.
358

 Deze interpretatie uit de voorbereidende werken lijkt echter moeilijk 

verenigbaar met artikel 20 V.T. Sv. 

401. Wanneer de rechtspersoonlijkheid ophoudt door ontbinding van de rechtspersoon, en 

deze wordt voorgezet in een andere rechtspersoon, houdt de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de oude rechtspersoon in principe op. Van dit principe is af te 

wijken in de twee hoger besproken uitzonderingshypotheses. 

 

Afdeling 5 - Omvorming van de rechtspersoon door fusie, splitsing, 

opslorping of wijziging van rechtsvorm 

 

402. Ook in het Nederlandse recht stelt zich de vraag op welk tijdstip het recht tot 

strafvordering tegen een rechtspersoon of tegen, een ingevolge het derde lid van artikel 51 Sr. 

voor de toepassing van de overige leden van artikel 51 Sr. met een rechtspersoon 
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gelijkgestelde entiteiten, vervalt nadat aan hun bestaan een einde is gekomen.
359

 De Hoge 

Raad in Nederland beantwoorde in een recent arrest die vraag als volgt: “Indien op het tijdstip 

dat een vervolging wordt aangevangen, voor derden kenbaar is
360 

dat een rechtspersoon of 

een voor toepassing van artikel 51 Sr. daarmee gelijkgestelde entiteiten ontbonden is, moet 

het recht tot strafvordering tegen die rechtspersoon of die entiteiten als vervallen worden 

beschouwd, onverminderd de bevoegdheid van het openbaar ministerie om ter zake van een 

door die rechtspersoon of gelijkgestelde entiteit begaan strafbaar feit een vervolging in te 

stellen tegen hen die tot dat feit opdracht hebben gegeven of feitelijke leiding hebben gegeven 

aan de verboden gedraging. Indien de vervolging evenwel is ingesteld voordat jegens derden 

kenbaar was dat de rechtspersoon of de voor de toepassing van artikel 51 Sr. daarmee 

gelijkgestelde entiteiten ontbonden is, dan is het recht tot strafvordering door de ontbinding 

niet aan het Openbaar Ministerie komen te ontvallen. Met het aan artikel 2:6 lid 1 BW ten 

grondslag liggende beginsel strookt te aanvaarden dat in die situatie de zich in staat van 

liquidatie bevindende rechtspersoon of gelijkgestelde entiteit in zoverre ook strafrechtelijk 

blijft bestaan.” 
361

 

403. In Nederland besliste de Hoge Raad dat de uitreiking van een dagvaarding in hoger 

beroep kan gelden als een rechtsgeldige betekening aan de rechtspersoon op de in artikel 529 

Sv. voorziene wijze, waarbij de tenaamstelling genoegzaam duidelijk maakt dat als verdachte 

is gedagvaard de rechtspersoon, die voorheen anders was genaamd en dat de ter terechtzitting 

verschenen persoon als vertegenwoordiger van de verdachte in de zin van artikel 528 lid 1 Sv. 

moet worden aangemerkt.
362

 De opvatting dat uitsluitend als rechtspersoon die krachtens 

artikel 51 Sr. kan worden vervolgd, mag worden gedagvaard de rechtspersoon die de 

bedrijfsactiviteiten heeft overgenomen van de rechtspersoon die de tenlastegelegde strafbare 

feiten zou hebben begaan in de toenmalige uitoefening van dat bedrijf, is niet juist. Krachtens 

het Nederlandse recht verzet zich geen enkele rechtsregel ertegen dat in een dergelijk geval de 

nog bestaande rechtspersoon die de feiten destijds zou hebben begaan, wordt vervolgd.
363

  

404. In Nederland wordt het lot van de strafvordering na herstructurering van de 

vennootschap bijgevolg geregeld door de theorie van de identificatie. Ook in Frankrijk lijkt 
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men van deze theorie gebruik te maken.
364

 Zij vinden hun grondslag in de autonomie van het 

strafrecht, zodat de rechter krachtens de feitelijke omstandigheden moet nagaan of er een 

sociaal economische identiteit is tussen de oude en de nieuwe rechtsopvolgende persoon. 

 

Afdeling 6 - Het lot van de strafvordering na herstructurering of het einde 

van de vennootschap 

405. Verscheidene gebeurtenissen kunnen het leven van de rechtspersoon beïnvloeden. 

Deze hebben uiteraard een invloed op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de 

rechtspersoon en meer in het bijzonder wat betreft het instellen van de strafvordering en de 

uitvoering van de straf. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen de gebeurtenissen die 

zich voordoen in de loop van het vennootschapsleven en deze die het beëindigen van de 

rechtspersoon tot gevolg hebben. 

 

§ 1 - Herstructurering van de vennootschap 

406. De herstructurering van een vennootschap betreffen de gebeurtenissen in de loop van 

het vennootschapsleven die leiden tot fusies, splitsingen, overdracht van aandelen, de inbreng 

of overdracht van een bedrijfstak of van een algemeenheid. Het zijn allemaal aspecten die de 

vervolging van de strafrechtelijk verantwoordelijke rechtspersoon in verwarring kunnen 

brengen. Hoe kan men immers weten welke rechtspersoon men nu moet vervolgen? Voor 

deze problematiek op te lossen moet men de situatie verder onderverdelen in twee 

mogelijkheden. Ofwel verdwijnt de rechtspersoon ten voordele van een nieuwe entiteit of van 

een andere bestaande rechtspersoon. In dit geval gaat het om de ontbinding zonder 

vereffening namelijk de fusies en splitsingen. Ofwel blijft de rechtspersoon bestaan en spreekt 

men van een inbreng of overdracht van aandelen, van een bedrijfstak of van een 

algemeenheid.
365
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A) De rechtspersoon verdwijnt 

 

407. Indien de rechtspersoon verdwijnt ten voordele van een nieuwe entiteit of ten voordele 

van een andere bestaande rechtspersoon, heeft de wetgever voorzien in een mechanisme 

waarbij de strafvervolging kan worden ingesteld tegen de begunstigde rechtspersoon. Dit 

mechanisme vindt alleen toepassing in het geval de verdwijning werd verwezenlijkt met de 

bedoeling aan de strafvervolgingen te ontsnappen of indien de rechtspersoon in verdenking 

werd gesteld voor het verlies van rechtspersoonlijkheid.  

408. Buiten deze gevallen van bijzonder opzet zal de strafvervolging tegen de begunstigde 

rechtspersoon niet meer mogelijk zijn. Deze nieuwe entiteit gecreëerd na de fusie of de 

splitsing is op strafrechtelijk vlak niet meer gebonden voor de misdrijven die door deze laatste 

eventueel gepleegd zouden zijn voor de herstructurering. Deze regeling is in tegenspraak met 

de principes van toepassing op de burgerlijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon, 

waarbij het principe van de continuïteit bij fusie of splitsing geldt.
366

 

 

     B)  De rechtspersoon blijft bestaan 

  a) Overdracht van aandelen  

409. In geval van een overdracht van aandelen, beïnvloedt dit in geen geval de 

rechtspersoonlijkheid van de overdragende vennootschap. Het heeft enkel een invloed op het 

aandeelhouderschap die ingevolge de overdracht gewijzigd wordt. Aangezien de 

rechtspersoon blijft bestaan, zal deze nog stees kunnen worden vervolgd en veroordeeld voor 

misdrijven gepleegd voor de overdracht van de aandelen. De nieuwe aandeelhouders zullen 

dan ook verklaringen en specifieke garanties eisen voor de eventuele schade die zijn zouden 

kunnen lijden tengevolge de veroordeling van de vennootschap.
367

 

  b) Inbreng of overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid 

410. Bij een inbreng of overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid worden één of 

meer of het geheel van activiteiten van de overdragende vennootschap overgenomen door een 
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ander rechtspersoon.
368

 Hierbij belet het strafrechtelijk principe van het persoonlijk karakter 

van de straf, dat de begunstigde rechtspersoon kan worden vervolgd of veroordeeld voor 

misdrijven gepleegd in het kader van de uitoefening van de activiteiten die door de 

overdragende vennootschap zijn overgedragen. Hierbij kan men zich afvragen hoe men aan 

een strafrechtelijk verantwoordelijke vennootschap kan verbieden een activiteit uit te oefenen 

met betrekking tot zijn maatschappelijk doel, bepaald in het nieuwe artikel 7bis Sw., indien de 

vennootschap deze activiteit heeft overgedragen. Aangezien de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid niet wordt overgedragen aan de overnemer, en de wetgever geen stelsel 

heeft voorzien zoals van toepassing bij fusies en splitsingen, zal dit soort straffen niet kunnen 

worden toegepast.
369

 

 

§ 2 -  Het einde van de vennootschap 

 

411. Bij het definitieve einde van een rechtspersoon door ontbinding en de sluiting van de 

vereffening,  is er geen voortbestaan van de rechtspersoon in een nieuwe entiteit. In de wet 

van 4 mei 1999 wordt het einde van de rechtspersoon voorzien, in de eerste plaats op het 

niveau van de strafrechtelijke vervolging en in de tweede plaats op het niveau van de 

uitvoering van de straf.  

412. Op het niveau van de strafvordering bepaalt de nieuwe wet dat, naar analogie met de 

gevallen van overlijden van de natuurlijke persoon, de vervolging vervalt, d.w.z. tot een einde 

komt, door het afsluiten van de vereffening of door de gerechtelijke ontbinding of door de 

ontbinding zonder vereffening wanneer het gaat om een rechtspersoon. De wet voorzag wel in 

twee beperkingen, om te vermijden dat rechtspersonen van deze gronden tot verval van 

strafvervolging misbruik zouden maken. Zo vervalt de strafvordering niet indien de 

vereffening, de gerechtelijke ontbinding of de ontbinding zonder vereffening tot doel hebben 

te ontsnappen aan de vervolging en wanneer de rechtspersoon in verdenking werd gesteld 
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door de onderzoeksrechter overeenkomstig artikel 61bis Sv.
370

 voor het verlies van de 

rechtspersoonlijkheid. 

413. De wet van 4 mei 1999 voorziet dat de handelsvennootschappen zich kunnen 

verantwoorden met betrekking tot een tegen hen ingestelde vervolging, zelfs na de afsluiting 

van hun vereffening, indien voor de sluiting van de vereffening een feit of een daad werd 

gesteld die een handeling doet ontstaan ten voordele van een persoon.
371

 Dit principe volgt uit 

het passief overleven van de vennootschap na de sluiting van de vereffening, dat haar toelaat 

zich te verdedigen in de persoon van de vereffenaar, indien de schuldeisers tegen haar een 

vordering instellen, binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de sluiting van de vereffening. 

414. De wetgever opteerde hier niet voor de aanstelling van een orgaan om de ontbonden 

rechtspersoon te vertegenwoordigen, maar koos voor de toepassing van de burgerlijke regels 

op elke soort rechtspersoon. Met betrekking tot de handelsvennootschappen zal dit de 

vereffenaar zijn of diegene bekleed met die hoedanigheid. Indien geen vereffenaars worden 

benoemd, dan worden ten aanzien van derden andere personen als vereffenaars beschouwd.
372

 

415. Op het niveau van de uitvoering van de straf bepaalt het Strafwetboek dat het verlies 

van  rechtspersoonlijkheid van de veroordeelde rechtspersoon de straf niet doet vervallen. 

Deze bepaling was vereist om te vermijden dat een veroordeelde rechtspersoon zich zou 

kunnen onttrekken aan de strafuitvoering door zich te ontbinden.
373

 Bijgevolg zullen de 

vereffenaars, ingeval van een veroordeling tot betaling van een geldboete, erover moeten 

waken dat de betaling wordt uitgevoerd, op straffe van verantwoordelijk te worden gehouden 

voor de niet-betaling.
374
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§ 3 – Faillissement 

416. Vermits het faillissement van een rechtspersoon geen ontbinding impliceert, blijft de 

rechtspersoon ook na een mogelijk faillissement strafrechtelijk verantwoordelijk.  

417. In een vonnis voor de Correctionele Rechtbank te Gent vorderde de lasthebber ad hoc 

de onontvankelijkheid van de vordering tegen de vennootschap, daar zij gelet op haar 

faillissement geen rechtspersoonlijkheid meer bezit en dus niet meer kan worden vervolgd en 

eist diens vrijspraak. De rechtbank oordeelt terecht dat een vennootschap slechts 

rechtspersoonlijkheid verliest zodra het faillissement is afgesloten, wat hier nog niet het geval 

was. Bijgevolg kan een lopende faillissementsprocedure van de rechtspersoon een vervolging 

niet uitsluiten. Artikel 20 V.T. Sv. Dat het verval regelt, zal slechts toepassing vinden zodra 

de vereffening na faillissement wordt afgesloten. De betrokken vennootschap bezat tertijd nog 

steeds rechtspersoonlijkheid zodat er op dat punt niet tot een onontvankelijkheid van de 

strafvordering kon worden besloten.
375

 

418. Bij een faillissement van de rechtspersoon die werd veroordeeld tot het betalen van 

een geldboete, zal deze boete ongetwijfeld moeten worden opgenomen in het passief van het 

faillissement. De rechtsleer heeft er hier terecht op gewezen dat de rechtspraak bij het bepalen 

van de strafmaat rekening moet houden met de onschuldige schuldeisers, die in geval van 

failissement de uiteindelijke personen worden die de straf ondergaan.
376

 Hierbij kan men zich 

afvragen of deze oplossing wel billijk is t.o.v. de schuldeisers van de failliete boedel van de 

rechtspersoon. 

 

Afdeling 6 - Verval van de strafvordering door betaling van een geldsom en 

de strafbemiddeling 

419. Het openbaar ministerie heeft de mogelijkheid, maar nooit de verplichting, een 

minnelijke schikking voor te stellen zodat het betalen van de voorgestelde geldsom het verval 

van de strafvordering met zich meebrengt.
377

 Dit kan slechts voor feiten die een bepaald 
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plafond inzake de bestraffing niet overschrijden. Zowel bij de minnelijke schikking, als bij de 

strafbemiddeling is bovendien steeds vereist dat het slachtoffer door de dader werd vergoed.  

420. Beide mogelijkheden zijn aantrekkelijk voor ondernemingen in het bijzonder. Op deze 

manier ontlopen zij de publiciteit die een strafproces met zich meebrengt. Langs de andere 

kant wordt evenwel nooit uitspraak gedaan over de schuld, zodat bij het clienteel een 

onaangenaam gevoel blijft hangen. Dit kan leiden tot negatieve commerciële effecten die 

zouden kunnen worden vermeden door een rechterlijke uitspraak die de effectieve onschuld 

vaststelt. De onschuld die een strafprocedure met zich kan meebrengen is evenwel 

onvoorspelbaar zodat het risco op schuld steeds in rekening moet worden genomen. Het zal 

dus aan de onderneming toekomen te beoordelen of zij op een voorgestelde minnelijke 

schikking of strafbemiddeling wenst in te gaan. 

 

Hoofdstuk 11 - De rechten van verdediging  

 

Afdeling 1 -  Algemeen 

 

421. In het Belgisch recht geldt het algemeen beginsel dat de rechten van verdediging in 

strafzaken, niet enkel toepassing vinden op natuurlijke personen, maar tevens op 

rechtspersonen. Ook in Nederland wordt sinds de invoering in 1976 van artikel 51 Sr. 

aanvaardt dat alle voor de verdachte gegeven rechtswaarborgen in het Wetboek van 

Strafvordering eveneens gelden voor de verdachte rechtspersoon. 

 

Afdeling 2 - T.a.v. rechtspersonen 

 

§1 -  Bewijs in strafzaken en vermoeden van onschuld 

422. Het bewijs in strafzaken wordt geregeld in het Wetboek van Strafvordering enerzijds 

en door de algemene beginselen van de strafrechtspleging anderzijds. De regelen van het 

burgerlijk wetboek en het Gerechtelijk wetboek zijn in principe niet toepasselijk. 
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423. Zo geldt als één van de basisprincipes dat elke beklaagde geniet van het vermoeden 

van onschuld. Dit beginsel werd opgenomen in artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR, en 

bevestigd in verschillende rechtspraak.
378

 Dit vermoeden van onschuld heeft vooral 

betrekking op de houding van de rechter die over de vervolging moet oordelen, het maakt 

immers deel uit van ieders recht op een eerlijk proces. 

424. Het is een algemeen rechtsbeginsel waarbij het vooral de rechtspraak is die een 

invullig geeft aan het principe. Zo zijn er tal van rechterlijke uitspraken die al dan niet tot een 

schending van het vermoeden van onschuld concluderen. 

425. Het Hof van Cassatie bepaalde hieromtrent in zijn arrest van 9 november 2004 dat “Bij 

de vervolging van een rechtspersoon de bewijslast van het openbaar ministerie en van de 

burgerlijke partij niet wordt aangetast door het feit dat de vereenzelvigde fysische persoon die 

het feit wetend en willens pleegde, niet in het strafproces betrokken is.”
379

 

426. Een voorbeeld betreffende het vermoeden van onschuld in samenhang met de figuur 

van de rechtspersoon vinden we in artikel artikel 10 van de Wet van 4 augustus 1996 

waardoor artikel 67bis Wegverkeerswet wordt ingevoegd.
380

 Dit artikel creëert een 

vermoeden van schuld in geval het motorrijtuig op naam van een natuurlijke persoon is 

ingeschreven. Indien de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet wordt 

geïdentificeerd, dan wordt deze overtreding vermoed te zijn begaan door de titularis van de 

nummerplaat. Hierdoor wordt een weerlegbaar vermoeden van schuld ingevoerd dat kan 

worden weerlegd met elk middel. 

427. Is het voertuig op naam van een natuurlijke persoon ingeschreven, dan verplicht er 

geen wetsbepaling de titularis de identiteit van de bestuurder te doen kennen. Ingeval het 

voertuig op naam van een rechtspersoon wordt ingeschreven, dan geldt eigenlijk geen 

vermoeden van schuld. Dit wordt bevestigd in verschillende cassatierechtspraak.
381

 De 

natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen zijn er echter wel toe 

gehouden de identitieit van de bestuurder op het ogenblik van het misdrijf mede te delen. 

Indien ze die niet kennen dan dient de identiteit van de persoon die het voertuig onder zich 

heeft, te worden medegedeeld. Deze moet dan ook de identitieit van de bestuurder 
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meedelen.
382

 Wie deze verplichtingen niet nakomt is strafbaar maar daarom nog niet 

aansprakelijk voor het ongeval.
383

 

§ 2 - Het zwijgrecht en de cautie 

428. In het Belgische rechtssysteem heeft een beklaagde een zwijgrecht. Dit betekent 

letterlijk dat de beklaagde het recht heeft om te zwijgen. Er bestaat echter geen specifieke 

cautieplicht voor de opsporingsambtenaren. Dit houdt in dat zij niet verplicht zijn om dit 

zwijgrecht vóór een verhoor aan de beklaagde mee te delen. Wel moeten bij de aanvang van 

een verhoor aan iedere ondervraagde verdachte als getuigen een aantal rechten worden 

meegedeeld.
384

 

429. Om naast het zwijgrecht ook de cautieplicht in te voeren is er naar Belgische recht niet 

doorgekomen. De cautie is de mededeling dat de verdachte tijdens zijn verhoor het recht heeft 

om te zwijgen. De cautie is gebaseerd op het recht van verdachten om te zwijgen en om 

zichzelf niet te incrimineren. Met deze rechtsfiguur wil men voorkomen dat een verdachte 

ongewenst meewerkt aan zijn eigen veroordeling. Wanneer men echter geen gebruik wenst te 

maken van het zwijgrecht, wordt men geacht de waarheid te vertellen. 

430. In het internationale recht vormt het zwijgrecht van de verdachte een onderdeel van 

het recht op een behoorlijk proces, dat wordt gegarandeerd in artikel 6 EVRM en artikel 14 

IVBPR.
385

 Volgens het Europese Hof impliceert het recht op een behoorlijk proces in artikel 6 

EVRM voor de betrokkenene tegen wie de strafvervolging is ingesteld, het recht om te 

zwijgen.
386

 Ondanks de erkenning van een zwijgrecht in verscheidene 

internationaalrechtelijke bepalingen, kan een cautieverplichting daaraan niet expliciet worden 

ontleend.  

431. Naar mijn inziens kan een rechtspersoon zich als beklaagde ook beroepen op het in 

artikel 6 EVRM gegarandeerde zwijgrecht. De tekst en de structuur van het EVRM in het 

algemeen en de aard van de uitdrukkelijk en stilzwijgend in artikel 6 EVRM gegarandeerde 
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rechtsprincipes in het bijzonder, verzetten zich niet tegen de rechtspersoon als normadressaat 

van artikel 6 EVRM.  De Europese Commissie stelde immers dat gezien het belang van 

artikel 6 EVRM, er een ruime uitleg aan moet worden gegeven.
387

 Dit onder verwijzing naar 

eerdere uitspraken waarin rechtspersonen zijn aangemerkt als rechtssubject, die zich bijgevolg 

kunnen beroepen op de in het EVRM vervatte rechtswaarborgen.
388

 

432. Bij het recht op stilzwijgen van de beklaagde kan het hier zowel om een natuurlijke 

persoon als om een rechtspersoon gaan. Hij heeft een recht op stilzwijgen en moet niet 

meewerken aan het ontdekken van de waarheid. In samenspraak met de advocaat wordt best 

besproken welke houding zijn belangen het best dient.
389

 De rechtspersoon kan weliswaar als 

beklaagde worden aangemerkt, maar niet zelfstandig. Dit houdt in dat de rechtspersoon niet 

zonder tussenkomst van natuurlijke personen kan optreden in het rechtsgeding. Hoewel in 

theorie een zwijgrecht bestaat, rijzen er wel vragen naar de mogelijkheid voor het voeren van 

een autonome verdediging door de rechtspersoon wat betreft dit zwijgrecht. De rechtspersoon 

is voor de behartiging van zijn belangen immers geheel aangewezen op natuurlijke personen. 

Bijgevolg dient de personele werkingssfeer van het zwijgrecht bij een beklaagde 

rechtspersoon worden omlijnd. Aan wie van de betrokken natuurlijke personen binnen de 

beklaagde rechtspersoon, komt er tijdens het onderzoek het zwijgrecht toe?  

433. Voor de vertegenwoordiging van de rechtspersoon, dienen de regels van het gemeen 

recht te worden toegepast, zoals hierboven uitvoerig toegelicht. De rechtspersoon handelt 

immers door de natuurlijke persoon die bevoegd is hem te vertegenwoordigen, tenzij deze zelf 

ook strafrechtelijk verantwoordelijk wordt gesteld voor dezelfde of samenhangende feiten. Bij 

dergelijk belangenconflict voorziet de wet in de aanstelling van een lasthebber ad hoc. 

Hoewel de wet enkel spreekt over deze aanwijzing door de rechtbank, kan men in het 

algemeen aannemen dat ook de onderzoeksrechter terzake van een belangenconflict bevoegd 

is een lasthebber ad hoc aan te stellen.
390

 

434. In de context van het zwijgrecht kan het belangenconflict een vervelend aspect 

vormen. De rechtspersoon zal immers, ongeacht zijn autonome strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid, tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting de facto via 
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natuurlijke personen moeten verschijnen. Welke natuurlijke persoon zal dan het zwijgrecht 

mogen uitoefenen?  
391

 

435. Het is waarschijnlijk dat men aangestelden en werknemers in eerste instantie zou 

verhoren als getuigen, en waarbij pas achteraf ter zitting blijkt dat zij eigenlijk verhoord 

worden als vertegenwoordiger van de verdachte rechtspersoon.  

436. Als principe geldt hierbij dat degene die optreedt als vertegenwoordiger van een 

verdachte rechtspersoon niet mag worden verhoord als getuige en deze het zwijgrecht geniet. 

Maar hierbij stelt zich het probleem dat de vertegenwoordiger niet altijd weet in welke 

hoedanigheid hij wordt verhoord.  Om dat te vermijden is het raadzaam dat elk lid van een 

rechtspersoon, ongeacht zijn hoedanigheid van lasthebber of aangestelde, bij het begin van het 

verhoor laat noteren of hij wordt verhoord als vertegenwoordiger van de rechtspersoon dan 

wel in eigen naam. Dit vereenvoudigd eveneens de controle van de procedure achteraf. Dit 

sluit eveneens aan bij de verplichting van zowel de procureur des Konings als de 

onderzoeksrechter om te waken over de wettigheid en de loyauteit van de verzameling van de 

bewijsmiddelen.
392

 

437. Van zodra de onderzoeksrechter formeel overgaat tot een inverdenkingstelling, zal dit 

probleem minder voorkomen. De vertegenwoordiger is dan immers op de hoogte van die 

hoedanigheid van de rechtspersoon als formeel inverdenkinggestelde.
393

 

438. Bij het begin van het verhoor is het echter niet altijd duidelijk welke hoedanigheid de 

te verhoren (rechts)persoon heeft. Daarom is het raadzaam dat elke ondervraagde persoon, 

vanaf het ogenblik dat hij vermoedt dat hij wordt verhoord als verdachte of als 

vertegenwoordiger van een verdachte rechtspersoon, dit best laat noteren. Sommige 

onderzoeksrechters gaan zelf het verhoor stopzetten zodra zij aanvoelen dat de 

(rechts)persoon die zij verhoren een verdachte kan worden. 

439. Uit dit alles volgt dat de personen die niet optreden als vertegenwoordiger van de 

rechtspersoon, zoals bestuurders, aangestelden, werknemer, enz., zonder meer als getuige 
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kunnen worden verhoord. Een bijkomend probleem is de in België geldende cumulregeling. 

Telkens een rechtspersoon en één of meer van zijn leden worden geviseerd, kunnen er 

problemen rijzen aangezien een belangenconflict steeds in de oorsprong aanwezig is. De 

regeling van de lasthebber ad hoc die hierbij soelaas moet bieden, is voornamelijk reactief, 

zodat zij pas in werking treedt vanaf er zich een belangenconflict voordoet en op die manier 

geen oplossing biedt voor potentiële belangenconflicten.
394

 Hierdoor wordt geen volkomen 

garantie gegeven voor de correcte toepassing van het zwijgrecht.
395

 

440. Wat dit betreft lijkt het Belgisch systeem, op kleine verschillen na, sterk op het 

Nederlandse. In Nederland kent men zowel het zwijgrecht
396

 als de cautieverplichting.
397

 Op 

grond van artikel 29 lid 1 Wetboek van Strafvordering heeft een verdachte krachtens het 

Nederlands recht een zwijgrecht ten aanzien van vragen die betrekking hebben op zijn 

verhoor. Dit vormt een uitwerking van het principe dat het aan de verdachte zelf is, om in 

vrijheid zijn houding en positie tijdens de procedure te bepalen en zijn verdediging naar eigen 

inzicht te voeren. In dat zelfde artikel wordt aan het verhoor van de verdachte tevens een 

cautieverplichting verbonden die weegt op de opsporingsambtenaren. 

441. Ook hier rijst de vraag naar de personele werkingssfeer van het zwijgrecht en de 

cautieverplichting bij de verdachte rechtspersoon. Aan wie komt er binnen de verdachte 

rechtspersoon tijdens het onderzoek naar strafbare feiten van de rechtspersoon het zwijgrecht 

toe?  

442. Op grond van de regeling van vertegenwoordiging in het Wetboek van Strafvordering 

kunnen de belangen van de rechtspersoon ter terechtzitting en in de daaraan voorafgaande 

fase worden behartigd door een bestuurder of een daartoe gemachtigde. Ten processe kan 

deze vertegenwoordiger derhalve alle rechten uitoefenen welke aan de rechtspersoon als 

verdachte toekomt. Deze kan namens de rechtspersoon ook verklaringen afleggen welke tot 

                                                           
394
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bewijs van een strafbaar feit en bijgevolg mogelijks tot veroordeling van de rechtspersoon 

kunnen leiden. De vertegenwoordiger heeft hier een van de verdachte rechtspersoon afgeleid 

zwijgrecht.  

443. Deze processuele positie kan ook worden ingenomen tijdens het gerechtelijk 

vooronderzoek. Onduidelijk is echter of deze bepalingen ook doelen op de fase van het 

opsporingsonderzoek. Zo wordt door een minderheid verdedigd dat tijdens het 

opsporingsonderzoek niet direct duidelijk zal zijn wie de rechtspersoon in rechte zal 

vertegenwoordigen, zodat meerdere personen voor die positie in aanmerking kunnen komen. 

Indien met het zwijgrecht zo ruim zou gaan toekennen, zou dit de bewijslevering te zeer 

ondermijnen. In die visie wordt er dan ook voor geopteerd de natuurlijke personen tijdens het 

opsporingsonderzoek als getuigen te verhoren, zodat zij geen beroep kunnen doen op het 

zwijgrecht en de cautieplicht.
398

 Echter wordt hier wel een uitzondering opgenomen voor de 

persoon betrokken bij de éénmans-BV. Deze is bij zijn eigen strafrechtelijke 

aansprakelijkheid tevens afhankelijk van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon, zodat een zwijgrecht desgevallend wel gewenst is. 

444. Volgens de meerderheid wordt tijdens het opsporingsonderzoek aan de 

vertegenwoordiger van de rechtspersoon wel een prominente rol toebedeeld.
399

 Indien immers 

de verklaring van de vertegenwoordiger die als getuige zou worden afgelegd tijdens het 

opsporingsonderzoek meewerkt aan het bewijs, zou tijdens het proces het zwijgrecht van de 

vertegenwoordiger feitelijk volledig zijn uitgehold. Bijgevolg mag worden aangenomen dat 

ook tijdens het opsporingsonderzoek de regels vervat in artikel 29 Wetboek van 

Strafvordering toepassing vinden. 

445. Daarnaast wordt in Nederland ook betoogd dat individuele werknemers zich moeten 

kunnen beroepen op het zwijgrecht met de daaraan verbonden cautieverplichting.
400

 Niet 

alleen vertegenwoordigers, maar ook anderen betrokken bij de werking van de rechtspersoon 

hebben de mogelijkheid om voor de rechtspersoon belastende verklaringen af te leggen. In de 

regel worden tijdens het opsporingsonderzoek de betrokken werknemers gehoord als 

getuigen, waardoor aan hen in die rol geen zwijgrecht en cautie wordt gegeven. Het ontbreken 

van strafprocessuele bescherming is hier opmerkelijk gezien de omstandigheid dat de 
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getuigenverklaring van de betrokken werknemers de processuele positie van de rechtspersoon 

kan schaden. 

 

Afdeling 3 - T.a.v. de lasthebber ad hoc 

446. In een zaak voor het Hof van Cassatie spreekt zij zich uit over de rechten van 

verdediging van de lasthebber ad hoc, waarbij zij stelt dat “het arrest dat oordeelt dat de 

aanwijzing van een lasthebber ad hoc zich niet opdringt, dat de telastlegging ten aanzien van 

de rechtspersoon bewezen is en deze veroordeelt, wanneer, uit de stukken waarop het Hof 

vermag acht te slaan niet blijkt dat de lasthebber ad hoc, in deze hoedanigheid, werd 

opgeroepen in de zaak en werd gehoord, miskent het recht van verdediging van de lasthebber 

ad hoc, aangewezen door de Correctionele Rechtbank in toepassing van artikel 2bis V.T.Sv. 

om de rechtspersoon tegen wie de strafvordering wordt ingesteld te vertegenwoordigen .”
401

  

447. Wanneer het Hof het cassatieberoep ontvankelijk acht en er omtrent deze 

ontvankelijkheid geen betwisting wordt aangevoerd, beperkt het Hof er zich, in de regel, toe 

enkel te antwoorden op de aangevoerde middelen, zonder verder uiteen te zetten op welke 

gronden het oordeelt dat het cassatieberoep inderdaad ontvankelijk is. Het probleem van de 

ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de lasthebber ad hoc werd nader belicht in de 

mondelinge conclusie van het Openbaar Ministerie, op basis van de hierna vermelde feitelijke 

gegevens. In de zaak die aanleiding gaf tot het geannoteerde arrest werden zowel de 

rechtspersoon als degene die bevoegd was om deze rechtspersoon te vertegenwoordigen 

vervolgd. 

448. Bij vonnis van 27 februari 2001 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent werd een 

lasthebber ad hoc aangesteld om de rechtspersoon in de strafvordering te vertegenwoordigen. 

Op het hoger beroep van de rechtspersoon zelf en van de medegedaagde, welke de natuurlijke 

persoon was die normaal bevoegd was om de rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen, 

werd de zaak in hoger beroep behandeld door het Hof van Beroep te Gent, dat op 11 januari 

2002 een arrest wees, waarbij de rechtspersoon werd veroordeeld, zonder dat de aangewezen 

lasthebber ad hoc werd opgeroepen of gehoord.  
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449. De lasthebber ad hoc tekende, in deze hoedanigheid, cassatieberoep aan buiten de 

normale termijn van vijftien dagen.
402

 In de akte van het cassatieberoep preciseerde eiser, 

enerzijds, dat hij pas kennis kreeg van de bestreden beslissing op 30 januari 2002, bij de 

betekening van het cassatieberoep dat door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te 

Gent tegen hetzelfde arrest werd ingesteld en, anderzijds, dat hij niet opgeroepen werd door 

het Hof van Beroep, noch gehoord, hoewel hij partij was ingevolge het bij voorraad 

uitvoerbare vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, houdende zijn aanwijzing als 

lasthebber ad hoc. Het feit dat het Hof de middelen, aangevoerd in de akte zelf, beantwoordt 

en het cassatieberoep derhalve ontvankelijk acht, toont aan dat het Hof niet alleen van oordeel 

is dat de lasthebber ad hoc een belang had om cassatieberoep in te stellen omdat hij ingevolge 

zijn gerechtelijke opdracht als lasthebber wel degelijk in de procedure in hoger beroep diende 

te worden betrokken
403

. Het toont ook aan dat het door eiser, in zijn hoedanigheid van 

lasthebber ad hoc, ingestelde cassatieberoep tijdig was, omdat, uit de stukken waarop het Hof 

vermocht acht te slaan, gebleken was dat hij pas op 30 januari 2002, door de hem gedane 

betekening, kennis had gekregen van het bestreden arrest.  

450. Gelet op het feit dat het Hof het cassatieberoep ontvankelijk verklaart, volgt tevens dat 

het Hof het bestreden arrest niet beschouwt als een arrest dat, ten aanzien van de lasthebber ad 

hoc, bij verstek gewezen werd, aangezien in dit geval het cassatieberoep onontvankelijk zou 

zijn geweest zolang verzet mogelijk was. Tenslotte moet hierbij worden opgemerkt dat de 

eiser, in zijn hoedanigheid van lasthebber ad hoc zijn cassatieberoep niet had betekend. Het 

Hof ziet hierin echter geen grond van onontvankelijkheid, daar de lasthebber ad hoc optrad als 

lasthebber voor de rechtspersoon in haar hoedanigheid van beklaagde.  
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Hoofdstuk 12 - De samenstelling van het dossier 

 

Afdeling 1 – Rechtspersonen- en strafdossier 

 

§ 1 – Rechtspersonendossier 

 

451. Het lijkt evident dat bij een vervolging van een rechtspersoon ook een 

rechtspersonenregister deel uitmaakt van het strafdossier, toch is dat niet overal het geval.404 

Zowel om inhoudelijke als om procedurele redenen is het vereist dat de statuten, de 

samenstelling van de raad van bestuur, de benoeming van de afgevaardigd bestuurder 

...enzovoort aan het strafdossier worden toegevoegd. Aan de hand van deze gegevens zal men 

immers kunnen uitmaken of er al dan niet bezit is van rechtspersoonlijkheid, waar de 

maatschappelijke zetel is gevestigd en waar de betekeningen dienen te geschieden. Met deze 

gegevens kan de rechter onder meer nagaan of de rechtspersoon wel rechtsgeldig werd 

gedagvaard.
405

 

452. Indien de rechtspersoon samen wordt gedagvaard met één of meer natuurlijke 

personen, zal de rechter bovendien moeten kunnen nazien of deze natuurlijke persoon een 

wettelijke vertegenwoordiger is van de vervolgde rechtspersoon, opdat hij kan beslissen of er 

al dan niet aan lasthebber ad hoc moet worden aangewezen. Een inzage van voormelde 

gegevens is hier strikt noodzakelijk. 

453. Steeds vaker komt het voor dat rechtspersonen bij het bestuur van andere 

rechtspersonen zijn betrokken zodat men een trapsgewijze volgorde van beklaagden kan 

krijgen. Men moet hierbij tevens rekening houden met artikel 61 W.Venn. dat voorschrijft dat, 

ingeval een rechtspersoon door een andere rechtspersoon wordt bestuurd, deze laatste een 

natuurlijke persoon dient aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van de besturende 

vennootschap in de bestuurde vennootschap. 
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454. Het rechtspersonendossier zal tevens een belangrijke rol spelen in het kader van de 

beoordeling van de gegrondheid van de ingestelde strafvordering. Indien bijgevolg in het 

strafdossier niet de vereiste gegevens zitten over de rechtspersoon, kan de rechtbank geen 

degelijk inzicht verwerven in de bevoegdheden, de onderlinge taakverdelingen en 

verantwoordelijkheden binnen de vervolgde rechtspersoon. In dat geval kan de rechtbank dan 

ook moeilijk oordelen of de rechtspersoon schuld treft voor de ten laste gelegde feiten.
406

 

 

§ 2 – Strafregister 

 

455. Naar analogie met de natuurlijke personen wordt nu ook voor de rechtspersonen een 

strafregister bijgehouden.
407

 Het is immers van belang, zowel voor het Openbaar Ministerie 

als voor de rechter, het strafrechtelijk verleden te kennen van de betrokken rechtspersoon. Net 

zoals een natuurlijke persoon, kan een rechtspersoon zich ook schuldig maken aan herhaling 

van misdrijven.
408

  

456. Dat register bevat verschillende essentiële vermeldingen waaronder: de firmanaam of 

de benaming van de rechtspersoon, de maatschappelijke zetel, de bedrijfszetel en in 

voorkomend geval het ondernemingsnummer bij inschrijving in de Kruispuntbank voor 

Ondernemingen.
409

 

457. De Wet van 4 mei 1999 bepaalde dat veroordelingen die waren uitgesproken ten 

aanzien van rechtspersonen werden opgetekend in een lokaal strafregister. Een uittreksel van 

het register wordt overgemaakt hetzij aan de griffie van de rechtbank waar de statuten van de 

rechtspersoon zijn neergelegd, hetzij aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te 

Brussel in het geval de rechtspersoon geen statuten heeft neergelegd in België, of wanneer het 

publiekrechtelijke rechtspersonen betreft.
410

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat wat 

betreft de handelsvennootschappen, de gegevens zullen worden opgenomen in het 

vennootschapsdossier dat wordt bijgehouden op de griffie van de bevoegde rechtbank van 
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koophandel.
411

 De bevoegde rechtbank van koophandel is die van het arrondissement waar de 

rechtspersoon haar zetel heeft gevestigd. Daartoe werden de artikelen 600 en 601 Sv. 

gewijzigd. Aan artikel 600 Sv., welke handelt  over het bijhouden ter Correctionele Griffie 

van een register van de identiteit van personen die tot een correctionele gevangenisstraf of 

zwaardere straf werden veroordeeld, werd toegevoegd dat dit register overigens de firmanaam 

of de benaming van de rechtspersoon, zijn maatschappelijke zetel, zijn bedrijfszetel en 

desgevallend het handelsregisternummer moet bevatten. 

458. Het gevolg hiervan is dat dergelijke gegevens op die manier toegankelijk worden voor 

derden, in tegensteling tot wat het geval is bij natuurlijke personen, wat eventueel kan stuiten 

op een vraag naar discriminatie.  

459. Echter is het doel van de wetgever om bij Wet van 4 mei 1999 voor rechtspersonen 

een strafregister in te stellen, tenietgedaan doordat achteraf de Wet van 8 augustus 1997 

betreffende het Centraal Strafregister werd bekendgemaakt, die geen betrekking had op de 

rechtspersonen. Deze wet dateert van voor de Wet van 4 mei 1999 maar werd slechts bekend 

gemaakt in het BS op 24 augustus 2001, zodat zij pas dan in werking trad. Deze wet wijzigde 

de artikelen 589 tot 602 Sv. zodat zij ook de invoering van die strafregisters bij de 

rechtbanken waar de statuten van de rechtspersoon werden neergelegd, heeft opgeheven. 

460. Dit leidde tot verschillende wetsvoorstellen tot wijziging van het wetboek van 

strafvordering wat de toepassing van de bepalingen inzake het Centraal Strafregister betreft, 

teneinde ze ook te laten gelden voor rechtspersonen.
412

  

461. Een wetsvoorstel werd ingediend op 11 april 2008 door de heren Thierry Giet en 

André Perpète.
413 

De onderliggende reden voor dit wetsvoorstel vloeit voort uit het feit dat de 

wetgever bij de invoering van de Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen, daarin ook voorzag dat de veroordelingen die 

waren uitgesproken ten aanzien van rechtspersonen zouden worden opgetekend in een soort 

strafregister. Dit strafregister zou dan worden bijgehouden op de griffie van het gerecht waar 

de statuten van de betrokken rechtspersoon waren neergelegd. 
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462. Via een wijziging in de artikelen 600 en 601 van het Wetboek van Strafvordering 

zoals ze in 1999 van kracht waren, werd dat strafregister van rechtspersonen opgericht. Maar 

bij de wet van 8 augustus 1997 betreffende het Centraal Strafregister, bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad op 24 augustus 2001, werd geen rekening gehouden met de 

rechtspersonen en dit gelet op de toenmalige stand van de wettekst, waarbij de wet 

betreffende de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen nog niet werd 

goedgekeurd. Doordat die wet na de wet van 4 mei 1999 in werking is getreden, heft zij de 

wijzigingen die werden aangebracht aan de artikelen 600 en 601 op. Door deze laattijdige 

inwerkingtreding wordt op die manier de bedoeling van de wetgever tot het instellen van een 

strafregister voor rechtspersonen tenietgedaan. 

463. Zoals bepaald door artikel 589 Sv. is het Centraal Strafregister een systeem van 

geautomatiseerde verwerking gehouden onder het gezag van de Minister van Justitie waarin 

gegevens betreffende beslissingen genomen in strafzaken of  ter bescherming van de 

maatschappij worden geregistreerd, bewaard en gewijzigd. De gegevens worden geregistreerd 

door de griffies van de hoven en de rechtbanken of door de dienst van het Strafregister van het 

Ministerie van Justitie. De doelstelling van dit register bestaat erin de geregistreerde gegevens 

ter kennis te stellen aan de verschillende overheden bepaald in artikel 589 Sv. 

464. Worden onder andere opgenomen; de veroordelingen tot criminele, correctionele of 

politiestraffen, beslissingen tot opschorting van de uitspraak of betreffende probatie. ...enz.
414

 

Bedoeling van het wetsvoorstel was om de desbetreffende artikels te wijzigen door de 

vermelding van “natuurlijke en rechtspersonen” om op die manier het Strafregister op beide 

juridische personen van toepassing te maken.  De wet van 31 juli 2009 betreffende diverse 

bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister voorziet echter niet in de 

voorgestelde wijziging.  

465. J. VAN DEN BERGHE was echter van mening dat er geen reden zou zijn waarom de 

bepalingen met betrekking tot het Centraal strafregister niet reeds van toepassing zouden zijn 

op de rechtspersonen. Hij stelt dat het onduidelijk is waarom een onderscheid zou moeten 

worden gemaakt wat betreft het registreren van strafrechtelijke veroordelingen, daar de 

persoonsgegevens die volgens artikel 590 Sv. in het register moeten worden opgenomen, niet 

worden beperkt tot die van de natuurlijke personen en derhalve ook die van de rechtspersonen 
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omvatten.
415

 De veroordelingen van een rechtspersoon tot criminele, correctionele of 

politiestraffen alsook de beslissingen tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling, de 

bijkomende straffen en zelfs de veiligheidsmaatregelen dienen volgens hem steeds te worden 

geregistreerd. Zo blijkt uit de praktijk dat de griffies ook voor veroordelingen van 

rechtspersonen vonnisuittreksels opmaken ten behoeve van het Centraal en gemeentelijk 

strafregister.
416

 

466. Intussen is aan deze discussie een einde gekomen door  het wetsvoorstel van 

toenmalig  Minister van Justitie, Laurette Onkelinx. De Ministerraad stemde in met het 

voorontwerp van wet houdende oprichting van een Centraal Strafregister van rechtspersonen 

en tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering. Dat 

wetsontwerp bepaalt dat de strafrechtelijke veroordelingen die werden uitgesproken tegen 

rechtspersonen voortaan zullen worden opgenomen in het Strafregister op dezelfde wijze als 

voor de natuurlijke personen. 

 

467. Het principe van de gelijkstelling van de rechtspersonen met de natuurlijke personen 

geldt voortaan zowel op het niveau van de aard van de geregistreerde rechterlijke 

beslissingen, als op het niveau van het meedelen van deze informatie. 

Dit betekent concreet dat elke rechterlijke beslissing in strafzaken, zowel met betrekking tot 

natuurlijke als tot rechtspersonen, voortaan moet worden geregistreerd in het Centraal 

Strafregister. Bijgevolg zullen de gerechtelijke en politiediensten, de inlichtingendiensten, de 

Cel voor financiële informatieverwerking en de overheidsdiensten (die hiervoor via een 

koninklijk besluit toelating krijgen) in de toekomst kennis kunnen nemen van het Strafdossier 

dat het gerechtelijk verleden van de betrokken natuurlijke of rechtspersoon bevat. 

De gelijkschakeling met de natuurlijke persoon impliceert ook dat een rechtspersoon op 

dezelfde wijze als een natuurlijke persoon moet kunnen genieten van de mogelijkheid om in 

eer en rechten te worden hersteld op het strafrechtelijke niveau.  

Ook de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het herstel in eer 

en rechten op strafrechtelijk vlak zullen worden gewijzigd, zodat ook de rechtspersonen in eer 

en rechten kunnen worden hersteld. 
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468. De natuurlijke personen of vennoten kunnen een uittreksel van hun strafregister 

aanvragen bij de gemeente waar zij wonen of verblijven, daar waar de rechtspersoon dit per 

brief, per fax of per email dient aan te vragen bij het Centraal Strafregister te Brussel, met 

vermelding van de naam van de vennootschap, de reden van de aanvraag, handtekening van 

de aanvrager en het adres waar het uittreksel bezorgd moet worden.  

 

Afdeling 2 - Kruispuntbank van Ondernemingen 

 

469. De griffies van de Correctionele Rechtbanken doen niet enkel aan het Centraal 

Strafregister maar ook aan de Kruispuntbank van Ondernemingen een kennisgeving van de 

veroordelingen van een rechtspersoon. De doelstellingen van beide gegevensbanken zijn 

evenwel duidelijk verschillend.  

470. De Kruispuntbank voor Ondernemingen, opgericht door Wet van 16 januari 2003
417

, 

heeft als doel de werking van overheidsdiensten en de unieke gegevensinzameling en 

administratieve verplichtingen opgelegd aan de ondernemingen efficiënter te organiseren. De 

griffies van de rechtbanken worden voortaan door artikel 23 van de wet verplicht om de KBO 

in kennis te stellen van de inhoud van een hele reeeks vonnissen en arresten. Daaronder 

valllen ook de vonnissen waarbij aan een onderneming het verbod wordt opgelegd om haar 

activiteiten uit te oefenen, als vonnissen waarbij op grond van het KB van 24 oktober 1934 

een verbod wordt opgelegd tot het uioefenen van een werkzaamheid of functie, alsook 

vonnissen waarbij een faillissement, de ontbinding, de vereffening of de nietigverklaring van 

de rechtspersoon wordt uitgesproken. Door de programmawet van 22 december 2003 werd 

daaraan toegevoegd: alle vonnissen waarbij een rechtspersoon krachtens artikel 5 Sw. wordt 

veroordeeld. Hierdoor moeten naast de hierboven omschreven veroordelingen, ook de 

bijkomende straffen en de veiligheidsmaatregelen uitgesproken door de strafrechter, worden 

opgenomen.
418
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Hoofdstuk 13 - Enkele bijzonderheden 

 

Afdeling 1 - Toepassing van de Wet in de tijd 

 

471. De Wet van 4 mei 1999 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 

1999. Vermits hierbij geen overgangsbepalingen werden voorzien geldt de algemene regel dat 

de wet in werking treedt 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staat. De inwerkingtreding 

van deze wet vond bijgevolg plaats op 2 juli 1999. 

472. De vraag rijst echter of deze wet moet worden toegepast op de hangende 

rechtsprocedures. De wet kan uiteraard in beginsel niet retro-actief worden toegepast, vermits 

zij een strafrechtelijke verantwoordelijkheid invoert die voorheen niet bestond. Bijgevolg zijn 

de bepalingen opgenomen in de Wet van 4 mei 1999 die betrekking hebben op de 

strafprocedure onmiddellijk van toepassing op de hangende rechtspleging. 

473. Een belangrijke uitzondering dient echter te worden gemaakt voor de 

verschoningsgrond van artikel 5, lid2 Sw. Deze bepaling heeft voor de beklaagde een gunstige 

uitwerking, zodat hieromtrent overeenkomstig artikel 2, lid 2 van het Strafwetboek toch een 

terugwerkende kracht dient te worden verleend. Artikel 2 van het Strafwetboek bepaalt 

immers dat “geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld 

voordat het misdrijf werd gepleegd. Indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt 

van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, wordt de minst zware straf toegepast.” 

Dit artikel is enkel geformuleerd ten aanzien van het materiële strafrecht en niet ten aanzien 

van het strafprocesrecht, aangezien de wijzigingen in de procedureregels de toestand van de 

beklaagde in principe niet op nadelige wijze kunnen beïnvloeden.
419

 Voor het bepalen van het 

bevoegde rechtscollege en de strafprocedure gelden dezelfde overgangsregels als voor de 

burgerlijke rechtspleging. Overeenkomstig artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen 

dergelijke bepalingen onmiddellijk worden toegepast op de hangende rechtsprocedures, 

aangezien de wet hieromtrent geen uitzondering bepaalt.
420
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474. De artikelen 12 tot 20 van de nieuwe wet van 4 mei 1999 zouden dus onmiddellijke 

uitwerking krijgen vanaf de inwerkingstreding van deze wet. TRAEST merkt hierbij terecht 

op dat, “zelfs indien kan worden aangenomen dat deze artikelen enkel procedurebepalingen 

bevatten en derhalve onmiddellijk van toepassing zijn op de hangende procedures, dit weinig 

of geen uitwerking zal hebben, vermits deze bepalingen steeds de positie van de verdachte of 

beklaagde rechtspersoon betreffen en dus impliceren dat deze strafrechtelijk verantwoordelijk 

kan worden gesteld.”
 421

 

475. Verschillende rechtspraak van het Hof van Cassatie spreekt zich tevens uit over de 

toepassing in de tijd van de strafuitsluitingsgrond vervat in artikel 5, lid 2 Sw.
422

  In het arrest 

van het Hof van Cassatie van 12 november 2002, bevestigt het Hof de eerder door haar 

gewezen rechtspraak. In casu voert eiseres aan dat op de datum van de inleidende 

dagvaarding, betekend op 10 februari 1995, de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 

vennootschap, zoals ingevoerd door de Wet van 4 mei 1999 nog niet bestond. Op het ogenblik 

van de dagvaarding kon de vennootschap niet zelf als strafrechtelijke aansprakelijke worden 

gedagvaard. Eiseres beweert dat dit haar niet mag beletten zich te beroepen op de in hare 

hoofde gunstigere wetgeving conform artikel 5, eerste lid juncto tweede lid Strafwetboek. 

476. Door de toepassing van de decumul regeling wordt van de rechtspersoon dan wel de 

natuurlijke persoon, enkel diegene gestraft die de zwaarste fout heeft begaan. Aldus heeft de 

wetgever door de invoering van de decumulbepaling door de Wet van 4 mei 1999 een nieuwe 

strafuitsluitingsgrond ingevoerd.  

477. Volgens een strekking in de rechtsleer en rechtspraak kan ten gevolge van het mildere 

karakter van de decumul-regeling voorzien in artikel 5, tweede lid Sw. voor de natuurlijke 

persoon overeenkomstig artikel 2 Sw. en artikel 15 BUPO een terugwerkende kracht worden 

toegekend.
423

 Deze interpretatie haalt deze strekking uit het gegeven dat de wet niet voorziet 

in een overgangsbepaling waardoor de decumulregeling kan worden toegepast voor 

onopzettelijk gepleegde misdrijven die dateren voor 2 juli 1999 en die door de strafrechter 

worden beoordeeld na 2 juli 1999 als datum van inwerkingtreding van de Wet van 4 mei 
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1999. Nochtans hebben zowel het Hof van Beroep te Antwerpen
424

 als te Gent
425

 beslist dat er 

geen schending is van artikel 15 IVBPR daar er geen sprake is van een wet die voorziet in een 

mildere straf voor het strafbare feit. Ook door het Hof van Cassatie
426

 werd dit standpunt 

bijgetreden zodat de discussie lijkt gesloten. 

478. Opdat de natuurlijke persoon met succes de retro-activiteit van de decumulnorm wil 

inroepen, is enerzijds vereist dat kan worden vastgesteld dat de rechtspersoon een eigen 

strafrechtelijke fout heeft begaan en, anderzijds, deze fout van de rechtspersoon in concreto 

beoordeeld zwaarder is dan de strafrechtelijke fout, waarvoor de natuurlijke persoon vervolgd 

wordt. In het desbetreffende arrest voert eiseres aan dat de rechtbank zowel in eerste aanleg 

als in beroep deze beoordeling in conreto diende te maken. De overweging door het Hof van 

Beroep gemaakt zegt dat “de niet retro-activiteit ten aanzien van de rechtspersoon van artikel 

5, lid 2 Sw. voor gevolg heeft dat de voorwaarde voor het eventueel bestaan van een 

strafuitsluitende verschoningsgrond in hoofde van de beklaagde, thans niet bestaat aangezien 

noch uit de Wet van 4 mei 1999, noch uit de parlementaire voorbereidingen ervan blijkt dat 

het de bedoeling van de wetgever is geweest om strafbare feiten door de rechtspersoon voor 

de inwerkingtreding van de nieuwe wet en derhalve destijds toerekenbaar aan de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van deze rechtspersoon, thans niet meer strafbaar te 

stellen.” Volgens eiseres staat dit stilzwijgen van de wetgever de toepassing van de 

terugwerkende kracht niet in de weg en dient de mildere strafwet ten gunste van de beklaagde 

in beginsel worden toegepast.  

479. Het Hof verwerpt dit middel en stelt dat de nieuwe bepaling omschreven in artikel 5 

Sw.  een strafuitlsuitingsgrond invoert voor een door zowel een natuurlijke persoon als een 

rechtspersoon gepleegd misdrijf, voor wie van hen beiden de minst zware fout heeft begaan. 

En dit voor zover het misdrijf door de natuurlijke persoon uit onachtzaamheid is gepleegd. De 

wet verbindt hierbij de strafuitsluitingsgrond aan de strafbaarheid van de rechtspersoon. Uit 

die omstandigheid blijkt volgens het Hof van Cassatie dat de nieuwe wetsbepaling 

onbetwistbaar niet het oogmerk had dat deze strafuitsluitingsgrond toepasselijk zou zijn op de 

onder de oude wet gepleegde misdrijven, maar enkel op deze die na de inwerkingtreding van 

de nieuwe wet zouden worden gepleegd. De door de beklaagde aangevoerde 
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verdragsrechtelijke bepalingen van artikel 7 EVRM
427

 en artikel 15, lid1 IVBPR
428

 doen 

hieraan geen afbreuk en hebben enkel tot gevolg dat de beklaagde retroactief aanspraak kan 

maken op een gunstiger regime dan datgene dat van toepassing was ten tijde van het plegen 

van het ten laste gelegde feit, wanneer uit de nieuwe regeling blijkt dat het inzicht van de 

wetgever omtrent de strafwaardigheid van dit feit is gewijzigd.
429

 De wetgever heeft bij de 

aanpassing van artikel 5 Sw. hieromtrent geen gewijzigd inzicht zodat de uitsluiting van de in 

door die wetsbepalingen ingevoerde strafuitlsuitingsgrond de vermelde verdragsbepalingen 

niet schendt. 
430

 

480. Intussen heeft het Grondwettelijk Hof, het toenmalige Arbitragehof, in dezelfde zin 

geoordeeld dat artikel 5, tweede lid Sw. geen schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel 

vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het niet van toepassing is op 

feiten gepleegd voor 2 juli 1999, datum van inwerkingtreding van de Wet van 4 mei 1999 tot 

invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen. Het Hof oordeelt 

dat het onlogisch is te onderzoeken of de wetgever het gelijkheidsbeginsel schendt door aan 

de natuurlijke persoon, terwijl die alleen strafbaar is, een strafuitlsuitingsgrond te weigeren 

die enkel relevant is omdat hij een samenloop van verantwoordelijkheid heeft ingevoerd.
431

 

481. Uit dit voorgaande kan worden samengevat dat de rechtspersoon wel nog kan worden 

vervolgd voor voortdurende misdrijven gestart voor 2 juli 1999 maar die daarna door de 

rechtspersoon worden verder gezet, voor collectieve misdrijven waarbij de rechter eenheid 

van opzet zal toepassen voor feiten gepleegd van zowel voor als na 2 juli 1999, alsook het 

witwassen van illegale vermogensvoordelen afkomstig uit feiten daterend van voor 2 juli 

1999 en tenslotte voor nieuwe feiten gepleegd na die datum.
432
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Afdeling 2 - Burgerlijke partijstelling door de rechtspersoon (de 

rechtspersoon als slachtoffer) 

482. Overeenkomstig artikel 63 Sv. kan slechts iemand die beweert door een misdrijf te zijn 

benadeeld, zich burgerlijke partij stellen. De strafrechter moet bij het nagaan van de 

ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling overgaan tot een controle van de beweerde 

schade. Zo is vooreerst vereist dat de beweerde schade reëel is op het ogenblik van de 

burgerlijke partijstelling. Bovendien is vereist dat de schade door de kandidaat-burgerlijke 

partij zelf persoonlijk wordt geleden. Zo zal de vordering van een rechtspersoon niet kunnen 

worden aangenomen indien deze geen persoonlijk en rechtstreeks en dus geen eigen belang 

heeft. Een rechtspersoon kan uiteraard wel persoonlijke schade lijden, hetzij materieel via een 

aantasting van haar patrimonium, hetzij moreel via een aantasting van haar goede naam of 

reputatie zodat in dergelijk geval een burgerlijke partijstelling mogelijk is.
433

 Echter zal aan 

de vereiste van een eigen belang niet zijn voldaan door het enkele feit dat de rechtspersoon 

een zelfs statutair doel nastreeft. Als derde vereiste wordt gesteld dat de beweerde schade 

moet zijn veroorzaakt door het misdrijf dat voorwerp uitmaakt van de strafvordering. 

483. Een benadeelde persoon kan zich, hetzij persoonlijk, hetzij via tussenkomst van een 

advocaat burgerlijke partij stellen. Deze regel moet worden aangenomen voor een burgerlijke 

partijstelling bij zowel de onderzoeksrechter als voor de vonnisrechter. Indien de benadeelde 

rechtspersoon zelf wil optreden, moet rekening worden gehouden met de regels uit het 

burgerlijk recht, het handelsrecht of het administratief recht voor wat betreft de regels omtrent 

de handelingsbekwaamheid.
434

 

484. Krachtens artikel 703 Gerechtelijk Wetboek treden rechtspersonen in rechte op door 

tussenkomst van hun bevoegde organen. Het is voldoende om van hun identitieit te laten 

blijken in de dagvaarding of in een akte akte van rechtspleging, hun benaming, hun aard en 

hun maatschappelijke zetel mee te delen. De partij tegen wie een zodanige akte van 

rechtspleging wordt ingeroepen, kan in elke stand van het geding eisen dat de rechtspersoon 

haar de identiteit meedeelt van de natuurlijke personen die optreden als haar organen. Zolang 

aan deze vordering niet is voldaan, kan het vonnis over de zaak worden uitgesteld. Opdat de 

vordering ontvankelijk is, is dus niet vereist dat de identiteit van de natuurlijke persoon die 
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organen zijn van de rechtspersoon, blijkt uit de stukken die aanwezig waren op het ogenblik 

van de burgerlijke partijstelling.
435

 

485. Hoewel een rechtspersoon kan deelnemen aan het rechtsverkeer in eigen naam en voor 

eigen rekening, gebeurt dit de facto door het optreden van natuurlijke personen die de 

rechtspersoon vertegenwoordigen. Bijgevolg zullen rechtspersonen onder de vorm van een 

handelsvennootschap zich burgerlijke partij stellen door tussenkomst van natuurlijke 

personen. Op straffe van onontvankelijkheid, moet de bevoegde vertegenwoordiger van de 

rechtspersoon optreden. Verschillende hypotheses doen hierbij terzake. 

486. In een eerste hypothese is een burgerlijke partijstelling mogelijk tegen derden. De 

bevoegde vertegenwoordiger hiertoe bij de NV is de raad van bestuur als college. De één- of 

meerhandtekeningsclausules vormen hierop de enige tegenwerpelijke uitzonderingen 

voorzover zij de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid betreffen. De hierin opgenomen 

kwalitaieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen zijn nooit tegenwerpelijk, ookal 

zouden zij worden gepubliceerd. Bovendien zijn de door de statuten of wet opgelegde interne 

bevoegdheidsregels evenmin tegenwerpelijk aan derden. Dit vertegenwoordigingssyteem 

gemdt eveneens voor de BVBA en de commanditaire vennootschap. Voor alle andere 

vennootschapsvormen kan men ten aanzien van derden de vertegenwoordigingsbevoegdheid 

wel tegenwerpen in zoverre de beperkingen worden gepubliceerd.
436

 

487. Een andere hypothese betreft de burgerlijke partijstelling van de vennootschap tegen 

een feitelijk bestuurder. Daarbij moeten dezelfde als de hierboven vermelde regels in acht 

worden genomen. Om uit te maken wie feitelijk bestuurder is zal de rechter beoordelen 

a.d.h.v. verschillende criteria zoals het stellen van positieve daden van bestuur, gesteld in 

volle onafhankelijkheid en vrijheid. Hierdoor worden werknemers in beginsel dus uitgesloten. 

488. Wanneer de vennootschap zich ten slotte burgerlijke partij stelt tegen zijn bestuurders 

in rechte of zaakvoerders, gelden bijzondere regels. Zo kunnen de NV, de BVBA en de 

CVBA zich enkel burgerlijke partij stellen na een beslissing door de algemene vergadering. 

Voor andere vennootschappen geldt terzake volledige vrijheid. Zowel individuele bestuurders, 
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de raad van bestuur en de algemene vergadering kunnen zich in dit kader brugerlijke partij 

stellen.
437

 

 

Hoofdstuk 14 – Besluit 

De bestaansreden voor de invoering van de Wet van 4 mei 1999 ligt in de invoering 

van het principe van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. Het blijkt 

evenwel een principe met talloze weerhaken. Uit de voorgaande bespreking kan op zijn minst 

worden gesteld dat de wetgever met de invoering van die wet overhaast heeft gehandeld. Deze 

wet kwam tot stand net voor het einde van de legistlatuur met alle gevolgen voor de kwaliteit 

van deze toch wel baanbrekende en belangrijke materie. Zo blijkt dat deze wet niet alleen tot 

behoorlijk wat rechtspraak en rechtsleer aanleiding heeft gegeven, maar dat deze overigens 

zeer uitlopend van aard is, wat ons bij de nodige discussie en onzekerheden heeft gebracht. De 

wet lijkt ongetwijfeld meer werk en problemen met zich te hebben meegebracht dan deze 

oplossingen aanreikt. 

Zo blijkt bovendien dat het Openbare Ministerie de oude gewoonte moeilijk achter 

zich kan laten om steeds de natuurlijke personen binnen de rechtspersoon mee te dagvaarden. 

De parketten lijken uit te gaan van een automatisme om de vervolging en veroordeling van de 

rechtspersoon samen te voeren met de natuurlijke persoon, zodat slechts in een minderheid 

van de gevallen enkel de rechtspersoon wordt vervolgd. De parketten lijken zoveel mogelijk 

personen te dagvaarden, terwijl men bij een vervolging beter zou moeten nadenken over wie 

de eigenlijke strafrechtelijke verantwoordelijke zou kunnen zijn, zonder dit steeds over te 

laten aan de rechters. 

Als voornaamste pijnpunten in de praktijk ontstaan uit de Wet van 4 mei 1999 kunnen 

worden aanzien de zogenaamde decumulregeling met haar verwarrend leesbare bepaling, het 

probleem van de morele toerekening, het lot van de strafvordering na herstructurering van de 

vennootschap, de straftoemeting, de vertegenwoordiging van de rechtspersoon door de 

lasthebber ad hoc, enzovoort. 
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Zo worden nodeloze belangenconflicten gecreërd wegens de bijna niet correct 

toepasbare decumulregeling. De redenering van de wetgever lijkt ver te zoeken en is alvast 

niet gesteund op het Nederlandse en Franse model die in dergeljke decumul niet voorzien. De 

aanstelling van een lasthebber ad hoc moet dergelijke belangenconflicten juist helpen 

voorkomen, terwijl in de praktijk daardoor juist veel belangenconflicten ontstaan en zo 

afbreuk doet aan de essentie van de wet. De huidige regeling m.b.t. de aanstelling van een 

lasthebber ad hoc voldoet niet aan de premisse van een adequate en duidelijke 

belangenconflictenregeling die juist bestaat in het voorkomen van dergelijke conflicten. Er 

wordt hierbij veel te weinig ruimte gelaten aan de rechtspersoon. Zij wordt te veel beperkt om 

naar haar eigen inzicht haar verdediging te voeren, daar waar in Frankrijk veel meer ruimte 

wordt opengelaten voor de rechtspersoon om haar eigen verdedigingsstrategie te ontwikkelen.  

Verder is er onduidelijkheid wie de meest geschikte lasthebber ad hoc voor de 

rechtspersoon is. Vaak wordt een externe en soms incompetente lasthebber ad hoc 

opgedrongen zodat men zich ook hierbij vragen kan stellen naar het recht op verdediging van 

de rechtspersoon gewaarborgd door artikel 6 EVRM alsook omtrent de correcte uitoefening 

van het zwijgrecht van de rechtspersoon. Bepaalde rechtbanken lijken immers quasi-

automatisch de door de rechtspersoon voorgestelde lasthebber ad hoc af te wijzen, om in de 

plaats daarvan ambtshalve een vreemde lasthebber ad hoc aan de vennootschap op te dringen. 

Ook wordt de toepassing van de regeling tijdens het opsporingsonderzoek vaak 

uitgesloten en blijkt die tijdens het gerechtelijk onderzoek onzeker. In verband met de 

procedure van aanstelling van een lasthebber ad hoc rijzen problemen alsook over de 

onzekerheid over de rechtsmiddelen tegen de aanstelling van een lasthebber ad hoc. Ook is er 

van wetgevende kant meer duidelijkheid vereist omtrent de vergoeding van de lasthebber ad 

hoc en tal van andere vragen die rijzen. 

Ook het personeel toepassingsgebied van de Wet van 4 mei 1999 die bepaalt welke 

rechtspersonen strafrechtelijk kunnen worden vervolgd, lijkt absurd. Men gaat uit van een 

uitsluiting van publiekrechtelijke rechtspersonen met een rechtstreeks verkozen orgaan, 

alsook alle OCMW‟s. Dit kan tot ongewenste situaties leiden daar de Gewesten, 

Gemeenschappen, Provincies en Gemeenten geregeld in concurrentie treden met prive-

ondernemingen. Ook wordt een gemeente of OCMW uitgesloten, daar waar een rechtspersoon 

onstaan uit intergemeentelijke of inter OCMW-samenwerking wel strafrechtelijk 

aansprakelijk kan worden gesteld.  
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In het kader van de veranderingen in het vennootschapsleven die leiden tot allerhande 

herstructureringen, stoten we eveneens op onduidelijkheden. De strafvordering vervalt enkel 

in de limitatief in artikel 20 V.T. Sv. opgesomde gevallen. In alle andere gevallen lijkt een 

andere uitweg noodzakelijk zoals die van de identificatietheorie ook aangenomen in 

Nederland en Frankrijk. 

In het algemeen blijken er op veel pijnpunten nog discussie‟s en onduidelijkheden te 

bestaan. Niet alleen door de lacunes in de wet maar ook door de verschillende invulling ervan 

door de rechtspraktijk afhankelijk van het arrondissement. In ieder geval kan men niet 

spreken van een algemene samenhangende rechtspraak en rechtsleer voor wat betreft de 

interpreatie van de regels omtrent de vervolging en berechting van rechtspersonen. 

Men kan hierbij ernstige vragen stellen of dit werkelijk beantwoordt aan de wil van de 

wetgever bij de invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen. Na 

een grondige evaluatie van soms onduidelijke en zeer uiteenlopende rechtspraak en rechtsleer 

lijkt een reparatie ex post dan ook onvermijdelijk. Zo blijkt dat op sommige punten in de Wet 

van 4 mei 1999 al ruimte werd opengelaten voor aanvullend wetgevend werk nadien. 

Zo zien we reeds enkele goede initiatieven, zoals het wetsontwerp Onkelinck, 

gespiegeld naar het Franse model wat de lasthebber ad hoc betreft, en het voorstel Doomst, 

welke artikel 5 lid 4 Sw. wenst af te schaffen. Toch blijken dit niet doorslaggevend genoeg 

om tot een duidelijke wetgeving te komen die alle of toch een groot deel van de gerezen 

rechtsvragen kan oplossen. 
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