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VOORWOORD 

 

Het schrijven van een masterproef is een werk van lange adem. Deze masterproef kan worden 
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Universiteit Gent. Enkele mensen hebben een cruciale rol gespeeld gedurende het schrijven 
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bij te staan. Ik zou dan ook hier de gelegenheid te baat willen nemen om hen voor hun 

inspanningen te bedanken.  

Eerst en vooral dank ik Prof. Dr. Brice DE RUYVER die bereid was om de taak van promotor 

op zich te nemen en mij dit interessante onderwerp aan te reiken.  

Tevens wens ik An-Sofie en Wouter te bedanken voor de morele ondersteuning tijdens het 

schrijfproces. Tot slot zou ik graag een woordje van dank aan mijn ouders willen betuigen die 
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INLEIDING 

 

Het is haast ondenkbaar om onze maatschappij hoe wij ze nu kennen, voor te stellen zonder 

rechtspersonen. De mens wordt dagelijks geconfronteerd met rechtspersonen, zowel van 

privaatrechtelijke als publiekrechtelijke aard. De horecazaak om de hoek, de onderneming 

waarvoor we werken, … Het zijn allemaal rechtspersonen. Daarnaast leven we meer en meer 

in een geglobaliseerde wereld waar ook multinationale ondernemingen een belangrijke rol 

vervullen.  

 

Rechtspersonen maken bijgevolg deel uit van onze economische en sociale realiteit. Zij 

nemen niet alleen deel aan het dagelijkse leven maar ook aan het dagelijks rechtsverkeer. Net 

als de fysieke personen bezitten zij in de meeste gevallen een eigen patrimonium en kunnen 

zij in eigen naam overeenkomsten sluiten. En net als de fysieke personen kunnen zij zich ook 

op het criminele pad bevinden en misdrijven begaan.  

 

Het Belgisch strafrecht, dat een schuldstrafrecht is en zich rond de natuurlijke persoon 

oriënteert, was hier echter niet op voorzien. Indien men de rechtspersoon als een 

strafrechtelijke realiteit wilde beschouwen dan moesten de basisbegrippen, zoals de 

toerekening en schuld, op hem van toepassing zijn. De problemen die met de toepassing 

hiervan gepaard gingen, vormden dan ook gedurende vele jaren een knelpunt betreffende de 

erkenning van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen.  

 

Onder impuls van het Hof van Cassatie, rechtsleer en verschillende initiatieven op 

beleidsmatig niveau voerde de wetgever in 1999 de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen in.  

 

De wet viert dit jaar haar achttiende verjaardag. Over de jaren heen is er zo veel inkt gevloeid 

over artikel 5 Strafwetboek, dat het moeilijk is om er nog over te schrijven met een 

toegevoegde waarde. Niettemin, zal deze masterproef in alle bescheidenheid trachten een 

onderzoek te voeren naar de problemen die dit wetsartikel met zich meebracht, de praktijk, de 

toekomst en welke meerwaarde zij heeft. 
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Drie (grote) deelaspecten van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen 

zullen in deze masterproef aan bod komen: het toepassingsgebied, de toerekening en de 

straffen die gelden ten aanzien van rechtspersonen. Telkens wordt er onderzocht aan de hand 

van rechtspraak en rechtsleer welke problematieken er naar voren kwamen bij de toepassing 

ervan en welke veranderingen er (waarschijnlijk) in de toekomst zullen plaatsvinden.  

Artikel 5 van het Strafwetboek zal in al haar onderdelen, bijna woord per woord, onderzocht 

worden. De masterproef beperkt zich tot enkele materieelrechtelijke aspecten van de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen. De strafprocedurele aspecten 

worden hier niet besproken.  

 

Bij het onderzoek naar knelpunten in de praktijk wordt er steeds stilgestaan bij het 

voorontwerp van het nieuw Boek I Strafwetboek en welke nakende veranderingen er op til 

staan die een impact hebben op de deelaspecten die telkens onderzocht worden.  

 

Bij de beoordeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen verwijst 

deze masterproef verschillende keren naar de autonomie van het strafrecht. Deze wordt kort 

toegelicht. 

 

Daarna zal deze masterproef de situatie toelichten voor de invoering van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid en enkele initiatieven die de wetgever er toe brachten tot de invoering 

ervan. 

 

Vervolgens worden de basisprincipes van de ingevoerde strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

van rechtspersonen besproken.  

 

Er wordt ook stilgestaan bij de vraag of het strafrecht een angepast sanctioneringsmechanisme 

vormt voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van rechtspersonen. 

 

Naast het toepassingsgebied ratione personae en materiae wordt er uitvoerig stilgestaan bij 

zowel de morele als de materiële toerekening aan rechtspersoon en hoe de praktijk hiermee 

omgaat. 
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Eenmaal dit is gebeurd, bespreekt het volgende hoofdstuk de uiterst gecompliceerde 

samenloopregeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en die 

van de natuurlijke persoon of personen die in alle waarschijnlijkheid in de toekomst zal 

worden afgeschaft. 

 

Hierna worden de straffen ten aanzien van rechtspersonen besproken en het zeer recent 

ingevoerde strafregister voor rechtspersonen en de meerwaarde hiervan. 

 

Vervolgens zal deze masterproef stilstaan bij de wijzigingen die vooropgesteld zijn in het 

Voorstel van voorontwerp van een nieuw Boek I van het Strafwetboek en de impact die deze 

wijzigingen zullen hebben op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen. 

 

Afsluiten doet deze masterproef met een korte schets van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen in Europa, waarbij de situatie in Nederland, 

Frankrijk en Duitsland kort wordt toegelicht. Zo komen een aantal gelijkenissen maar ook een 

aantal verschillen naar boven. 

Op die manier komen we tot een conclusie die geldt als een kritische evaluatie en een 

weergave van de meerwaarde van deze wet in de praktijk. 
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HOOFDSTUK 1. DE AUTONOMIE VAN HET STRAFRECHT 

Het strafrecht vervult in onze samenleving een specifieke functie. Het gaat om een zelfstandig 

rechtsdomein met een eigen finaliteit, men spreekt over functionele autonomie van het 

strafrecht. Het is geen hulprecht voor een andere rechtstak en het is hier ook nooit aan 

ondergeschikt, maar heeft wel veel raakvlakken met de andere rechtstakken. Wanneer de 

wetgever een bepaald maatschappelijk deelgebied heeft geregeld en er met betrekking tot dit 

deelgebied storingen opduiken, zal het strafrecht meestal bepalen welke gevolgen hieraan 

verbonden zijn. Zij beschermt bijgevolg de sociale orde en daardoor meer dan louter 

privébelangen.
1
 

Indien de autonomie van het strafrecht niet zou bestaan binnen de andere rechtstakken, 

bijvoorbeeld het milieurecht of het vennootschapsrecht, dan zou het strafrecht zijn functie als 

handhavingsrecht met algemene draagwijdte wellicht niet kunnen verwezenlijken. De 

toepassing ervan zou immers al te gemakkelijk via civielrechtelijke constructies buiten 

werking worden gesteld. 

Bij de interpretatie van de strafwetten en bij de toepassing van de strafbepalingen moet de 

strafrechter aan de begrippen afkomstig uit andere rechtstakken niet noodzakelijk dezelfde 

betekenis geven. De verantwoording hiervan ligt voornamelijk in de functie van het strafrecht 

die eruit bestaat om de maatschappij te beschermen. Indien de strafrechter steeds gebonden 

zou zijn aan de begrippen uit andere rechtstakken dan zou het strafrecht haar efficiëntie 

verliezen.
2
 De strafrechter mag bijgevolg die begrippen hanteren in hun gangbare betekenis.

3
 

Wanneer de strafbepaling echter een definitie geeft van een begrip dan is de strafrechter hier 

uiteraard wel door gebonden.
4
 De strafrechter mag de strafwet namelijk niet gaan uitbreiden. 

 

  

                                                 
1
 R. LEGROS, “Essai sur l’autonomie du droit pénal”, RDPC 1955, (143) 143-176. 

2
 R. VERSTAETEN en F. VERBRUGGEN, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, I, Antwerpen – 

Apeldoorn, Maklu, 2013, 10-11.  
3
 P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 13. 
4
 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht & Strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen – Apeldoorn, Maklu, 

2014, 84.  
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HOOFDSTUK 2. HISTORIEK  

Ons strafrecht is een schuldstrafrecht en hier rees dan ook de vraag of een misdrijf aan een 

rechtspersoon toegerekend kan worden, wetende dat deze slechts in het rechtsverkeer kan 

optreden door middel van natuurlijke personen.
5
 In ons Strafwetboek ontbrak dan ook enig 

spoor om een rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk te stellen. Rechtsleer en rechtspraak 

gingen ervan uit dat bij het plegen van een misdrijf een wilsuiting vereist is en dat dergelijke 

wilsuiting enkel mogelijk is bij natuurlijke personen.
6
 Dit werd aangeduid door het adagium 

“societas delinquere non potest”
7
 – de rechtspersoon kan geen misdrijven plegen. 

 

In 1946 nuanceert het Hof van Cassatie deze stelling door te stellen dat wanneer een 

vennootschap een misdrijf begaat, de fysieke personen door wie zij handelt, de daders van het 

misdrijf zijn.
8
  Concreet betekent dit dat het Hof aanvaardt dat ondernemingen wel degelijk 

misdrijven kunnen plegen maar zij hiervoor niet gestraft kunnen worden. In een 

daaropvolgend arrest van 16 december 1948 erkende het Hof van Cassatie het mogelijke 

daderschap ten aanzien van een publiekrechtelijke rechtspersoon, met name de Staat.
9
 Een 

evolutie van het adagium “societas delinquere non potest” naar het adagium “societas 

delinquere potest sed non puniri”.
10

 Met nog enkele arresten over de jaren heen evolueerde de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie steeds meer en meer in de richting van een 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen.
11

 Hierdoor effende het Hof 

geleidelijk aan het pad voor de wetgever om naar een systeem van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen te gaan. 

                                                 
5
 De organieke vertegenwoordiging zoals bepaald in art. 61 W.Venn. 

6
 P. TRAEST, “De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen”, TRV 1999, (451) 453. 
7
 Cass. 13 februari 1905, Pas.1905, I, 131.  

8
 Cass. 8 april 1946, Arr.Cass. 1946, 137-139.  

9
 Cass. 16 december 1958, JT 1949, 149-150.  

10
 P. TRAEST, “De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen”, TRV 1999, (451) 454. 
11

 Zie onder andere Cass. 19 september 1972, Arr.Cass. 1973, 69-71; Cass. 10 april 1979, Arr.Cass. 1978-79, 

953-959; Cass. 11 mei 1982, Arr.Cass. 1981-82, 1115-1116; Cass. 12 september 1995, Arr.Cass. 1995, 773-774. 
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HOOFDSTUK 3. SITUATIE VOOR DE INVOERING VAN DE 

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN 

RECHTSPERSONEN: DE TOEREKENING AAN DE NATUURLIJKE 

PERSONEN 

§ 1. Algemeen 

“Societas delinquere potest sed non puniri” had tot gevolg dat enkel de handelende - of in 

geval van omissiedelicten de nalatende - natuurlijke persoon of personen die handelden voor 

toedoen van de rechtspersoon vervolgd konden worden. Een misdrijf kon bijgevolg niet 

rechtstreeks toegerekend worden aan de rechtspersoon maar de rechter moest het misdrijf 

trachten toe te rekenen aan de natuurlijke personen achter de onderneming. Dit bracht dan ook 

de nodige problemen met zich mee. 

 

Het bestraffen van misdrijven gepleegd in het kader van de rechtspersoon geschiedde voor de 

invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen via een 

mechanisme dat ‘toerekening’ heet. Met het begrip toerekening wordt doorgaans het leggen 

van een causaal verband tussen de dader en het misdrijf beoogd.
12

  

 

De toerekening van het misdrijf aan de natuurlijke persoon gebeurde aan de hand van 

verschillende technieken, nader uitgewerkt door de rechtsleer.
13

  

 

§ 2. De materiële toerekening 

De materiële toerekening is de regel in het strafrecht. Hierbij wordt het strafbare feit 

toegerekend aan de persoon die de handeling materieel stelde. Het strafbare feit duidt 

bijgevolg de dader aan.
14

 De materiële toerekening was eerder uitzonderlijk omdat de dader 

vaak niet geïdentificeerd werd.  

 

                                                 
12

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

Panopticon 1997, (421) 426; R. LEGROS, “Imputabilité pénale et entreprise économique”, RDPC 1968-69, 

(365) 372.  
13

 R. LEGROS, “Imputabilité pénale et entreprise économique”, RDPC 1968-69, (365) 378-383. 
14

 F. DERUYCK, “Daderschap en verantwoordelijkheid voor sociaalrechtelijke misdrijven” in G. VAN 

LIMBERGHEN (ed.), Sociaal strafrecht, Antwerpen – Apeldoorn, Maklu, 1998, (93) 96. 
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§ 3. De wettelijke toerekening 

Daarnaast is er de wettelijke toerekening waar het een wet, decreet of ordonnantie die de 

toerekening van de strafrechtelijke gedraging bepaalt. Niet het feit, maar de wet geeft aan wie 

als verantwoordelijke natuurlijke persoon als commissaris, exploitant, werkgever of vaste 

vertegenwoordiger wordt aangemerkt en bijgevolg strafrechtelijk verantwoordelijk is.
15

 Het 

gevolg van de wettelijke toerekening is dat de hoedanigheid van de persoon een constitutief 

bestanddeel is van het misdrijf.
16

  

De wetgever duidde deze personen aan omwille van hun doorgaans leidinggevende functie 

binnen de onderneming waarbij hij ervan uitging dat zij hun gezag moeten aanwenden om de 

totstandkoming van misdrijven te verhinderen.
17

  

1. de expliciete wettelijke toerekening 

Wanneer de wet expressis verbis de natuurlijke personen aanduidt die strafrechtelijk 

verantwoordelijk zijn voor een eventueel misdrijf gepleegd door de rechtspersoon, dan gaat 

het om een expliciete wettelijke toerekening. Wanneer de wet verwijst naar een term 

afkomstig uit een andere rechtstak dan speelt de autonomie van het strafrecht. De strafrechter 

interpreteert in dit geval de gebruikte term in zijn algemeen gangbare betekenis, zonder dat hij 

hierbij gebonden is door de betekenis van de betrokken rechtstak.
18

 Een typisch voorbeeld van 

de expliciete toerekening vindt men in het sociaal strafrecht. De strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid voor inbreuken op sociale wetgeving wordt hier bij “de wetgever, zijn 

aangestelden of lasthebbers”
19

 gelegd. In deze strafbaarstellingen moeten de begrippen 

‘aangestelde’ en ‘lasthebber’ slaan op personen die een zekere leiding uitoefenen of over een 

zeker gezag beschikken.
20

 Deze begrippen worden aldus niet geïnterpreteerd in hun gewone 

burgerrechtelijke of sociaalrechtelijke betekenis. Door de autonomie van het strafrecht terzake 

kan het dus perfect dat werknemer, bijvoorbeeld de personeelsdirecteur (mee) strafrechtelijk 

verantwoordelijk kan worden gesteld.  

                                                 
15

 P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 13. 
16

 P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 13 
17

 H. VAN BAVEL, “De strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschappen en leidinggevenden”, T.Strafr. 

2017, (3) 4.  
18

 P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 13. 
19

 Gent 17 oktober 2002, T.Strafr 2005, (445) 449, noot P.WAETERINCKX.  
20

 T. MESSIAEN, “Hoofdstuk 2. De bijzondere strafwetten. Afdeling 3. Het sociaal strafrecht” in P. 

WAETERINCKX, F. VAN VOLSEM en F. DERUYCK (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen-

Cambrigde, Intersentia, 2016, (556) 661 e.v. 
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2. de impliciete wettelijke toerekening 

Wanneer de wet echter op algemene wijze de personen aanwijst die voor een eventueel 

misdrijf gepleegd door de rechtspersoon verantwoordelijk zijn, maar de wetgever toch de 

bedoeling had om een welbepaalde persoon te viseren, dan gaat het om de impliciete 

wettelijke toerekening.
21

 De rechtspraak oordeelde dat indien het misdrijf erin bestaat een 

vergunningsplichtige handeling te verrichten zonder vergunning of in strijd met de bekomen 

vergunning, dan is degene op wie de verplichting om de vergunning te bekomen, 

strafrechtelijk verantwoordelijk.
22

 Om tot deze strafrechtelijke verantwoordelijkheid te 

komen, moet men eerst de natuurlijke persoon kunnen identificeren. Dat dit in het verleden 

reeds voor problemen zorgde, komt later aan bod. 

§ 4. De conventionele toerekening 

Als derde is er de conventionele toerekening. Ook hier is een wet, decreet of ordonnantie het 

uitgangspunt. Het gaat hier om een bijzondere vorm van wettelijke toerekening.
23

 Bij de 

conventionele toerekening legt de wetgever de normadressaten op om een bepaalde persoon 

aan te wijzen. De normadressaten kunnen hier dus zelf bepalen aan welke personen het 

misdrijf toegerekend wordt. In se gaat het hier om een wettelijk voorgeschreven delegatie
24

. 

Bovendien moeten de natuurlijke personen die door de conventionele toerekening geviseerd 

zijn, uitdrukkelijk akkoord gaan.
25

 De meeste wetsbepalingen die een conventionele 

toerekening vooropstelden, werden ondertussen afgeschaft.
26

 

 

§ 5. De rechterlijke toerekening 

Als laatste is er de rechterlijke toerekening die ervoor zorgt dat in de gevallen waarin noch 

door de wet noch conventioneel een misdrijf toegerekend kan worden, de rechter in concreto 

                                                 
21

 H. VAN BAVEL, “De strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschappen en leidinggevenden”, T.Strafr. 

2017, (3) 5. 
22

 F. DERUYCK, De rechtspersoon in het strafrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 19. 
23

 F. DERUYCK, De rechtspersoon in het strafrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, nr. 39. 
24

 Bij wijze van voorbeeld art. 4 Koninklijk Besluit 21 april 1989 betreffende de veiligheid en de 

arbeidsvoorwaarden van het personeel tewerkgesteld in de ontginningen in open lucht van de graverijen en de 

groeven in hun aanhorigheden, BS 10 mei 1989; P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden, Antwerpen, Intersentia, 2015, 15.  
25

 I. VERHAERT en P. WAETERINCKX, “Strafrechtelijke verantwoordelijkheid, een beheersbaar 

ondernemersrisico? De delegatie in het strafrecht”, RW 2001-02, (1009) 1011. 
26

 Zo werd art. 61 §2 W.Venn. die de conventionele toerekening van feiten aan de zogenaamde ‘vaste 

vertegenwoordiger’ van de bedrijfsrevisoren voorschreef, afgeschaft door artikel 8 wet 18 januari 2010 

betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon, BS 17 maart 

2010. 
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het strafbaar feit zal toerekenen aan de natuurlijke persoon die de feitelijke beslissingsmacht 

uitoefende.
27

 Hier zal de rechter bijgevolg de dader aanwijzen. 

 

De rechterlijke toerekening kwam het meest voor aangezien er regelmatig geen wettelijke 

bepaling was om het misdrijf aan een natuurlijke persoon toe te rekenen. In de praktijk 

vertrokken de rechters van het misdrijf van de rechtspersoon en zochten dan in de schoot van 

deze laatste naar de natuurlijke persoon aan wie het misdrijf kon toegerekend worden.
28

  

 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid door middel van de rechterlijke toerekening beperkte 

zich niet enkel tot de organen van de rechtspersoon maar zorgde er tevens voor dat 

ondergeschikten aansprakelijk werden gesteld.
29

 Het Hof van Cassatie bevestigde 

herhaaldelijk dat ook gewone werknemers strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen zijn indien 

zij het middel waren waardoor de onderneming een misdrijf pleegde.
30

  

 

§ 6. Problematiek van de toerekening aan de natuurlijke persoon  

De wettelijke, conventionele en rechterlijke toerekenbaarheid zorgden er voor dat de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid werd afgewenteld op, vaak maar zoals hierboven 

aangehaald niet altijd, leidinggevende natuurlijke personen.
31

 Zowel het morele als het 

materiële element diende vervuld te zijn in hoofde van de natuurlijke personen die beschouwd 

werden als dader van het misdrijf.
32

 De persoonlijke fout van deze laatsten bestond er in dat 

zij het misdrijf niet hadden voorkomen hoewel zij hier wel de mogelijkheid toe hadden.
33

  

Uiteindelijk blijken de verschillende toerekeningsvormen een kleine pleister op een grote 

wonde te zijn,
34

 want ondanks de aanwending van deze technieken bleef de identificatie van 

natuurlijke aansprakelijke personen een moeilijk werk. 

                                                 
27

 P. WAETERINCKX, “Strafbaarheid van rechtspersonen en toerekening van misdrijven. Een stand van zaken”, 

NJW 2004, (1298) 1299. 
28

 A. DE NAUW, “La délinquance des personnes morales et l’attribution de l’infraction à une personne physique 

par le juge”, RCJB 1992, (552) 558 en 571. 
29

 Cass. 1 april 1963, Pas. 1963, I, 835; Cass. 12 december 1978, Arr. Cass. 1978-79, 423; Cass. 25 april 1989, 

Pas. 1989, I, 884 en Arr. Cass. 1988-89, 990; Cass. 23 mei 1990, Pas. 1990, I, 1083 en JLMB 1990, 1373; M. 

FAURE, De strafrechtelijke toerekening van milieudelicten, Antwerpen, Maklu, 1992, 32-37. 
30

 Cass. 29 november 1971, Pas. 1972, I, 309.; Cass. 25 april 1989, Pas. 1989, I, 884 en Arr. Cass. 1988-89, 990. 
31

 E. ROGER-FRANCE, “La délégation de pouvoirs en droit pénal ou ‘Comment prévenir le risque pénal dans 

l’entreprise’”, JT 2000, (257) 258. 
32

 Cass. 22 november 2006, AR P.06.1133.F.  
33

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

Panopticon 1997, (421) 421-454.  
34

 Wetsvoorstel (E. BOUTSMANS, e.a.) tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

rechtspersonen, met aangepaste bedrijfsstraffen, Parl.St. Senaat 1995-96, nr. 131/1.  
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De toerekening aan de natuurlijke personen had bijgevolg niet steeds het gewenste resultaat. 

Zo kon ieder lid, in geval van een collegiale stemming waarbij één anonieme tegenstem was 

uitgebracht, zich hierachter verschuilen waardoor de toerekening onmogelijk was en de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid ontweken werd.
35

 Dit leidde tot twee opmerkelijke 

vrijspraken in de zaken Petrochem en Amocofina.
36

  Anderzijds kon de schuld van de 

wettelijk of contractueel aangeduide natuurlijke persoon niet worden bewezen door het 

gebruik van complexe vennootschapsstucturen
37

 waardoor deze lacune er voor zorgde dat 

criminele organisaties de kans kregen om via verschillende vennootschapsstructuren hun ware 

activiteiten af te schermen en hiervoor de dans van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid te 

ontspringen.
38

  Deze vennootschappen werkten dan met zogenaamde stromannen waardoor de 

werkelijke band met de onderneming niet kenbaar was.
39

  In dergelijke situaties moet volgens 

bepaalde auteurs dan ook de autonomie van het strafrecht redding brengen en mag niet een of 

andere vennootschapsrechtelijke constructie van doorslaggevend belang zijn.
40

  

Een ander probleem stelde zich wanneer bedrijfsleiders (vnl. directieleden en bestuurders) de 

strafrechtelijke gevolgen op zich moesten nemen van de daden of nalatigheden van quasi 

onidentificeerbare personen. Hiermee deed meer en meer de objectieve strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid haar intrede in het ondernemingsstrafrecht.
41

 

Hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, in het kader van de leefmilieuproblematiek leidde dit tot 

pijnlijke gevolgen. In bepaalde gevallen kon het gerecht niet vervolgen omdat de natuurlijke 

persoon die het misdrijf beging niet geïdentificeerd kon worden. Zo wou de correctionele 

rechtbank te Antwerpen in 1987 enkele werknemers van de firma Bayer vervolgen wegens het 

                                                 
35

 Brussel 24 april 1985, RW 1985-86, 882, noot M. DE SWAEF; S. GEEROMS, “De toerekening van het 

misdrijf aan de rechtspersoon: een rechtsvergelijkende analyse”, Panopticon 1997, (421) 453-454. 
36

 Antwerpen 24 april 1992, TMR 1992, 17; Antwerpen 26 maart 1993, TMR 1993, 239. 
37

 P. WAETERINCKX, “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. Een kritische analyse 

van enkele capita selecta uit de eerste rechtspraak” in A. DE NAUW (ed.), Strafrecht van nu en straks, Brugge, 

die Keure, 2003, (181) 183-187. 
38

 I. ONSEA, De bestrijding van georganiseerde misdaad: de grens tussen waarheidsvinding en grondrechten, 

Antwerpen, Intersentia, 2003, 81. 
39

 W.H. VELLINGA en A.J.L.  

, “Het daderschap van de rechtspersoon” in J.L. VAN DER NEUT, (ed.), Daderschap en deelneming, Arnhem, 

Gouda Quint, (41) 44-45. 
40

 M. FAURE en D. ROEF, “Naar een wettelijke formulering van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon”, RW 1995-96, (417) 422. 
41

 P. WAETERINCKX en K. DE SCHEPPER, “Enkele bedenkingen bij de objectivering van de beoordeling van 

de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het ondernemingsstrafrecht” in M. FAURE en W. RAUWS (eds.), 

Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economisch, straf- en familierecht. Huldeboek voor Mr. Jos Van 

Goethem, Antwerpen, Intersentia, 2009, (139) 140.; H. VAN GOMPEL, “De rechtspersoon in het (nieuwe) 

strafrecht: de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, 

Limb.Rechtsl. 2000, (3) 7. 
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lozen van afvalwater zonder vergunning. De correctionele rechtbank was echter van mening 

dat het niet aan de werknemers te verwijten viel dat er geen vergunning was. De ontstentenis 

aan vergunning lag namelijk aan verschillende administratieve tekortkomingen. De 

werknemers werden bijgevolg vrijgesproken.
42

 In casu was het onderzoek door de strafrechter 

beperkt tot de administratiefrechtelijke tekortkoming van de vergunningsplicht. De vraag of 

deze lozingen al dan niet gevaar toebrachten aan het milieu werd hier niet gesteld.
43

 

Concluderend dat de schending van de administratieve vergunningsplicht niet kon worden 

aangetoond en dat strafrechtelijke vervolging uitbleef. De vrijspraak van Bayer was zeker 

geen alleenstaand geval, zoals hierboven reeds aangehaald volgden er ook vrijspraken in de 

zaak Petrochem en Amoco Fina.
44

 Deze vrijspraken spraken tot de verbeelding en zetten dan 

ook het nut van de (ontbrekende) strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen 

extra in de verf. 

De problematiek van de toerekenbaarheid zorgde er in de praktijk voor dat het Openbaar 

Ministerie voor de strafprocedure niet precies kon bepalen welke natuurlijke personen er 

namens de rechtspersoon waren opgetreden en deze liet dan ook alle mogelijke betrokkenen 

dagvaarden voor de strafrechter. De rechter diende dan maar zelf uit te zoeken wie 

verantwoordelijk was.
45

 Zoals reeds aangehaald leidde dit tot problemen indien een volledig 

collegiaal orgaan gedagvaard werd, waarbij één anonieme tegenstem volstond voor de 

vrijspraak van alle mogelijke daders. 

Er dient hier nog benadrukt te worden dat het ontbreken van een strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen niet enkel nodig was in het kader van leefmilieu 

                                                 
42

 Corr. Antwerpen (28
e
 bis kamer) 8 mei 1987, onuitg., aangehaald door M. FAURE, “Het milieumisdrijf en de 

strafbaarheid van milieuverstoring” in A. DE NAUW, P. FLAMEY en J. GHYSELS, (eds.), Milieustraf- en 

milieustrafprocesrecht – Actuele vraagstukken, Gent, Larcier, (1) 78-79; M. FAURE en D. ROEF, “Naar een 

wettelijke formulering van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon”, RW 1995-96, (417) 418; M. 

FAURE, “Recente ontwikkelingen inzake federaal, regionaal en lokaal milieustrafrecht” in K. DEKETELAERE 

en M. DEKETELAERE (eds.), Jaarboek Milieurecht 1999, Brugge, Die Keure, 2000, (83) 86. 
43

 P. MORRENS, “Enkele bedenkingen over het opsporings- en het vervolgingsbeleid m.b.t. het leefmilieu”, 

Panopticon 1989, (141) 141-142. 
44

 K. DEKETELAERE, “De voorstellen van de interuniversitaire commissie tot herziening van het milieurecht in 

het Vlaamse Gewest inzake aansprakelijkheid voor milieuschade” in M. DEKETELAERE, Recente 

ontwikkelingen inzake de aansprakelijkheid voor milieuschade, Brugge, Die Keure, 1993, (55) 59; C. 

BEVERNAGE, “Bestuurders, zaakvoerders en kaderleden strafrechtelijk in het gedrang?” in R. BLANPAIN en 

I. CARMEN (eds.), Onderneming & Parket – Naar een samenwerking ter bestrijding van de economische 

criminaliteit, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 1999, (21) 43. 
45

 M. FAURE, De strafrechtelijke toerekening van milieudelicten, Antwerpen, Maklu, 1992, 115-116. 
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maar dat de noodzaak ook voorkomt in het economisch recht, het fiscaal recht en het sociaal 

recht.
46

 

§ 7. Tussentijds besluit 

Met het ontbreken van een strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen moest 

men het misdrijf toerekenen aan de natuurlijke personen om zo straffeloosheid te vermijden. 

De toerekening aan de natuurlijke personen leidde echter niet tot steeds bevredigende 

resultaten. Men kon niet altijd de natuurlijke persoon of personen identificeren die het 

misdrijf had/hadden gepleegd. Dit leidde tot verschillende vrijspraken in het kader van 

milieumisdrijven. Ook criminele organisaties kregen de kans om via complexe 

vennootschapsstructuren strafrechtelijke verantwoordelijkheid te ontlopen.  

Een ander knelpunt was dat de objectieve strafrechtelijke verantwoordelijkheid meer en meer 

haar intrede deed in het Strafrecht, wat haaks staat op haar basisprincipes, daar bedrijfsleiders 

de strafrechtelijke gevolgen moesten dragen van daden of nalatigheden quasi identificeerbare 

natuurlijke personen. 

 

 

 

  

                                                 
46

 M. FAURE en D. ROEF, “Naar een wettelijke formulering van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon”, RW 1995-96, (417) 418. 
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HOOFDSTUK 4. ENKELE INITIATIEVEN NAAR EEN INVOERING 

VAN STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR 

RECHTSPERSONEN 

Reeds in de jaren ’70 gingen er stemmen op om een strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

voor rechtspersonen in te voeren. Zo was de Commissie voor de Herziening van het 

Strafwetboek een duidelijke pleitbezorger van de invoering. De Commissie haalt haar 

inspiratie bij onze Noorderburen en geeft verschillende theoretische argumenten om haar 

stelling te onderbouwen.
47

  In haar verslag stelt zij dat er in de wetgeving al een aanzienlijke 

toename is van strafrechtelijk vergeldende verplichtingen ten aanzien van rechtspersonen en 

noemt de mechanismen om de afwezigheid van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid te 

verhelpen hypocriet.
48

 Met de voorstellen van deze Commissie werd uiteindelijk op 

beleidsvlak niets mee aangevangen.  

Het Voorontwerp van het Strafwetboek door R. LEGROS vertoont daartegen felle tegenstand 

tegenover dit principe en staat lijnrecht tegenover de stelling van de voorgaande Commissie. 

R. LEGROS is van mening dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen 

slechts een modeverschijnsel is en België zich hier niet moet in meegaan.
49

 Volgens hem kan 

het schuldstrafrecht niet op de rechtspersoon van toepassing zijn en is de invoering ervan niet 

noodzakelijk. Ook leidt de afwezigheid ervan niet tot schadelijke situaties.
50

 Deze stelling valt 

fel te betwisten in het kader van de vrijspraken betreffende bepaalde milieustrafzaken die juist 

de oorzaak waren van het ontbreken van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen (cf. supra). Er werd echter voorlopig afgezien van een algemene herziening 

van het strafrecht.
51

 

In het kader van de leefmilieuproblematiek stelde de Commissie voor de Herziening van het 

Milieurecht in het Vlaams Gewest de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen voor. Deze Commissie stelt in haar voorontwerp dat de strafbare feiten zoals 

beschreven in artikel 7.2.19 zowel kunnen begaan worden door natuurlijke personen als 

rechtspersonen. Dergelijke strafrechtelijke verantwoordelijkheid zou het echter alleen maar 

                                                 
47

 F. VAN REMOORTERE, “La question de la responsabilité pénale des personnes morales en droit de 

l’environnement”, RDPC 1991, (311) 314-315. 
48

 MINISTERIE VAN JUSTITIE, Commissie voor de Herziening van het Strafwetboek: verslag over de 

voornaamste grondslagen voor de hervorming, Brussel, Ministerie van Justitie, 1979, 111-112. 
49

 R. LEGROS, Voorontwerp van strafwetboek, Brussel, Ministerie van Justitie, 1985, 137-142. 
50

 R. LEGROS, Voorontwerp van strafwetboek, Brussel, Ministerie van Justitie, 1985, 141.  
51

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht & Strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen – Apeldoorn, Maklu, 

2014, 14.  
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complexer maken daar het hier alleen maar zou gaan over een strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid op gewestelijk niveau. Het is echter aangewezen om de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid voor rechtspersonen in te voeren op federaal niveau. 

Op federaal niveau legde toenmalig Minister van Justitie en Economische zaken Wathelet aan 

de ministerraad een nota voor waarin hij pleitte om de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

van rechtspersonen in het Strafwetboek te introduceren.
52

 De nota stelt dat de meeste 

wettelijke verplichtingen die gelden voor natuurlijke personen zich ook richten tot 

rechtspersonen. Daarnaast worden talrijke straffen de iure aan natuurlijke personen opgelegd, 

maar raken de facto de rechtspersoon zelf.
53

 Dit was bijvoorbeeld het geval voor de sluiting 

van een inrichting die tegen een orgaan, wettelijke vertegenwoordiger of rechtspersoon kan 

worden uitgesproken wanneer de onderneming deel uitmaakt van een rechtspersoon.
54

 Ook de 

aanplakking en de publicatie van een vonnis als straf raakt de facto de rechtspersoon die een 

overtreding pleegde. Het gaat hier dus om een paradoxale situatie waar ook de Commissie 

voor de Herziening van het Strafwetboek in 1976 reeds kritiek op uitoefende.
55

 De nota 

verwijst ook naar de aanbeveling door het Comité van Ministers van de Raad van Europa die 

zich positief uitlaat over een strafrechtelijke, dan wel administratieve verantwoordelijkheid 

van rechtspersonen.
56

 

Naast deze terechte vaststellingen werd op burgerrechtelijk vlak reeds lange tijd ook een 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen aanvaard. Zo kon de aansteller die 

louter burgerrechtelijk aansprakelijk was voor het misdrijf op grond van artikel 1384 al. 3 BW 

mee gedagvaard worden bij de burgerlijke vordering voor de strafrechter terwijl dit niet gold 

wat betreft de aansprakelijkheid van de rechtspersoon op grond van artikel 1382 BW. De 

rechtspersoon kon niet als burgerrechtelijk aansprakelijke partij gedaagd worden aangezien 

hij dan zelf de dader was terwijl hij in het toenmalig geldende recht niet als dader kon worden 

vervolgd. Dit leidde dan ook tot paradoxale situaties waarin de strafrechter een rechtspersoon 

                                                 
52

 M. FAURE en D. ROEF, “Naar een wettelijke formulering van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon”, RW 1995-96, (417) 418.  
53

 R. SCHREVENS, “Les sanctions applicables aux personnes morales dans les Etats des Communautés 

Européennes, RDPC 1980, (163) 166-168. 
54

 Artikel 9, §5 Wet 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, BS 24 januari 

1945. 
55

 Zie MINISTERIE VAN JUSTITIE, Commissie voor de Herziening van het Strafwetboek:verslag over de 

voornaamste grondslagen voor de hervorming, Brussel, Ministerie van Justitie, 1979, 101 e.v. 
56

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

ondernemingenrechtspersonen voor de misdrijven gepleegd in de uitoefening van hun activiteiten, 20 oktober 

1988. 

 



15 

 

wel op burgerrechtelijk vlak aansprakelijk kon stellen voor een misdrijf dat niet rechtstreeks 

aan hem kon worden toegerekend maar dit niet kon indien het over een misdrijf ging dat als 

eigen misdrijf gold.
57

  

Daarenboven was het reeds lange tijd zo dat indien de wetgever een rechtspersoon niet kon 

beteugelen via het klassieke strafrecht, hij zijn toevlucht zocht in administratieve sancties.
58

 

Door deze werkwijze werd het punitieve element overgeheveld naar het 

administratiefrechtelijke terrein
59

 waardoor er zich soms ongewenste administratieve 

gedaanteverwisselingen voordeden opdat de rechts beschermende maatregelen ‘bestuurlijk’ 

konden worden ontweken.
60

  Ook de efficiëntie kwam zo in het gedrang door het gebrek aan 

uniforme sanctietechnieken.
61

 

In de nota wijst de minister ook op de vrijspraken in verband met de milieustrafzaken en de 

wenselijkheid om de strafbaarheid van rechtspersonen in toe voeren. Het valt namelijk niet te 

ontkennen dat milieucriminaliteit een bedrijfsmatig karakter heeft.
62

  

In 1996 startte de toenmalige regering een actieplan tegen de georganiseerde criminaliteit. In 

de parlementaire onderzoekscommissie werd vastgesteld dat de invoering van een 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen onontbeerlijk was in de strijd tegen 

de georganiseerde misdaad.
63

 De commissie stelt ondubbelzinnig dat “het reeds lang als een 

gemis ervaren wordt dat de achterliggende organisaties in de georganiseerde criminaliteit, 

die als legale mantelconstructies zijn opgezet, niet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt”. 

De verschillende pleidooien tot een invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

van rechtspersonen, kregen uiteindelijk gehoor op het politieke niveau. De uiteindelijke wet 

kwam tot stand naar aanleiding van een wetsvoorstel door senatoren Van den Berghe, 

                                                 
57

 J. VANANROYE, “Toerekening aan rechtspersonen en andere organisaties” in M. STROME (ed.), Liber 

amicorum Tijdschrift voor Privaat Recht en Marcel Storme, Gent, Story-Schientia, 2004, (753) 763. 
58

 A. DE NAUW, Les métamorphoses administratives du droit pénal de l’entreprise, Gent, Mys en Breesch, 

1994, 21. 
59

 M. FAURE en D. ROEF, “Naar een wettelijke formulering van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon”, RW 1995-96, (417) 418. 
60

 M. FAURE en D. ROEF, “Naar een wettelijke formulering van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon”, RW 1995-96, 418. 
61

 Wetsvoorstel (E. BOUTSMANS, e.a.) tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

rechtspersonen, met aangepaste bedrijfsstraffen, Parl.St. Senaat 1995-96, nr. 131/1, 3. 
62

 M. FAURE en D. ROEF, “Naar een wettelijke formulering van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon”, RW 1995-96, (417) 418. 
63

 Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde misdaad, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-

326/9. 
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Lallemand en Erdman.
64

 Tijdens de behandeling in de Kamercommissie kregen de 

voorstanders nog te maken met enkele, vooral Franstalige, tegenstanders die van mening 

waren dat de klassieke strafrechtelijke beginselen niet van toepassing zijn op de rechtspersoon 

en dat hiertegen uitsluitend veiligheidsmaartregelen moeten uitgesproken worden.
65

 Op deze 

bezwaren werd dan ook geantwoord door te verwijzen naar de aanbeveling van de Raad van 

Europa en het feit dat in veel gevallen zonder succes wordt gezocht naar de persoon die 

binnen de onderneming verantwoordelijk is voor het gepleegde misdrijf.
66

  

 

Uiteindelijk werd de wet aangenomen en met de inwerkingtreding van de Wet van 4 mei 1999 

tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen
67

 op 2 juli 1999 

is de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen een feit.  

  

                                                 
64

 Zie het Wetsvoorstel (H. VANDENBERGHE) tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

rechtspersonen, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-1217/1. 
65

 Verslag van de Commissie voor de justitie over het wetsontwerp tot invoering van de strafrechtelijk 

verantwoordelijk van rechtspersonen, Parl.St. Kamer 1998-99, nr. 2093/5, 6. 
66

 Verslag van de Commissie voor de justitie over het wetsontwerp tot invoering van de strafrechtelijk 

verantwoordelijk van rechtspersonen, Parl.St. Kamer 1998-99, nr. 2093/5, 8. 
67

 Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke vertegenwoordelijkheid van rechtspersonen, BS 22 

juni 1999. 
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HOOFDSTUK 5. IS HET STRAFRECHT EEN AANGEPAST 

SANCTIONERINGSMECHANISME? 

Of het strafrecht een aangepast sanctioneringsmechanisme is voor de verantwoordelijkheid 

van rechtspersonen is een beleidsmatige vraag. Het Verbond van Belgische ondernemingen 

stelde destijds nog voor om economische misdrijven uit het strafrecht te halen en ze enkel 

administratief te laten sanctioneren om zo negatieve publiciteit te vermijden voor 

ondernemingen en ondernemers. 

Een louter burgerlijke sanctionering heeft echter niet hetzelfde stigmatiserende effect van een 

strafrechtelijke sanctionering en zal dus minder “afschrikkend” zijn dan een strafrechtelijke 

veroordeling.  

Bij de berekening van de administratieve boete of de burgerlijke schadevergoeding zal enkel 

rekening gehouden worden met de schade. De ernst van het misdrijf, de morele toerekening 

aan de dader en de mogelijke recidive zullen dan ook een ondergeschikte rol spelen. 

Er dient ook opgemerkt dat de meeste misdrijven waaraan rechtspersoon zich schuldig maken 

vaak crimes without a victum zijn. Vooral wanneer het gaat om bijvoorbeeld milieumisdrijven 

zijn er vaak geen rechtstreekse slachtoffers die zich burgerlijke partij zullen stellen om hun 

schade vergoed te zien krijgen. Om zich burgerlijke partij te stellen is namelijk een belang 

vereist.
68

  

Bestraffing door het strafrecht is dan ook de meest aangepaste wijze om sociaal ongewenst 

gedrag in de hand te haven. Ook het feit dat rechtspersonen een maatschappelijke en sociale 

realiteit zijn, die net als natuurlijke personen, kunnen optreden in het rechtsverkeer betekent 

dat zij zich op het criminele pad kunnen bevinden. Het zou, mijn inziens, een ongelijkheid 

creëren, indien een misdrijf gepleegd door een natuurlijke persoon wel strafrechtelijk 

beteugeld kan worden, maar indien in dezelfde omstandigheden een rechtspersoon optreedt 

die hetzelfde misdrijf begaat, hiervoor niet strafrechtelijk gesanctioneerd kan worden.   

                                                 
68

 . VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht & Strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen – Apeldoorn, Maklu, 

2014, 126. 
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HOOFDSTUK 6. INVOERING VAN DE STRAFRECHTELIJKE 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN RECHTSPERSONEN 

Met de invoering van artikel 5 in het Strafwetboek werd aan de lacune van het ontbreken van 

enige strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen tegemoet gekomen. Artikel 5 

van het Strafwetboek poneert het volgende:
69

 

“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 willens en 

wetens 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° De burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 

aangenomen 

Voor de toepassing van dit artikel kunnen niet als strafrechtelijk verantwoordelijk worden 

beschouwd: de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de 

hulpverleningszones, de prezones, de Brusselse agglomeratie, de gemeente (de 

meergemeentezones), de binnengemeentelijke territoriale organen, de Franse Gemeen- 

schapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeen- 

schapscommissie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.” 

De basisfilosofie doorheen de parlementaire voorbereiding luidt dat in de mate van het 

                                                 
69

 Artikel 5 Sw. 
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mogelijke de rechtspersoon met de natuurlijke personen geassimileerd wordt.
70

 Er is dus in 

beginsel geen enkele beperking ten aanzien van de categorie of aard van misdrijven waarvoor 

de rechtspersoon aansprakelijkheid kan oplopen.
71

 Het assimilatiemodel heeft als voordeel dat 

de rechter niet eerst moet nagaan of bepaalde natuurlijke personen een strafrechtelijke fout 

hebben begaan om vervolgens deze strafrechtelijke fout onder bepaalde voorwaarden aan de 

rechtspersoon toe te rekenen. Het gevolg ervan is dat een strafbaar feit rechtsreeks 

toerekenbaar is aan de rechtspersoon.
72

 

In deze wettekst kiest onze wetgever voor een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

de rechtspersoon. De rechtspersoon kan voortaan op autonome wijze worden gestraft zonder 

dat de verantwoordelijkheid enkel geldt voor de natuurlijke personen die voor de 

rechtspersoon handelde of dit nagelaten heeft. Er is dus geen sprake van een fictiemodel, de 

rechtspersoon is bijgevolg niet louter een collectiviteit van natuurlijke personen maar een 

maatschappelijke realiteit.
73

 Bijgevolg is er ook geen sprake van een afgeleide 

aansprakelijkheid waardoor het niet noodzakelijk is dat er eerst een natuurlijke persoon 

aangeduid is als dader vooraleer de rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld.
74

 Het 

Hof van Cassatie oordeelde ondubbelzinnig in die zin dat indien enkel de rechtspersoon 

vervolgd wordt, de strafrechter er niet toe gehouden is te onderzoeken of een misdrijf ook aan 

een natuurlijke persoon toegerekend kan worden wanneer deze hiervan niet beklaagd is.
75

 De 

natuurlijke persoon kan uiteraard nog steeds in bepaalde gevallen, al dan niet samen met de 

rechtspersoon, worden vervolgd.  

De rechtspersoon is met deze wettekst in het daderschap verheven en er dient niet aan 

specifieke hoedanigheden van natuurlijke personen aangeknoopt. Hierdoor is de 

                                                 
70

 Wetsvoorstel (H. VANDENBERGHE) tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

rechtspersonen, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-1217/1, 1 en 5; ook C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht & 

Strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen – Apeldoorn, Maklu, 2014, 127; S. VAN DYCK, “De 

(privaatrechtelijke) rechtspersoon als strafbare dader van een misdrijf. Het toepassingsgebied ratione societatis 

privati iuris van de de Wet van 4 mei 1999”, T.Strafr. 2001, 227 e.v.;  
71

 Verslag van de Commissie voor de justitie over het wetsontwerp tot invoering van de strafrechtelijk 

verantwoordelijk van rechtspersonen, Parl.St. Kamer 1998-99, nr. 2093/5, 3.; F. DERUYCK, De rechtspersoon 

in het strafrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 224-235. 
72

 A. DE NAUW en F. DERUYCK, Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Brugge, Die Keure, 2015, 

2. 
73

 Wetsvoorstel (H. VANDENBERGHE) tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

rechtspersonen, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-1217/1, 6. 
74

 Verslag van de commissie voor de Justitie over het Wetsvoorstel (H. VANDENBERGHE) tot invoering van 

de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-1217/6, 19; M. FAURE, 

“Recente ontwikkelingen inzake federaal, regionaal en lokaal milieustrafrecht” in K. DEKETELAERE en M. 

DEKETELAERE (eds.), Jaarboek Milieurecht 1999, Brugge, Die Keure, 2000, (83) 89. 
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 Cass. 27 april 2010, AR P.09.1625.N; Cass. 1 februari 2011, AR P.10.1334.N; Cass. 22 juni 2011, AR 

P.10.1289.F.  
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strafrechtelijke verantwoordelijkheid niet beperkt tot misdrijven die gepleegd zijn door haar 

statutaire of wettelijke organen.
76

 Deze stelling werd reeds verdedigd door M. FAURE en D. 

ROEF.
77

 

De rechtspersoon kan uiteraard enkel strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor 

zover het misdrijf aan hem kan toegerekend worden. Dit blijft het algemene principe van het 

schuldstrafrecht dat ook hier van toepassing is. Het intentioneel element dient steeds aanwezig 

te zijn bij de vraag of de rechtspersoon aansprakelijk is. Er is geen objectieve 

verantwoordelijkheid in het leven geroepen dus dient het morele en materieel element in 

hoofde van de rechtspersoon vervuld te zijn.
78

  

Tot slot wat de terminologie betreft, kiest de wetgever voor de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid, en dus niet strafrechtelijke aansprakelijkheid, van rechtspersonen. De 

strafrechtelijke “aansprakelijkheid” zou te veel aan de aansprakelijkheid in de 

civielrechtelijke zin doen denken. Hiermee volgde de wetgever de kritiek die reeds werd geuit 

door de Raad van State.
79

 

Het gemis van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen werd hiermee 

opgelost. Vooral in de strijd tegen de georganiseerde misdaad was de invoering van de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen onontbeerlijk. 
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 Amendement (H. VANDENBERGE) op wetsvoorstel (H. VANDENBERGHE) tot invoering van de 
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HOOFDSTUK 7. TOEPASSINGSGEBIED 

§ 1. Toepassingsgebied ratione personae 

1. Algemeen 

De vraag op welke rechtspersonen artikel 5 Strafwetboek van toepassing is, levert weinig 

controverse in de rechtspraak. Op dit punt was de wetgever duidelijk. Volgens artikel 5, eerste 

lid Strafwetboek zijn namelijk “rechtspersonen” strafrechtelijk verantwoordelijk. Het gaat 

hier in principe om zowel privaatrechtelijk alsook publiekrechtelijke rechtspersonen bedoeld, 

en zowel vennootschappen als verenigingen.
80

  

 

De -weinig gepubliceerde- rechtspraak die verschenen is, heeft vooral betrekking op de met 

gelijkgestelde entiteiten die door artikel 5, lid 3 Strafwetboek worden gelijkgesteld. 

 

Het Grondwettelijk Hof moest zich echter wel verschillende keren uitspreken over de 

uitsluiting van de publiekrechtelijke rechtspersonen in artikel 5, lid 4 Strafwetboek.  

 

Ook het statuut van buitenlandse rechtspersonen en de extraterritoriale toepassing van de 

strafwet komen hierna aan bod.  

2. Privaatrechtelijke rechtspersonen 

Met de toepassing van artikel 5, lid 1 Strafwetboek worden alle privaatrechtelijke 

rechtspersonen zonder onderscheid strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld. In de eerste plaats 

geldt dit voor de handelsvennootschappen in de zin van artikel 2, §2 Wetboek 

Vennootschappen: Zowel de vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid zoals de 

BVBA, de eenpersoonsbvba
81

, de NV, CVBA en de commanditaire vennootschap alsook de 

vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid zoals de V.O.F., de Europese 

economische samenwerkingsverbanden worden beoogd.
 82

 Ook verenigingen met 

rechtspersoonlijkheid die geen winstgevend karakter hebben maar genieten van 

rechtspersoonlijkheid op basis van de wet kunnen strafrechtelijke verantwoordelijk zijn
83
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zoals de vereniging van mede-eigenaars (577-2 tot 577-14 BW), de internationale vereniging 

zonder winstoogmerk (IVZW) (art. 46-58 VZW-Wet), de stichting (art. 27-45 VZW-Wet) en 

de vennootschap met sociaal oogmerk (art. 661 W.Venn.). 

3. Door de wet met rechtspersonen gelijkgestelde entiteiten 

Daarnaast breidt artikel 5, lid 3 Strafwetboek het toepassingsgebied uit tot wat betreft 

juridische entiteiten die geen rechtspersoonlijkheid hebben.  

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.  

De uitbreidingen van artikel 5 lid 3 Strafwetboek zijn gerechtvaardigd uit de overweging dat 

er geen discriminatie mag zijn tussen economische entiteiten die een vorm aannemen met 

rechtspersoonlijkheid, dan wel rechtspersonen die geen rechtspersoonlijkheid aannamen.
84

 

Het zou namelijk niet logisch zijn dat rechtspersonen strafbaar zijn maar entiteiten die geen 

rechtspersoonlijkheid aan hebben genomen maar nochtans evenzeer handelsactiviteiten 

uitoefenen, niet strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen zijn. 

De tijdelijke vennootschap en de stille vennootschap worden hier benoemd onder hun oude 

benaming, artikel 5 lid 3, 1° Strafwetboek spreekt nog steeds over “tijdelijke verenigingen en 

verenigingen bij wijze van deelneming”. Artikel 5 lid 3, 2° identificeert de maatschap 

daarentegen via verwijzingsdefinities. De manier waarop deze opsomming gebeurt, is niet 

bevorderlijk voor de duidelijkheid van deze wet.  

Met het oog op de hervorming van het strafrecht stelt het Voorstel van voorontwerp van Boek 

I van het Strafwetboek in artikel 17 van de memorie van toelichting
85

 een nieuw artikel 5 

Strafboek voor. Hierin worden de termen van de “tijdelijke handelsvennootschap” en de 

“stille handelsvennootschap”. Wat betreft de maatschap wordt er nog steeds met 
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verwijzingsdefinities gewerkt die evenwel voortaan verwijzen naar het Wetboek 

Vennootschappen. 

In het kader van de aangekondigde hervorming van het vennootschapsrecht daarentegen, 

denkt men eraan om de maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille 

handelsvennootschap, die vandaag de dag nog nauwelijks van elkaar verschillen, te herleiden 

tot een enkele vennootschapsvorm, de maatschap. Deze nieuwe vorm van maatschap zou dan 

ook door de vennoten aangepast kunnen worden aan hun noden en kenmerken vertonen van 

wat nu de tijdelijke handelsvennootschap, respectievelijk de stille vennootschap. Naar de 

toekomst toe lijkt een heraanpassing van artikel 5 Strafwetboek aan de geplande hervorming 

dan ook noodzakelijk. 

De gelijkstelling tussen entiteiten met rechtspersoonlijkheid en die zonder 

rechtspersoonlijkheid is echter wel beperkt tot entiteiten die voornamelijk economische 

activiteiten bewerkstelligen. Dit met de gedachte van de wetgever dat deze problematiek 

vooral aanwezig is bij die rechtspersonen die daadwerkelijk economische activiteiten 

uitoefenen en dus minder “pertinent” is.
86

  Bijgevolg is de vzw in oprichting niet gelijkgesteld 

met een strafrechtelijke rechtspersoon.
87

 Dit is mogelijks te verklaren door het feit dat in de 

VZW-wet, anders dan in het Wetboek van Vennootschappen
88

, geen regeling is opgenomen 

voor de toerekening van handelingen gesteld door de bestuurders of leden van de vzw in 

oprichting waardoor het burgerlijk recht zal gelden.
89

 Volgens H. VAN BAVEL
90

 zou de 

autonomie van het strafrecht echter volstaan opdat de strafrechter de vzw in oprichting als een 

rechtspersoon kan beschouwen en haar bijgevolg onder het toepassingsgebied van artikel 5 

Strafwetboek kan plaatsen.
91

 P. WAETERINCKX stelt daarentegen dat dergelijke 
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verregaande interpretatie zou leiden tot de vaststelling dat geen enkele feitelijke vereniging 

veilig meer is, wat niet de bedoeling van de wetgever was.
92

  

Uit de strikte interpretatie van artikel 5, lid 3 Strafwetboek volgt ook dat de burgerlijke 

vennootschap in oprichting geen strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan oplopen. De 

wetgever beoogde de uitbreiding met het oog op “vennootschappen met een commercieel doel 

die hun aktes niet hebben neergelegd”.
93

 Het valt dan ook te justifiëren dat enkel de 

commerciële vennootschappen in oprichting strafrechtelijk verantwoordelijk zijn.
94

 De 

landbouwvennootschap in oprichting is bij dergelijke vaststelling aldus niet strafrechtelijk 

verantwoordelijk. De vraag is echter of dergelijke interpretatie niet in strijd is met het 

gelijkheidsbeginsel.  

 

Recent kreeg het Grondwettelijk Hof dan ook deze vraag voorgeschoteld. Is artikel 5, derde 

lid, 2° van het Strafwetboek niet in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in 

zoverre enkel de handelsvennootschappen in oprichting met de strafbare rechtspersonen 

worden gelijkgesteld, terwijl dit niet het geval is voor de burgerrechtelijke rechtspersonen in 

oprichting.
95

  

Volgens het Grondwettelijk Hof is de overweging die de wetgever maakte, dat bij entiteiten 

die niet hoofdzakelijk economische activiteiten uitvoeren, het risico op het plegen van 

misdrijven minder groot is en dit onderscheid bijgevolg voldoende is, waardoor er geen 

schending is.  

Het Hof stelt landbouwvennootschappen in oprichting, ondanks het feit dat zij bestemd zijn 

om rechtspersoonlijkheid te hebben als burgerlijke vennootschap, niet als strafrechtelijke 

rechtspersonen aangemerkt dienen te worden omwille van de relatief beperkte draagwijdte 

van de landbouwvennootschappen is dit volgens het Hof een redelijke verantwoording van de 

wetgever om de landbouwvennootschappen in oprichting uit te sluiten.
96

 Ten tweede merkte 

het Hof op dat de wetgever redelijkerwijze mocht aannemen dat de in het geding zijnde 
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gelijkstelling wat betreft de strafrechtelijke verantwoordelijkheid zich meer aan hem opdrong 

ten aanzien van privaatrechtelijke rechtspersonen in oprichting die een winstoogmerk 

nastreven dan ten aanzien van de privaatrechtelijke rechtspersonen in oprichting die geen 

winstoogmerk nastreven, ook al kunnen deze laatste eveneens economische activiteiten 

uitoefenen.  

Bijgevolg is de beperking tot gelijkstelling van handelsvennootschappen in oprichting – en 

dus de invoering van een verschil in behandeling met rechtspersonen zonder winstoogmerk in 

oprichting – met rechtspersonen is verantwoord door de economische activiteiten die de 

handelsvennootschappen nastreven. 

Deze rechtspraak bracht alvast klaarheid in de aangehaalde discussie betreffende de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een vereniging zonder winstoogmerk in oprichting. 

Deze kan aldus niet strafrechtelijk verantwoordelijk zijn, getuige dit arrest.  

In het kader van de aangekondigde hervorming van het vennootschapsrecht kan ook hier een 

bedenking gemaakt worden. De denkpiste om het traditionele onderscheid tussen burgerlijke 

en handelsvennootschappen af te schaffen zal ook een invloed hebben op het 

toepassingsgebied van artikel 5 Strafwetboek. Een verschuiving van het traditioneel begrip 

“handelen” naar het begrip “onderneming” als algemeen aanknopingspunt van het nieuwe 

ondernemingsrecht zou bovenstaande discussie in de kiem smoren. De wetgever zou namelijk 

enkel nog de keuze hebben tussen het strafbaar stellen van alle vennootschapsvormen in 

oprichting of geen enkele vennootschapsvorm in oprichting.
97

 

De wet voorziet niet in een uitbreiding van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. De zogenaamde feitelijke verenigingen. Dit 

betekent dat bijvoorbeeld politieke partijen of vakbonden niet in het vizier komen voor 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Wanneer ons land geteisterd wordt door een plaag van 

stakingen laait de discussie rond de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de vakbonden 

hevig op. Zo had de nationale betoging van oktober 2015 tot gevolg dat een Deense toerist 

stierf waarvan de spoedarts te laat was omwille van een wegblokkade op de E40
98

. 

Voorgaande wantoestanden en de vijf stakingsaanzeggingen voor januari 2016
99

 bij onder 

andere het spoor waarvan de reizigers steeds de dupe zijn, resulteerden dan ook kort daarop in 
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een wetsvoorstel door E. LACHAERT en V. VAN QUICKENBORNE betreffende de 

rechtspersoonlijkheid van vakorganisaties.
100

 De indieners vinden het niet aanvaardbaar dat 

vakbonden geen rechtspersoonlijkheid aannemen waardoor zij ontsnappen aan verplichtingen 

die wel worden opgelegd aan elke andere organisatie die een rol speelt in het economische en 

maatschappelijk verkeer. Het wetsvoorstel wil daarom representatieve 

werknemersorganisaties verplichten rechtspersoonlijkheid aan te nemen alvorens te mogen 

deelnemen aan het sociaal overleg. Het is inderdaad onaanvaardbaar te concluderen dat de 

Belgische vakbonden die beschikken over wettelijke en financiële middelen, juridisch 

gesproken niet bestaan.
101

 Hoewel het voorstel vooral argumenten aanhaalt wat betreft de 

transparantie van de representatieve werknemersorganisaties, zal de rechtspersoonlijkheid 

uiteraard ook leiden naar de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de vakbonden. Tot op 

heden is echter geen van de voorstellen betreffende de rechtspersoonlijkheid van 

vakorganisaties goedgekeurd. Men dient bijgevolg de natuurlijke personen –leden- 

afzonderlijke en individueel aansprakelijk te stellen, wat de nodige bewijsproblematiek met 

zich meebrengt.  

 

4. Publiekrechtelijke rechtspersonen 

In beginsel kunnen publieke rechtspersonen strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld.  

De meeste openbare instellingen vallen dan ook onder de wet. In de rechtsleer worden enkele 

voorbeelden genoemd: de openbare instellingen sensu stricto zoals de Commissie voor het 

Bank- Financiën- en Assurantiewezen, autonome overheidsbedrijven, gedecentraliseerde 

besturen, de beroepsorden, de intercommunales,
102

 enzovoort.
103

 

Een toepassing van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van publiekrechtelijke personen 

vindt men in een arrest van het Hof van Cassatie waar de dienst voor geboorte en 
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kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap door het hof van beroep te Luik veroordeeld werd 

wegens onopzettelijke doodslag naar aanleiding van het overlijden van een kind.
104

 

Anderzijds wilde de wetgever niet dat alle publieke rechtspersonen verantwoordelijk zouden 

zijn. Artikel 5, laatste lid Strafwetboek stelt dan ook expliciet dat ‘de federale staat, de 

gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de hulpverleningszones, de prezones, de 

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

territoriale organen, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeen- schapscommissie en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn’ uitgesloten zijn van het toepassingsgebied.  

Publiekrechtelijke rechtspersonen die een rechtstreeks verkozen orgaan hebben, worden 

derhalve uitgesloten. Het gaat hier om zogenaamde “politieke rechtspersonen”.
105

 Hoewel 

OCMW ‘s in de meeste gevallen geen rechtstreeks verkozen orgaan hebben, vond de 

wetgever het wenselijk deze ook uit te sluiten.
106

  

In de rechtsleer is de uitsluiting van publieke rechtspersonen reeds verschillende keren fel 

bekritiseerd.
107

 Zo gaat, bijvoorbeeld, het argument van de trias politicas niet meer op daar 

het vooral gaat om een systeem van checks and balances. Een evenwicht van de machten 

waarin de gedragingen van publiekrechtelijke rechtspersonen het best te beoordelen valt door 

een rechter. Aangezien het overheidsoptreden kan worden getoetst door de administratieve en 

burgerlijke rechter, waarom zou dit dan niet kunnen voor een strafrechter?
108 

Ook de 

vaststelling dat het schokkend overkomt ten opzichte van de publieke opinie dat de overheden 
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niet kunnen gestraft worden, voor het schenden van haar eigen rechtsregels kon niet baten.
109

 

Deze, mijn inziens, terechte argumenten kregen geen gehoor op politiek vlak. Men voert aan 

dat de politieke controle op deze rechtspersonen op voldoende wijze in de plaats komt te staan 

van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
110

 Uiteraard gaat dit argument niet op ten 

opzichte van de OCMW ’s. 

Met de uitsluiting van de opgesomde publiekrechtelijke rechtspersonen van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen rijst uiteraard de vraag of dit geen discriminatie 

inhoudt. In 2002 gaf het toenmalige Arbitragehof hier uitsluitsel over.
111

 Volgens het Hof 

houdt de uitsluiting van politieke rechtspersonen geen discriminatie in ten aanzien van andere 

rechtspersonen. Zij legt in haar arrest verschillende onderbouwde kritieken naast zich neer, 

zonder hierover grondig te motiveren. Om tot de vaststelling te komen dat artikel 5 lid 4 

Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet niet schendt, meent het 

Hof dat de opgesomde publiekrechtelijke rechtspersonen hoofdzakelijk belast zijn met een in 

essentie politieke opdracht in een representatieve democratie. Zij beschikken over 

democratisch verkozen vergaderingen en de organen van deze rechtspersonen zijn aan 

politieke controle onderworpen zijn. De wetgever kon volgens het Hof op redelijke wijze 

vrezen voor situaties waarin de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor die opgesomde 

rechtspersonen meer nadelen dan voordelen zou vertonen. Zo zou men klachten kunnen 

uitlokken waarvan het werkelijke doel erin bestaat om via strafrechtelijke weg een politieke 

strijd te voeren.  

Deze logica gaat echter niet op aangezien deze redenering niet is doorgetrokken tot wat 

betreft de politici zelf.  Het Hof creëert hier in wezen een discriminatie van politici ten 

aanzien van de publiekrechtelijke overheid. Het gevaar dat men de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid als politiek wapen kan gebruiken tegen, bijvoorbeeld, een 

gemeenteraadslid is even wezenlijk als het risico dat dit ten aanzien van de gemeente zou 

gebeuren.
112
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Te betreuren valt dat deze rechtspraak sindsdien consequent werd aangehouden.
113

 Met deze 

redenering draait het Arbitragehof de klok terug tot voor 1920, toen het Hof van Cassatie met 

het Flandria-arrest
114

 juist het overheidshandelen binnen de gerechtelijke conflictbehandeling 

wilde brengen.
115

  

In 2007 stelde de correctionele rechtbank te Hoei de prejudiciële vraag of de watering “Het 

Schulensbroek” een publiekrechtelijke rechtspersoon is in de zin van artikel 5, lid 4 

Strafwetboek waardoor zijn strafrechtelijke immuniteit zou moeten genieten. In dit arrest 

verfijnde het Grondwettelijk Hof haar eigen criteria die ze reeds in 2002 vooropstelde. Het 

Hof stelt dat de wateringen weliswaar publiekrechtelijke rechtspersonen zijn in de zin van 

artikel 5, lid 4 Strafwetboek, maar het democratisch gehalte van deze organen verschilt van 

dat van de uitgesloten publiekrechtelijke personen.
116

 

Tevens lijkt de wetgever met deze uitsluitingen geen aandacht te hebben voor de moderne 

taakinvulling van de overheid, waarbij deze laatste dikwijls in concurrentie treedt met de 

privésector. Bijvoorbeeld, indien het gaat om het optrekken van gebouwen of het uitbaten van 

ziekenhuizen.
117

 Ook de deelname van de overheid aan het economische verkeer dient enige 

aandacht. Deze veruiterlijkt zich onder andere door de verzelfstandiging en de publiek-private 

samenwerkingen (PPS).
118

  

Deze situatie kan dan ook tot absurde situaties leiden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 

in de behandeling van rechtspersonen die zich in dezelfde objectieve omstandigheden 

bevinden. Zo zal een gemeente niet strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor het optrekken van 

een gebouw in eigen beheer, terwijl indien deze activiteit zou toegewezen zijn aan een 

autonoom gemeentebedrijf of in concessie gegeven aan een privaatrechtelijke rechtspersoon 

deze laatste wel blootgesteld aan strafrechtelijke vervolging. De overheid schept hier voor 

zichzelf impliciet betere marktvoorwaarden.
119

 Uit het voorgaande blijkt dat het aldus vereist 
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is dat publiekrechtelijke rechtspersonen op zijn minst strafrechtelijk verantwoordelijk moeten 

kunnen gesteld worden voor overheidshandelingen die ook door private ondernemingen 

kunnen gesteld worden. 

Wie aldus een van de opgesomde publiekrechtelijke rechtspersoon in het kader van het 

strafrecht voor de rechter wil brengen, is eraan voor de moeite. Dit wil niet zeggen dat er een 

volledige straffeloosheid is. Naast de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die troost kan bieden 

zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van lokale en provinciale mandatarissen van 

deze rechtspersonen dikwijls wettelijk omschreven waardoor in vele gevallen zonder al te 

veel moeite een natuurlijke persoon kan aangeduid worden, hoewel deze in naam en voor 

rekening van de rechtspersoon handelde en dit dikwijls zonder kwaad opzet. Zo zijn 

bijvoorbeeld burgemeesters strafrechtelijke aansprakelijk bij de uitoefening van hun 

bevoegdheden.
120

 Een natuurlijke persoon strafrechtelijk verantwoordelijk stellen binnen de 

federale staat is echter al een stuk moeilijker.
121

 

De lokale en provinciale mandatarissen kunnen zich dus niet beroepen op de strafuitsluitende 

verschoningsgrond van art. 5, lid 2 Strafwetboek die bestaat uit een decumul van de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid wanneer een natuurlijke persoon en rechtspersoon een 

onopzettelijk misdrijf pleegden en het misdrijf enkel aan diegene die de zwaarste fout heeft 

gepleegd, kan toegerekend worden.  

Hier wordt enkel diegene gestraft die de zwaarste straf beging.
122

 De mandatarissen kunnen 

bijgevolg niet genieten van deze strafuitsluitende verschoningsgrond wanneer zij optreden 

voor de in artikel 5, vierde lid Strafwetboek opgesomde publiekrechtelijke personen die 

strafrechtelijke immuniteit genieten.
123

 De rechter moet een door één van deze rechtspersonen 

gepleegd misdrijf toerekenen aan de natuurlijke personen die in naam en voor rekening van 

deze rechtspersonen optrad of het naliet op te treden.
124

  

Om uit deze impasse te geraken heeft het Vlaams Parlement een resolutie gestemd met als 

doel dat de Vlaamse Regering zou aandringen bij het federale parlement en de federale 
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regering om maatregelen te treffen wat betreft de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

mandatarissen.
125

 Het laatste wetsvoorstel dateert van 21 januari 2015
126

 dat het voorstel uit 

2007 herneemt die kwam te vervallen bij de val van de regering in 2010.  

De indieners stellen de niet-toepasselijkheid van de in artikel 5, tweede lid Strafwetboek 

strafuitsluitende verschoningsgrond op natuurlijke personen die vervolgd worden voor 

misdrijven in de schoot van de publiekrechtelijke immune rechtspersonen aan de kaak.  

Deze creëert een ongelijke en ongerechtvaardigde behandeling van natuurlijke personen die 

zich in vergelijkbare omstandigheden bevinden. Het feit of de rechtspersoon al dan niet 

strafrechtelijke immuniteit geniet, bepaalt of de natuurlijke personen zich op de 

decumulregeling kunnen beroepen. Het wetsvoorstel stelt dan ook voor dat het tweede én het 

vierde lid van artikel 5 Strafwetboek worden geschrapt.  

Wie aldus een publiekrechtelijke persoon, zoals de gemeente, wilt dagvaarden, zal dit kunnen 

omdat deze geen strafrechtelijke immuniteit meer zal kunnen genieten. Het openbaar 

ministerie moet uiteraard nog steeds bewijzen dat de beklaagden een fout begingen waardoor 

er schade is veroorzaakt, maar de rechter heeft nu ook de mogelijkheid om de publieke 

rechtspersoon naar recht te veroordelen.
127

  

Dit wetsvoorstel trekt de ongelijkheid tussen de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke 

rechtspersonen recht die tot op heden in de wet te vinden is. Tot op heden is dit wetsvoorstel 

niet goedgekeurd.  

 

5. Buitenlandse rechtspersonen 

 

Ook rechtspersonen naar buitenlands recht
128

 die misdrijven begingen op het Belgische 

grondgebied, kunnen worden vervolgd voor de Belgische rechtbanken, die het Belgische 
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 Wetsvoorstel (R. TERWINGEN e.a.) tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafrechtelijke 
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strafrecht zullen toepassen.
129

 Bijgevolg zijn ook zij onderworpen aan het toepassingsgebied 

deze wet.
130

  

 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de buitenlandse rechtspersonen lijkt ook te 

gelden voor wat betreft de buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersoon. Artikel 5 lid 4 

voorziet namelijk niet in een strafrechtelijke immuniteit voor deze laatste.
131

  

 

6. Buitenlandse groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid 

Bij gebrek aan rechtspersoonlijkheid zijn buitenlandse verenigingen niet strafrechtelijk 

verantwoordelijk. Zij worden namelijk niet opgesomd in de uitbreiding van artikel 5, lid 3 

Strafwetboek.  

Wat betreft de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van buitenlandse vennootschappen 

zonder rechtspersoonlijkheid is de situatie onduidelijk.
132

 Is de uitbreiding van artikel 5, lid 3 

Strafwetboek ook voor hen van toepassing? De rechtsleer is hierin verdeeld. Volgens een 

aantal auteurs heeft de uitbreiding in artikel 5, lid 3 Strafwetboek enkel toepassing op de 

Belgische maatschap, tijdelijke vennootschap en stille vennootschap. Het legaliteitsbeginsel 

en de strikte interpretatie van het strafrecht laten namelijk geen verdere uitbreiding toe.
133

 

Andere auteurs zijn van mening dat de strafrechter zich kan beroepen op de autonomie van 

het strafrecht opdat art. 5 lid 3 Strafwetboek bij analogie op buitenlandse vennootschappen 

zonder rechtspersoonlijkheid toepasbaar kan zijn.
134

  

Mijn inziens kan de Belgische strafwet niet van toepassing zijn op buitenlandse entiteiten 

zonder rechtspersoonlijkheid. Als niet-rechtspersoon vallen zij niet onder de wet en artikel 5 

artikel 3 Strafwetboek stelt hen niet gelijk met rechtspersonen.  
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pénal et procédure pénale, losbl., 2014, 12. 
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7. Buitenlandse politieke rechtspersonen 

Artikel 5 lid 4 Strafwetboek refereert naar diverse politieke rechtspersonen. Volgens D. 

VANDERMEERSCH vallen de buitenlandse politieke rechtspersonen niet onder de 

uitsluiting van artikel 5 lid 4 Strafwetboek. Ook M. NIHOUL is van dezelfde mening en stelt 

dat artikel 5 lid 4 Strafwetboek een limitatieve lijst van uitgesloten publieke rechtspersonen 

poneert. Deze auteur voegt er wel aan toe dat bij eventuele vervolging men zal stuiten op 

problemen van internationaal publiek recht. 
135

 

 Misdrijven gepleegd in België  

Voor misdrijven die op het Belgisch grondgebied gepleegd zijn, geldt artikel 3 Strafwetboek. 

Misdrijven gepleegd op het Belgische grondgebied door een Belgische of een buitenlandse 

rechtspersoon worden gestraft in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische 

Strafwet.
136

 

 De extraterritoriale toepassing van de strafwet  

In het licht van de extraterritoriale toepassing van de strafwet is het aldus belangrijk om te 

weten door welk recht de rechtspersoon beheerst wordt. Misdrijven gepleegd door 

vreemdelingen in het buitenland zijn slechts onder strikte voorwaarden vervolgbaar in België. 

Artikel 12 V.T.Sv. bepaalt dat, behoudens enkele opgesomde uitzonderingen, de vervolging 

slechts kan worden ingesteld indien de verdachte zich in België bevindt.  

Ten aanzien van misdrijven gepleegd in het buitenland wordt de bevoegdheid van de 

strafrechter gedetermineerd door de plaats van de maatschappelijke zetel dan wel de 

bedrijfszetel van de rechtspersoon.
137

 

In het arrest TotalFinaElf s.a
138

. oordeelde het Hof van Cassatie dat TotalFinaElf s.a. noch 

haar maatschappelijke zetel noch een bedrijfszetel in België had en dat de verdachte aldus niet 

op het Belgisch grondgebied kon worden aangetroffen. Hierdoor was de onderneming niet 

vervolgbaar in België voor beweerde schendingen van het internationaal humanitair recht in 

Myanmar. 

                                                 
135
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Volgens D. VANDERMEERSCH is op een of ander manier de tussenkomst van een 

Belgische bedrijfszetel vereist opdat de rechtspersoon in België vervolgd kan worden.
139

 De 

enkele aanwezigheid van een succursale blijkt aldus niet voldoende om een buitenlandse 

rechtspersoon te vervolgen voor een misdaad of wanbedrijf gepleegd in het buitenland.
140

 

8. De nietige rechtspersonen 

Overeenkomstig artikel 172 Wetboek Vennootschappen heeft de nietigheid van een 

vennootschap slechts gevolg als zij door de rechter is uitgesproken. De nietigheid die hier 

uitgesproken wordt, heeft de vereffening van de vennootschap tot gevolg. De rechtspersoon 

kan tot op het ogenblik van de afsluiting van de vereffening strafrechtelijke verantwoordelijk 

worden gesteld.
141

  

Overeenkomstig artikel 3ter Vzw-wet geldt dezelfde redenering voor de vzw. Wat de andere 

rechtspersonen betreft, moet men op basis van de organieke wettelijke bepalingen nagaan 

welk gevolg de vernietiging heeft op de rechtspersoonlijkheid, met andere woorden vanaf 

wanneer vervalt de rechtspersoonlijkheid?
142

 

Wat de naamloze vennootschappen betreft, vervalt de strafvordering niet altijd door de 

ontbinding zonder vereffening in het kader van artikel 676, 1° van het Wetboek van 

Vennootschappen. Het gaat hier om de fusie door overneming. Dergelijke vennootschap is 

nog blootgesteld aan vervolging indien de ontbinding zonder vereffening tot doel had om aan 

vervolging te ontsnappen. Vervolging is ook nog mogelijk wanneer de vennootschap 

overeenkomstig artikel 61bis door de onderzoeksrechter in verdenking werd gesteld voor het 

verlies van haar rechtspersoonlijkheid.
143
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Bij de natuurlijke persoon vervalt de strafvordering door zijn dood.
144

 Indien het echter gaat 

om een rechtspersoon dan heeft de ontbinding –ook wel de dood van de rechtspersoon 

genaamd- niet altijd het verval van de strafvordering tot gevolg.
145

  

Dit verschil in behandeling kwam dan ook voor het Grondwettelijk Hof.
146

 Het Hof wijst er in 

haar arrest op dat de wetgever bij de invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

van rechtspersonen deze zo veel als mogelijk wilde assimileren met de natuurlijke personen. 

De ontbinding zonder vereffening wegens de fusie door een onderneming betekent het einde 

van de rechtspersoon en is vergelijkbaar met de dood van de natuurlijke persoon. Om 

misbruiken te voorkomen, voerde de wetgever enkele bepalingen in die het mogelijk maken 

om de rechtspersoon nog te vervolgen na zijn “dood”. Volgens het Grondwettelijk Hof is dit 

verschil in behandeling dan ook redelijk verantwoord omdat de toestand van een overleden 

natuurlijke persoon kennelijk verschilt van die van een ontbonden rechtspersoon. Artikel 20 

lid 2 V.T.Sv. schendt bijgevolg de Grondwet niet. 
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§ 2. Toepassingsgebied ratione materiae 

Onder het voorbehoud dat zowel het materieel en het moreel element in hoofde van de 

rechtspersoon bewezen zijn, kan de rechtspersoon in theorie strafrechtelijk verantwoordelijk 

gesteld worden voor élk misdrijf.
147

  Dit volgt namelijk uit de tekst van artikel 5 lid 1 

Strafwetboek dat bepaalt dat de rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk is “voor 

misdrijven”.  

De Raad van State adviseerde de wetgever om nauwkeurig te bepalen voor welke misdrijven 

de rechtspersoon strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan oplopen. Dit niet doen zou het 

wettigheidsbeginsel, of beter gezegd het legaliteitsbeginsel in het gedrang brengen.
148

 De 

wetgever volgde dit advies gelukkig niet op. Vanuit de doctrine kwam er dan ook veel 

kritiek
149

 op dit advies van de Raad van State. Het legaliteitsbeginsel vereist namelijk dat op 

het ogenblik van het plegen van de feiten, de dader weet heeft van de strafbare gedraging en 

welke de straffen hierop zijn. Net zoals de natuurlijke persoon behoort het ook de 

rechtspersoon te weten welke de incriminaties in het Strafwetboek en de bijzonder wetten 

zijn. Of de rechtspersoon al dan niet voor alle misdrijven verantwoordelijk kan worden 

gesteld of slechts voor de misdrijven die de wetgever uitdrukkelijk aanmerkt, is een kwestie 

van criminele politiek.
150

 

Uiteraard zijn er misdrijven die op het eerste zicht niet evident lijken om aan de rechtspersoon 

toe te rekenen, zoals verkrachting, maar dit veronderstelt niet dat de wet ze moet uitsluiten.
151

 

Wellicht is bigamie zo wat het enige misdrijf dat niet aan de rechtspersoon als rechtstreekse 

dader (niet als deelnemer) kan toegerekend worden omdat dit misdrijf vereist dat men door de 

banden van het huwelijk verbonden is.
152
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De toerekening aan rechtspersonen van bepaalde misdrijven, zoals onopzettelijke slagen en 

verwondingen of doodslag, is ondertussen aanvaard (bijvoorbeeld in het kader van 

arbeidsongevallen). Het komt minder voor, maar het valt niet uit te sluiten, dat ook 

bijvoorbeeld verkrachting die op georganiseerde wijze plaatsvinden in het kader van een 

escortebureau, sekstoerisme georganiseerd door een reisbureau of schendingen van 

internationaal humanitair recht aan de rechtspersoon kunnen toegerekend worden
153

.  
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§ 3. Tussentijds besluit 

 

In eerste instantie geeft de wetgever de indruk dat hij alle rechtspersonen wilt viseren met 

deze wet. Het zou echter verwonderlijk zijn, moest het daarbij gebleven zijn. De Belgische 

wetgever zou de Belgische wetgever niet zijn, moest hij niet in een aantal uitzonderingen 

hebben voorzien. 

De terechte kritieken in de rechtsleer zijn terzijde geschoven en verschillende 

publiekrechtelijke rechtspersonen zijn uit het toepassingsgebied gesloten. Ook een vraag aan 

het Grondwettelijk Hof kon niet baten. Deze ziet geen graten in het verschil in behandeling 

voor de uitgesloten publiekrechtelijke rechtspersonen en hield deze zienswijze sindsdien 

consequent aan. Dit valt te betreuren aangezien dit tot absurde situaties kan leiden in de 

praktijk wanneer, bijvoorbeeld, deze publieke rechtspersonen rechtstreeks in concurrentie 

treden met rechtspersonen uit de privésector.  

Door het uitsluiten van de opgesomde publieke rechtspersonen kunnen de natuurlijke 

personen die optreden in het kader van deze publiekrechtelijke rechtspersonen, geen gebruik 

maken van de decumulbepaling wat tot een ongelijke behandeling leidt. Natuurlijke personen 

in dezelfde omstandigheden maar die optreden voor privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen 

zich namelijk wel op de decumulbepaling beroepen. 

Het is jammerlijk vast te stellen dat met het voorstel van voorontwerp van het nieuw Boek I 

Strafwetboek de wetgever nog steeds geen afschaffing, of op zijn minst een aanpassing, van 

artikel 5 laatste lid Strafwetboek vooropstelt. De wet zou, op zijn minst, een strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de “publieke” rechtspersonen moeten voorzien voor daden die 

rechtstreeks in concurrentie zijn met de privésector.  

Wat betreft de vennootschappen in oprichting gaat de wet niet uit van een volledige 

gelijkstelling van alle rechtspersonen in oprichting en zijn er bijgevolg uitzonderingen.  

Om bepaalde entiteiten gelijk te stellen met rechtspersonen werkt de wet met 

verwijzingsdefinities en oude benamingen. Dit bevordert de duidelijkheid van deze wet 

geenszins. Hoewel de wet hier een update zal ondergaan in de nabije toekomst, valt het te 

betreuren dat de wetgever hier zo lang mee gewacht heeft. Het valt ook op dat de wet niet 

allesomvattend is, zo is er onzekerheid of ook buitenlandse rechtspersonen en entiteiten door 
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de wet geviseerd worden. Het voorstel van voorontwerp van nieuw Boek I Strafwetboek lijkt 

hier geen aandacht aan te vestigen. 

Hoewel de wetgever een complete assimilatie tussen rechtspersonen en natuurlijke personen 

beoogde kan men er niet omheen dat er essentiële verschillen zijn in behandeling. Zo is 

vervolging van de rechtspersoon nog mogelijk na zijn “dood” terwijl dit absoluut niet meer 

mogelijk is bij natuurlijke personen. Volgens het Grondwettelijk Hof is dit geen schending 

van het gelijkheidsbeginsel. 

Tot slot valt het alleen maar toe te juichen dat de wetgever ervoor opteerde om rechtspersonen 

verantwoordelijk te kunnen stellen voor alle misdrijven. Dit maakt het niet nodeloos 

ingewikkeld voor de feitenrechter om misdrijf per misdrijf na te gaan of deze al dan niet 

toerekenbaar is aan de rechtspersoon. Uiteraard kan het misdrijf slechts toegerekend worden 

onder voorbehoud de vaststelling van het materiële en morele element in hoofde van de 

rechtspersoon (zie infra). De wetgever lijkt hier trouw te blijven aan de assimilatie die hij 

beoogde.  
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HOOFDSTUK 8. DE TOEREKENING 

§ 1. Algemeen 

Vanuit een antropomorfisch denkpatroon moet de rechtspersoon zoveel mogelijk 

geassimileerd worden met de natuurlijke personen.
154

 De objectieve aansprakelijkheid werd 

resoluut afgewezen, deze valt niet te rijmen met het strafrecht, dat gefundeerd is op de 

persoonlijke schuld.  

Het Hof van Cassatie oordeelde ondubbelzinnig:
 155

 

“Dat artikel 5 Strafwetboek een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor 

rechtspersonen heeft ingevoerd, onderscheiden en autonoom ten opzichte van die van de 

natuurlijke personen die voor de rechtspersoon hebben gehandeld of dit hebben nagelaten. 

De rechtspersoon kan strafrechtelijke verantwoordelijk zijn voor eender welk misdrijf, 

ongeacht welke natuurlijke persoon de materiële dader is.
156

 Hij kan enkel en alleen 

strafrechtelijk verantwoordelijk zijn wanneer zowel de materiële als de morele component van 

het daderschap bij hem aanwezig zijn.
157

 De strafrechtelijke logica wordt hier gevolgd: 

diegene die het misdrijf pleegt, wordt gestraft.
158

 

De rechtspersoon kan dus een eigen fout begaan en deze is niet beperkt tot misdrijven 

gepleegd door haar wettelijke of statutaire organen.
159

 Rechtspersonen vallen onder het 

algemeen schuldstrafrecht
160

 en kunnen net zoals natuurlijke personen schuldig bevonden 

worden aan opzettelijke gedragingen of gedragingen uit onachtzaamheid.  
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De toerekening aan de rechtspersoon werd echter niet duidelijk gedefinieerd door de 

wetgever, meer nog deze maakte een aantal dubbelzinnige keuzes. Of een gedraging 

toerekenbaar is aan een rechtspersoon is een feitenkwestie en wordt bijgevolg overgelaten aan 

het oordeel van de rechter. 

§ 2. Daderschap 

Artikel 5 lid 1 Strafwetboek zegt niet welke natuurlijke personen aanleiding geven tot de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid de rechtspersoon. De wetgever liet zich niet sturen door 

de kritiek van de Raad van State over deze keuze.
161

 Een opsomming van materiële 

uitvoerders zou het toepassingsgebied van de wet aanzienlijk beperken
162

 en de behoorlijke 

handhaving van de strafwet niet in de hand werken. Aldus kan de rechtspersoon 

strafrechtelijke aansprakelijk zijn voor élk soort misdrijf, ongeacht welke natuurlijke persoon 

de materiële dader is, op voorwaarde dat het materieel en moreel element toerekenbaar is aan 

de rechtspersoon. 

Een definitie van het begrip daderschap vindt men in het Belgische recht zelden. Dikwijls 

komt het daderbegrip slechts indirect ter sprake
163

: bij de definiëring van het misdrijf, bij de 

vormen van uitbreiding van de strafbaarheid, zoals de deelneming
164

, of bepalingen die 

deelneming als autonoom misdrijf strafbaar stellen
165

. De dader blijkt diegene te zijn die een 

misdrijf pleegt of die voor een misdrijf verantwoordelijk is gesteld.
166

 Bijgevolg kan iemand 

die het misdrijf niet zelf pleegde, aangemerkt zijn als dader. Met andere woorden wie volgens 

een definitieve rechterlijke beslissing strafrechtelijk verantwoordelijk is gesteld, is de 

dader.
167

 

In het kader van, bijvoorbeeld het ondernemingsstrafrecht zijn de constitutieve bestanddelen 

van het misdrijf niet steeds rechtstreeks aanwezig in hoofde van de strafrechtelijk 
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verantwoordelijke persoon. De “dader” is daar vaak een persoon die het misdrijf niet zelf 

pleegde, maar verantwoordelijk is gesteld voor een gedraging of een misdrijf van een persoon 

over wie hij in zijn functie gezag of controle had.
168

 Typevoorbeeld hierbij is de bestuurder of 

zaakvoerder die als dader is aangeduid door de wet.
169

 De strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid wordt derhalve uitgebreid naar personen van wie hun doen of nalaten in 

causaal verband staat met het gepleegde misdrijf.
170

 De dader die in dit geval wordt beoogd, 

moet wel zelf schuld hebben aan het misdrijf. Indien dit niet zo zou zijn, is er sprake van 

objectieve aansprakelijkheid. In België lijkt er geen rechtsgrond te bestaan voor dit soort van 

daderschap. Het wordt meestal zonder veel woorden onder het ruime begrip van de dader 

gebracht.
171
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§ 3. Verhouding tussen artikel 5 Strafwetboek en de wettelijke en conventionele 

toerekeningen in bijzondere wetgeving 

Met de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 1999 rees echter ook de vraag naar de 

verhouding tussen artikel 5 Strafwetboek en wettelijke en conventionele toerekeningen in 

bijzondere strafbepalingen. Deze problematiek werd door de wetgever compleet genegeerd. 

Zoals reeds vermeld, duidt de wet zelf expressis verbis aan wie strafrechtelijk 

verantwoordelijk is bij de wettelijke toerekening. Deze techniek heeft tot doel de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid exclusief bij personen die een bepaalde functie vervullen 

te leggen.
172

 Dit is zo in vrijwel alle gevallen van het sociaal strafrecht. De wet stelt de 

werkgever, diens aangestelde of lasthebber en zelfs werknemers aan als strafrechtelijke daders 

van overtredingen die erin bestaan iets niet te doen, verkeerde vermeldingen aan te brengen 

op documenten, of het toezicht van de sociale inspectie te verhinderen.
173

 Er dient een 

onderscheid gemaakt te worden tussen de impliciete en expliciete wettelijke toerekening. Bij 

de impliciete wettelijke toerekening is de normadressaat van de strafbepaling in algemene 

bewoordingen omschreven maar heeft de wetgever toch de bedoeling gehad op een bepaalde 

persoon te viseren (de exploitant, de eigenaar,…).
174

 Bij de expliciete wettelijke toerekening 

daarentegen duidt de wet uitdrukkelijk een bepaalde natuurlijke persoon aan als 

strafrechtelijke verantwoordelijke (de bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,…).
175

 

Indien bij de wettelijke toerekening die aangeduide personen de rechtspersoon (bv. 

werkgever) en een natuurlijke persoon (bv. aangesteld) zijn dan moet men rekening houden 

met de samenloopregel van artikel 5 lid 2 Strafwetboek. Hierover later meer. 

De vraag die hier naar boven kwam, was hoe deze wettelijke en conventionele toerekeningen 

zich zouden verhouden ten opzichte van artikel 5 Strafwetboek. De Raad van State had in zijn 

advies bij het wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen vooropgesteld dat de wetgever de strafbaarstellingen waarvoor hij in het 

verleden met een wettelijke of conventionele toerekening werkte, aan te passen in die zin dat 
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ook de rechtspersonen in de kring van geviseerde personen zouden vallen.
176

 De wetgever 

volgde dit advies niet op wat leidde tot een aantal problemen in de praktijk. 

De correctionele rechtbanken te Hoei
177

 en Luik
178

 waren van mening dat de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de rechtspersoon de wettelijke of conventionele toerekeningen 

onveranderd liet. Het uitgangspunt volgens deze rechtspraak was bijgevolg dat telkens 

wanneer een strafbepaling voorziet in de wettelijke of conventionele toerekening aan 

natuurlijke personen, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen niet van 

toepassing is.
179

 Het Arbitragehof stuurde deze visie bij in drie navolgende arresten. 

1. Arrest nr. 145/2002 Arbitragehof
180

 

In dit arrest beantwoordt het Arbitragehof een prejudiciële vraag van de correctionele 

rechtbank te Antwerpen of artikel 22, §3 WAM
181

 verenigbaar is met artikel 10 en 11 van de 

Grondwet rekening houdend met artikel 5 Strafwetboek.  

Het, inmiddels opgeheven, artikel 22 §3 WAM hanteerde een systeem van wettelijke 

toerekening waarbij de schuldige vennootschapsbestuurder, zaakvoerders of vennoten 

strafrechtelijk aansprakelijk werden gesteld voor het in artikel 22 §1 opgenomen misdrijf van 

niet-verzekering. Dit terwijl artikel 5 Strafwetboek de rechtspersoon strafrechtelijk 

verantwoordelijk stelt voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 

verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of wanneer blijkt uit 

concrete omstandigheden, voor zijn rekening weden gepleegd.  

Het Hof stelt vast dat artikel 22, §3 WAM, voor wat betreft misdrijven gepleegd na 2 juli 

1999 (dit is de datum van inwerkingtreding van de wet van 4 mei 1999) impliciet werd 

opgeheven door de invoering van artikel 5 Strafwetboek. Om tot deze conclusie te komen, 

argumenteert het Hof dat artikel 5 strafwetboek geldt voor alle misdrijven, behoudens 
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andersluidende bepalingen in bijzondere strafwetten. De wetgever kan afwijken van deze 

algemene regeling, op voorwaarde dat daar een objectieve en redelijke rechtvaardiging 

tegenover staat. Het Hof stelt dat de wetgever niet bewust van een afwijking heeft voorzien, 

aangezien artikel 22 §3 WAM tot stand kwam voor de inwerkingtreding van artikel 5 

Strafwetboek. Volgens het Hof was de wettelijke toerekening van het misdrijf aan die 

personen noodzakelijk vanwege het ontbreken van een eigen strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. 

In een tweede invalshoek voegt het Hof er nog aan toe dat artikel 22 §3 WAM impliciet is 

opgeheven door artikel 5 van het Strafwetboek, in zoverre die vroegere wet niet verenigbaar is 

met de bepalingen van de nieuwe wet.
182

 

Het Hof besluit dat het niet redelijk verantwoord is om personen die opgenomen zijn in artikel 

22 §3 WAM strafrechtelijk verantwoordelijk te blijven stellen voor feiten die gepleegd zijn na 

2 juli 1999 terwijl artikel 5 Strafwetboek de algemene strafbaarheid van rechtspersonen 

poneert. Daarenboven rijst er geen probleem aangezien artikel 5 Strafwetboek de 

onverenigbare bepalingen van artikel 22 §3 impliciet afschaft.
183

 

De prejudiciële vraag handelde hier over een bijzondere vorm van wettelijke toerekening, 

namelijk de dubbele wettelijke toerekening. Artikel 22 §1 WAM bepaalt wie strafrechtelijk 

kan zijn, namelijk de houder of de eigenaar. Deze begrippen kunnen zowel slaan op 

natuurlijke personen alsook op rechtspersonen.  

Artikel 22 §3 WAM maakte het voorwerp uit van de prejudiciële vraag. Deze bepaalde dat 

“als de eigenaar of de houder een vennootschap, een vereniging of een instelling met 

rechtspersoonlijkheid is, zijn de straffen toepasselijk op de schuldige bestuurders, 

zaakvoerders of vennoten, en is de vennootschap, de vereniging of de instelling die de 

eigenaar is, burgerrechtelijk aansprakelijk voor de geldelijke veroordelingen”. Deze 

toerekening had als doel dat indien de strafrechtelijke verantwoordelijke een rechtspersoon 

was, er geen straffeloosheid zou zijn. Dit was de situatie voor 2 juli 1999. 
184

 Deze wettelijke 
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toerekening in twee fasen
185

 is echter uitzonderlijk. De meeste bepalingen voorzien in een 

toerekening in één fase. Volgens P. WAETERINCKX
186

 leidt de toerekening in twee fases 

steeds tot het buiten spel zetten van artikel 5 Strafwetboek omdat deze vorm van toerekening 

steeds kanaliseert naar de natuurlijke persoon die wordt aangeduid. Wat de wettelijke 

toerekening in één fase betreft, meent deze auteur dat artikel 5 Strafwetboek onverminderd 

geldt. T. WUYTS en later bijgetreden door S.VAN DYCK zijn echter van mening dat bij de 

toerekening in één fase de rechter moet nagaan of de wetgever niet moedwillig een 

uitzondering wenste te voorzien vanwege de bijzondere verantwoordelijkheid of bijzondere 

hoedanigheid van de omschreven strafrechtelijk verantwoordelijke persoon. Slechts indien dit 

zo zou zijn, is een afwijking van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen 

verantwoord. Volgens deze auteurs moet m.a.w., naast de toerekening in twee fasen, ook de 

toerekening in één fase met als louter doel hebben om de niet-strafbaarheid van 

rechtspersonen van voor 2 juli 1999 op te vangen, wijken en moet bijgevolg de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen toegepast worden.
187

 

Wat betreft het besproken arrest van het Arbitragehof kan geconcludeerd worden artikel 22 §3 

WAM die voorziet in een wettelijke toerekening in twee fases, impliciet opgeheven werd.
188

  

Met de Wet houdende diverse bepalingen van 23 december 2005 gaf ook de wetgever gehoor 

aan de rechtspraak van het Arbitragehof en werd artikel 22 §3 WAM opgeheven.
189

 

X Het moet gezegd dat het Arbitragehof met dit arrest een eerste stap zet naar meer 

duidelijkheid wat betreft de verenigbaarheid van de wettelijke toerekeningsmechanismen met 

de wet betreffende de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen. 
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2. Arrest nr. 04/2003
190

 en arrest nr. 27/2004 Arbitragehof
191

 

Deze arresten kwamen beide naar aanleiding van een quasi dezelfde prejudiciële vraag 

vanwege de politierechtbank te Hoei en Antwerpen, die vraagden aan het Hof om zich uit te 

spreken over de wettelijke toerekening in artikel 67ter Wegverkeerswet
192

 die de algemene 

strafbaarheid van artikel 5 Strafwetboek buiten spel zet. 

De vraag luidde als volgt: “Schendt artikel 67ter van de Wegverkeerwet de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet in die zin dat dit artikel de natuurlijke personen die de rechtspersoon in 

rechte vertegenwoordigen als titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig 

aansprakelijk stelt voor het niet nemen van de nodige maatregelen om de identiteit van de 

bestuurder of de identiteit van diegene die het voertuig op het ogenblik van de vaststellingen 

onder zicht had te kunnen mededelen, terwijl artikel 5 van het Strafwetboek de rechtspersonen 

strafrechtelijk verantwoordelijk stelt voor misdrijven die hetzij een intrinsieke band hebben 

met de verwezenlijking van zijn doel of de behartiging van zijn belangen, of die – naar blijkt 

uit de concrete omstandigheden – voor zijn rekening werden gepleegd?”. 

De motivering die het Hof geeft, is quasi identiek aan van het bovenvermelde arrest nr. 

2002/145. Het Hof onderzoekt twee vragen: 

Was het de wil van de wetgever om met artikel 67ter Wegverkeerswet doelbewust een 

uitzondering te maken op artikel 5 Strafwetboek, en 

Wordt de natuurlijke persoon geviseerd vanwege zijn bijzondere verantwoordelijkheid of 

hoedanigheid? 

Het Hof antwoordt op beide vragen negatief waardoor het buitenspel zetten van artikel 5 

Strafwetboek een schending is van artikelen 10 en 11 Grondwet, tenzij men ervan uitgaat dat 

artikel 5 een impliciete opheffing beoogt van de wettelijke toerekening van artikel 67ter 

Wegverkeerwet.
193

  

Volgens T. WUYTS lijkt er vooralsnog geen reden te zijn om de rechtspraak inzake de 

dubbele wettelijke toerekening toe te passen op de enkelvoudige wettelijke toerekening.
194
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Deze laatste meent dat in geval van enkelvoudige toerekening de rechter moet nagaan of de 

wetgever in een bewuste uitzondering wilde voorzien omwille van de bijzondere 

verantwoordelijkheid of de bijzondere hoedanigheid van de als strafrechtelijke 

verantwoordelijk omschreven personen. Indien dit zo is dan is een afwijking van artikel 5 

Strafwetboek gerechtvaardigd, anders niet.
195

 

Volgens M. FAURE en P. WAETERINCKX kan men echter beargumenteren dat de wetgever 

bij de enkelvoudige toerekeningen steeds bepaalde personen heeft aangeduid omwille van hun 

bijzondere verantwoordelijkheid of hoedanigheid.
196

  Zo schreef F. DERUYCK dat de 

wettelijke toerekening in het sociaal recht hoofdzakelijk is gericht om “het daderschap zo veel 

mogelijk te beperken tot de wetgever en zijn naaste omgeving”. Ook in andere enkelvoudige 

wettelijke en conventionele toerekeningen stelt deze auteur vast dat men niet anders kan dan 

vast te stellen dat de wetgever steeds personen viseert omwille van hun bijzondere 

bevoegdheid als toezichthouder op normconform gedrag en hun bestraft omdat deze volgens 

hem bepaalde misdrijven kunnen en moeten voorkomen.
197

  

Wat de dubbele toerekeningsbepalingen betreft moet een onderscheid gemaakt worden tussen 

de bepalingen die dateren voor de inwerkingtreding van artikel 5 Strafwetboek van diegene 

die in werking zijn getreden na die datum.
198

 Dateert de bepaling na 2 juli 1999 dan mag men 

er van uitgaan dat de wetgever de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen 

heeft willen uitsluiten, al is het niet zo duidelijk of dit de bedoeling was.
199

 

Wat betreft de bepalingen voor 2 juli 1999 worden de toerekeningsregels gewijzigd. Indien de 

toerekeningsregels enkel het gebrek aan strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de 

rechtspersoon moesten opvangen dan maakt artikel 5 Strafwetboek ook de toerekening aan 

rechtspersonen mogelijk en stelt dit een einde aan de “exclusieve” verantwoordelijkheid van 

de aangeduide natuurlijke personen.
200
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3. Rechtspraak van het Hof van Cassatie  

Het Hof van Cassatie sprak zich enkele keren uit om duidelijkheid te scheppen binnen deze 

complexe problematiek. Wat de enkelvoudige wettelijke toerekeningsbepalingen betreft, kan 

de aangeduide persoon zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn sinds de 

invoering van artikel 5 Strafwetboek.
201

 Zo sprak het Hof van Cassatie zich uit aangaande de 

wettelijke toerekening van artikel 67ter Wegverkeerswet. Het Hof stelt dat artikel 5 

Strafwetboek een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen invoerde, te 

onderscheiden en autonoom ten opzichte van de natuurlijke personen die voor de 

rechtspersoon hebben gehandeld of dit nagelaten hebben. Artikel 5 Strafwetboek heeft tot 

gevolg dat artikel 67ter Wegverkeerswet impliciet is gewijzigd in die zin dat de erin bepaalde 

overtreding ten laste van de rechtspersoon, de natuurlijke persoon of beide kan gelegd 

worden.
202

 

Het Hof van Cassatie oordeelde ondubbelzinnig dat artikel 5 lid 1 Strafwetboek ook geldt in 

geval van dubbele wettelijke toerekening.
203

  

In een arrest van 2011
204

 bevestigt het Hof van Cassatie nogmaals haar standpunt. Het Hof 

ziet geen probleem in de veroordeling voor een inbreuk op het Monumentendecreet door een 

rechtspersoon. Het feit dat het Monumentendecreet de eigenaar of de vruchtgebruiker 

strafbaar stelt, staat de feitenrechter er niet toe in de weg dat hij het misdrijf toerekent aan de 

persoon die in rechte of in feite de verantwoordelijke is.  

Tot op de dag van vandaag heeft de wetgever nagelaten om de verhouding tussen de 

wettelijke toerekeningsbepalingen en artikel 5 Strafwetboek nader te bepalen, dus werd het 

deze problematiek hoofdzakelijk uitgewerkt door rechtspraak en rechtsleer. Hoewel de 

dubbele toerekeningsbepalingen in theorie overbodig zijn geworden met de invoering van 

artikel 5 Strafwetboek, blijven deze bepalingen zonder ingrijpen van de wetgever 

onverminderd gelden. Met dit verschil dat ook rechtspersonen hiervoor strafrechtelijk 

aansprakelijk kunnen zijn.  

De rechtspraak van zowel het Hof van Cassatie als het toenmalig Grondwettelijk Hof leidt tot 

de huidige vaststelling dat de autonome strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
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rechtspersonen eveneens mogelijk is bij de wettelijke en conventionele toerekening aan 

natuurlijke personen.  

4. Artikel 61, §2 Wetboek Vennootschappen  

Artikel 61 §2 Wetboek Vennootschappen voerde in 2002
205

 een mechanisme van 

conventionele toerekening aan een natuurlijke persoon in, die de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de zogenaamde “managementvennootschap” buiten spel leek te 

zetten. Deze wet dateert van na de invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen. Bepaalde auteurs gingen er dan ook van uit dat de wetgever met de invoering 

van artikel 61 §2 Wetboek Vennootschappen uitdrukkelijk wilde afwijken van artikel 5 

Strafwetboek. Hierdoor moet het misdrijf in dergelijke gevallen steeds aan de conventioneel 

aangeduide natuurlijke persoon worden toegerekend.
206

 

De Correctionele rechtbank te Gent besliste in 2007 echter dat het nergens de bedoeling van 

de wetgever blijkt om van artikel 5 Strafwetboek af te wijken. Aangezien de persoonlijke 

aansprakelijkheid van de vaste vertegenwoordiger de hoofdelijke aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon op burgerrechtelijk vlak onverlet laat, mag men ervan uitgaan dat dit ook geldt 

voor wat betreft de strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
207

 

5. Oud artikel 132 Wetboek Vennootschappen 

Met de afschaffing van de conventionele toerekening van een vaste vertegenwoordiger van de 

bedrijfsrevisoren die vervat was in artikel 132 Wetboek Vennootschappen
208

 benadrukte de 

wetgever expliciet dat deze wetswijziging de bedoeling had om het gemene recht in verband 

met de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen van toepassing te maken.
209
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§ 4. De materiële toerekening  

1. Algemeen  

In het strafrecht is de materiële toerekening de regel. Strafbare gedragingen zijn toerekenbaar 

aan de persoon die de feiten materieel pleegde. Het feit wijst bijgevolg de dader aan.
210

 Maar 

om dit principe zomaar toe te passen op een rechtspersoon, die een juridische entiteit is 

zonder lichaam en schuldbewustzijn
211

, is niet evident. Een rechtspersoon handelt immers 

altijd door toedoen van zijn natuurlijke personen. De rechter die geconfronteerd wordt met 

een misdrijf zal bijgevolg een sprong moeten maken van de natuurlijke persoon naar de 

rechtspersoon.
212

  

Via de drie toerekeningscriteria uit artikel 5, lid 1 Strafwetboek kan een misdrijf aan een 

rechtspersoon toegerekend worden. Men spreekt hier van “materiële toerekeningscriteria” 

maar deze term mag men niet verwarren met de hierboven beschreven materiële toerekening. 

Een rechtspersoon kan nog steeds niet een misdrijf materieel plegen.
213

 

De toerekening van een misdrijf aan de rechtspersoon zal door de bewoordingen van artikel 5, 

lid 1 Strafwetboek slechts dan mogelijk zijn indien er een intrinsieke band bestaat tussen het 

misdrijf en de betrokken rechtspersoon. Dit komt erop neer dat het misdrijf werd gepleegd: 

- Ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel of; 

- Ter waarneming van de belangen van de rechtspersoon of; 

- Voor rekening van de rechtspersoon, wanneer dit uit de concrete omstandigheden blijkt. 

Verschillende parlementsleden vonden dit een veel te ingewikkelde formulering.
214

 Een 

amendement dat werd ingediend ter vereenvoudiging van bovenstaande formulering haalde 

het evenwel niet.
215

 

De Belgische wetgever was van mening dat het enkele verband tussen het misdrijf en de 

verwezenlijking van het doel van de rechtspersoon een te smal draagvlak was voor de 
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strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen. Rechtspersonen zouden namelijk 

door een beperkende omschrijving van hun maatschappelijk doel zo de grenzen voor hun 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid kunnen preciseren.
216

 De wetgever laste daarom nog 

twee andere criteria in. Hij ging echter niet zo ver als de Aanbeveling van de Raad
217

 van 

Europa, die aan de basis lag van het wetsvoorstel en stelde dat rechtspersonen aansprakelijk 

zijn voor misdrijven “die gepleegd worden binnen de uitoefening van de activiteiten van de 

rechtspersoon, zelfs wanneer het misdrijf vreemd is aan het doe van de rechtspersoon”.
218

 Uit 

vrees voor een objectieve aansprakelijkheid volgde de wetgever deze ruime en algemene 

formulering niet, maar opteerde daarentegen voor drie materiële toerekeningscriteria.  

2. Intrinsiek verband 

In het oorspronkelijk wetsontwerp was bepaald dat de strafbare feiten die aanleiding kunnen 

geven tot strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon, die zijn welke “ter 

verwezenlijking van zijn doel, ter waarneming van zijn belangen of voor zijn rekening 

gepleegd werden”. De Raad van State uitte echter veel kritiek op deze omschrijving en stelde 

dat de bepaling zodanig vaag is dat er strijdigheid is met het legaliteitsbeginsel. Hierdoor zou 

de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon strijdig zijn met de Grondwet 

en de internationale verbintenissen van België.
219

 Uiteindelijk werd er geopteerd voor het 

toerekeningscriterium “intrinsieke band met de verwezenlijking van het doel…”. Dit werd 

ontleend uit het Franse recht en was een compromis tussen twee legitieme doelstellingen. 

Enerzijds vermijden dat rechtspersonen zich voor elke gedraging van de natuurlijke personen 

moeten verantwoorden en anderzijds evenzeer vermijden dat de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen te veel zou worden ingeperkt.
220

 

De wetgever vond het niet gepast om de rechtspersoon verantwoordelijk te stellen voor feiten 

die gepleegd zijn door personen die een band hebben met haar hebben, zoals werknemers en 

bedienden, wanneer zij slechts gebruik maakten van het juridisch kader of materialen van de 

rechtspersoon om misdrijven te plegen voor hun eigen belang, in privétijd en zonder enige 

                                                 
216

 L. DUPONT, “De euro in het strafrecht en de strafbaarheid van de rechtspersonen” in L. DUPONT, R. 

VERSTRAETEN en F. HUTSEBAUT (eds.), Straf(proces)recht, Brugge, die Keure, 2001, (5) 12. 
217

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

ondernemingenrechtspersonen voor de misdrijven gepleegd in de uitoefening van hun activiteiten, 20 oktober 

1988. 
218

 Verslag van de commissie voor de Justitie over het Wetsvoorstel (H. VANDENBERGHE) tot invoering van 

de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-1217/6, 5 en 8. 
219

 Verslag van de commissie voor de Justitie over het Wetsvoorstel (H. VANDENBERGHE) tot invoering van 

de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-1217/6, 117-121. 
220

 L. DUPONT, “De euro in het strafrecht en de strafbaarheid van de rechtspersonen” in L. DUPONT, R. 

VERSTRAETEN en F. HUTSEBAUT (eds.), Straf(proces)recht, Brugge, die Keure, 2001, (5) 13. 



53 

 

band met de bedrijfsactiviteiten. Dit benadrukt nog maar eens dat de wetgever geen objectieve 

aansprakelijkheid wilde invoeren en dat niet elk gepleegde feit in de schoot van de 

rechtspersoon aanleiding kan geven tot strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
221

 Bij wijze van 

voorbeeld: de bankbediende die gebruik maakt van de infrastructuur van de bank voor zijn 

eigen gewin.
222

 Dankzij de precieze criteria van artikel 5, lid 1 Strafwetboek zou de bank in 

dergelijk geval niet strafrechtelijk verantwoordelijk zijn.  

Men kan zich hier echter de vraag stellen of het risico op objectieve aansprakelijkheid wel 

bestond. De rechtspersoon is slechts strafrechtelijke verantwoordelijk als ook het moreel 

element in diens hoofde is verwezenlijkt. In bovenstaand voorbeeld zou de bank slechts 

strafrechtelijke verantwoordelijk zijn voor fraude indien ook het moreel element aan haar 

toerekenbaar is.
223

 

Een louter occasioneel verband met het maatschappelijk doel van de rechtspersoon volstaat 

aldus niet om het misdrijf aan de rechtspersoon toe te rekenen. 
224

  

Sommige auteurs hadden echter de vrees dat het woordje “intrinsiek” als verweerwapen door 

rechtspersonen zou gebruikt worden. Zo zou de rechtspersoon kunnen betogen dat het misdrijf 

zich slechts occasioneel heeft gesteld om zo de materiële toerekening te ontwijken.
225

 In de 

praktijk blijkt deze vrees echter nodig te zijn. De rechtspraak wijst dergelijk verweer namelijk 

gemakkelijk weg.
226

  

Er zijn m.i. echter geen rechterlijke uitspraken gedaan waarin de materiële toerekening niet 

mogelijk was vanwege het ontbreken van intrinsiek verband met het doel of de belangen van 

de rechtspersoon.  
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3. Eerste toerekeningscriterium: intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel 

Krachtens artikel 5 lid 1 Strafwetboek is de rechtspersoon onder meer verantwoordelijk voor 

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

Sommige auteurs meenden hieruit af te leiden dat de wetgever doelde op de situatie waarin 

het doel van de rechtspersoon erop gericht is op het plegen van bepaalde misdrijven.
227

 Dit 

zou het toepassingsgebied van dit criterium aanzienlijk beperken. Het Hof van Cassatie 

preciseerde in een arrest van 2004 dat niet het doel van de rechtspersoon erop gericht moet 

zijn op het plegen van misdrijven maar dat “de misdrijven moeten gepleegd zijn ter 

verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel”.
228

 

Wat betreft het “doel” van de rechtspersoon geeft de parlementaire voorbereiding geen 

uitsluitsel of het gaat om een statutaire dan wel feitelijke invulling. De meeste auteurs 

verdedigen de statutaire invulling van het doel, maar geven ook meteen de gevaren van 

dergelijke interpretatie. De rechtspersoon zou al te gemakkelijk zijn statutaire doel beperkend 

kunnen omschrijven waardoor hij de strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan omzeilen.
229

  

Dit maakt de aanvulling met de twee andere criteria dan ook broodnodig. De feitelijke 

invulling van het doel wordt door weinigen verdedigd
230

 maar kan volgens sommige 

rechtsleer wel geschieden op basis van de autonomie van het strafrecht. Aangezien de strafwet 

zelf geen definitie bepaalt van het “doel” van de rechtspersoon is de strafrechter niet 

gebonden door de vennootschapsrechtelijke betekenis van het begrip en kan hij bijgevolg 

kijken naar het werkelijke doel van de rechtspersoon.
231
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In de praktijk is het niet altijd mogelijk om het verschil te zien tussen de statutaire en feitelijke 

invulling van het doel. De strafrechter zal steeds in concreto rekening moeten houden met de 

feiten en omstandigheden van het misdrijf.
232

  

In de rechtspraak vindt men zowel de statutaire alsook de feitelijke invulling van het doel. 

Zodra blijkt dat het ten laste gelegde misdrijf gepleegd is naar aanleiding van het doel van de 

rechtspersoon wordt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid aangenomen. Rechters 

verwijzen in de meeste gevallen echter wel uitdrukkelijk naar de statuten of de 

oprichtingsakte voor de vaststelling van het maatschappelijke doel van de rechtspersoon.
233

 

Zo is het misdrijf van huisjesmelkerij intrinsiek verbonden met de verwezenlijking van het 

doel van een woningverhuurmaatschappij en een projectontwikkelaar.
234

 Wanneer een 

horecazaak op papier een tearoom is, maar in het weekend een dancing, dan beschikt zij niet 

over de vereiste geluidsvergunning en is zij derhalve strafbaar.  

De feitenrechters aanvaarden frequent in het kader van milieuzaken dat de strafbare feiten aan 

de rechtspersoon toegerekend kunnen worden, wanneer deze gepleegd zijn in het kader van de 

“bedrijfsmatige interpretatie” waarbij meestal verwezen wordt naar het maatschappelijke doel 

van de rechtspersoon.
235

 

In dergelijke zaken is de motivering betreffende de materiële toerekening bijzonder kort of 

zelfs onbestaande.
236

 

4. Tweede toerekeningscriterium: intrinsiek verband met de waarneming van de belangen 

van de rechtspersoon 

De materiële toerekenbaarheid verbinden aan de waarneming van de belangen van de 

rechtspersoon levert een deugdelijk criterium op voor de toerekening voor wat betreft de 

toerekening.
237

 Noch de wet, noch de parlementaire voorbereidingen lichten echter toe wat 

precies moet worden begrepen onder deze “belangen”. Het kan dus in principe gaan over 

economische, pecuniaire of –ruimer- morele belangen van de rechtspersoon, zoals de 
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bedrijfscultuur of de reputatie van de rechtspersoon.
238

 In vele gevallen zullen de morele 

belangen van de rechtspersoon echter nauw verwant zijn met de economische belangen. Het 

zal aldus eerder uitzondering dan regel zijn dat de rechter een misdrijf aan de rechtspersoon 

zal toerekenen louter vanwege de waarneming van morele belangen.  

Bij de toerekening en bij de straftoemeting houden rechters in de praktijk ook rekening met de 

financiële voordelen die de rechtspersoon haalde uit het misdrijf.
239

 Indien het misdrijf 

materieel toegerekend kan worden aan de rechtspersoon dient echter ook het moreel 

bestanddeel in hoofde van de rechtspersoon vastgesteld te worden. Een louter voordeel halen 

uit een misdrijf kan dus niet leiden tot strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
240

 

Het is in bepaalde gevallen ook mogelijk dat de rechtspersoon onrechtstreeks of ongewild 

voordeel haalt uit een misdrijf dat door natuurlijke personen volledig op eigen houtje werd 

uitgevoerd. Het was dan ook bij deze hypothese dat het de Raad van State verontrustte dat de 

wet niet expliciteert welke natuurlijke personen tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

van rechtspersonen kunnen leiden.
241

  

De vaagheid van de wetgever leidt in de praktijk tot een erg ruime materiële 

toerekeningsmogelijkheid. Rechters maken gebruik van de ruime interpretatievrijheid die de 

wetgever voorzag.
242

 

5.  Derde toerekeningscriterium: gepleegd, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor 

rekening van de rechtspersoon 

Wat het derde criterium betreft, nam de wetgever artikel 121-2 lid 1 Code pénal over. 

Aangezien het eerste criterium omzeiling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

mogelijk zou maken en het tweede criterium te vaag is geformuleerd, is dit criterium 

voldoende precies om misbruiken uit te sluiten volgens sommige rechtsleer.
243

 Dit criterium 

leidt tot een overlapping van de criteria andere criteria. Dit uit zich ook in de rechtspraak waar 

de materiële toerekening vaak geschiedt op basis meer dan een criterium. 
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Toerekening vereist altijd een beoordeling van de concrete feiten en omstandigheden. Deze 

toegevoegde zinsnede geldt dus voor alle drie criteria en is eigenlijk overbodig.
244

 

6. Motivering van de materiële toerekening door de rechter  

De motivering van de materiële toerekening is in vele gevallen uiterst summier
245

 en in 

sommige vonnissen en arresten zelfs onbestaande. Voor verschillende misdrijven is de band 

met het doel van de rechtspersoon vaak zo vanzelfsprekend dat de rechter de materiële 

toerekening niet uitgebreid motiveert. Men denke hier aan sociaalrechtelijke en 

bedrijfseconomische misdrijven zoals tewerkstelling van illegalen, arbeidsongevallen, niet 

tijdige aangifte van indiensttreding aan de RSZ,…
246

 In dergelijke gevallen gaat de rechter 

artikel 5 lid 1 Strafwetboek gewoonweg parafraseren zonder een selectie te maken tussen de 

drie criteria.
247

 

Volgens enkele auteurs
248

 vereist artikel 5 lid 1 Strafwetboek echter een bijzondere 

motiveringsplicht. Dit betekent dat de strafrechter beknopt maar nauwkeurig moet motiveren 

waarom hij een misdrijf materieel toerekent aan de rechtspersoon.  

Voor alle zekerheid nemen de partijen best zo nauwkeurig mogelijk conclusie over de 

materiële toerekening zodoende is de strafrechter, minstens formeel, verplicht hierop te 

antwoorden.
249

  

De drie voorwaarden zijn alternatief voor de materiële toerekening wat uiteraard niet uitsluit 

dat het materieel daderschap van de rechtspersoon ook vervuld is wanneer meerdere criteria 

vervuld zijn.
250

 In veel gevallen zal de rechter twee criteria weerhouden
251

, maar zodra een 

van de voorwaarden is vervuld, staat de materiële toerekening in hoofde van de rechtspersoon 

vast.  
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Er is geen hiërarchie tussen de verschillende criteria. De rechter kiest in concreto welke 

criteria op de betrokken feiten van toepassing zijn. 
252

 

§ 5. Tussentijds besluit materiële toerekening 

Het basisprincipe van de assimilatie tussen de rechtspersonen en de natuurlijke personen heeft 

tot gevolg dat deze ook betrekking heeft op de toerekening van het misdrijf. Dit betekent dat 

zowel de materiële als de morele component van het misdrijf in hoofde van de rechtspersoon 

moeten bewezen zijn. De wetgever gaf niet aan welke natuurlijke personen de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de rechtspersoon in het gedrang brengen. De rechtspersoon kan 

aldus verantwoordelijk zijn voor eender welk misdrijf, ongeacht welke natuurlijke persoon de 

materiële dader is. Artikel 5 Strafwetboek voert een autonoom en onderscheiden 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid in.  

De wetgever liet echter na om de verhouding te regelen tussen de wettelijke (enkelvoudige en 

dubbele toerekening) en conventionele toerekeningsbepalingen aan natuurlijke personen en de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen. Deze problematiek leidde tot 

discussie in de rechtsleer en tot verschillende rechtspraak van het toenmalige Arbitragehof en 

het Hof van Cassatie. Uit deze rechtspraak kan men concluderen dat de wettelijke en 

conventionele toerekening de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen niet 

in de weg staat. Het is echter jammerlijk vast te stellen dat de wetgever –op zijn minst wat 

betreft de dubbele wettelijke toerekening die in theorie overbodig is geworden- de bepalingen 

van de wettelijke en conventionele toerekening niet heeft aangepast om verwarring in de 

toekomst te vermijden. 

Om tot de materiële toerekening van het misdrijf aan de rechtspersoon te komen, reikt de wet 

drie criteria aan. Vastgesteld kan worden dat de wet vrij onduidelijk geformuleerd is en dat 

bepaalde woorden eigenlijk bladvulling zijn. Zo moet er een “intrinsieke band” zijn tussen het 

misdrijf en de drie criteria aan de hand van dewelke het materiële element in hoofde van de 

rechtspersoon moet aangetoond worden. Deze term werd aan de wettekst gevoegd om 

situaties te vermijden waarbij natuurlijke personen voor hun eigen belang misdrijven zouden 

plegen zonder enige band met de activiteiten van de rechtspersoon. Deze term werd door de 

wetgever toegevoegd om duidelijk te maken dat het hier niet gaat om een objectieve 

verantwoordelijkheid. Men kan zich echter afvragen wat de toegevoegde waarde hiervan is. In 
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dergelijk geval moet het misdrijf nog steeds moreel toerekenbaar zijn aan de rechtspersoon. 

Er is geen rechtspraak bekend waar de materiële toerekening niet kon geschieden omwille van 

het ontbreken van een “intrinsieke band”. 

 

Daarnaast stelt de wet dat de materiële toerekening kan gebeuren “naar blijkt uit de concrete 

omstandigheden”. Ook dit is bladvulling aangezien de strafrechter steeds moet kijken naar de 

concrete omstandigheden opdat een misdrijf aan een (rechts-)persoon kan toegerekend 

worden. In de meeste gevallen zal de rechtspraak het derde, en het meest ruime, criterium, op 

grond waarvan de rechtspersoon verantwoordelijk kan worden gesteld wanneer de feiten voor 

zijn rekening zijn gepleegd, terugvallen. De vaagheid van dit criterium leidt in de praktijk tot 

een erg ruime interpretatie vrijheid tot de vaststelling van het materieel element van het 

misdrijf. Dit criterium leidt in de praktijk tot weinig problemen. 
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§ 6. Morele toerekening 

1. Algemeen 

Het voorgaande betekent niet dat elk materieel gebeuren dat een intrinsiek verband heeft met 

het doel, met de waarneming van de belangen van de rechtspersoon, of dat voor rekening van 

de rechtspersoon is gepleegd, automatisch aan hem toerekenbaar is.
253

 Net als bij de 

natuurlijke personen moet de rechtspersoon bijgevolg schuld hebben aan het misdrijf.
254

 Het 

misdrijf moet hem met anderen woorden verwijtbaar zijn.  

Het werd in ons schuldstrafrecht gedurende lange tijd niet vanzelfsprekend geacht dat een 

rechtspersoon handelingen kon plegen die aan hem “verwijtbaar” zijn en deze het moreel 

element van een misdrijf kon verwerkelijken. De rechtsleer ging ervan uit dat de 

schuldbekwaamheid, die een essentiële voorwaarde is voor strafrechtelijke schuld en de 

daaruit volgende strafrechtelijke verantwoordelijkheid, enkel een eigenschap kunnen zijn van 

een natuurlijke persoon.
255

 De theoretici vreesden dan ook voor een objectieve 

verantwoordelijkheid van de rechtspersoon door het morele element af te leiden uit het opzet 

of de onachtzaamheid van de natuurlijke personen binnen de rechtspersoon. Vandaar dat men 

een antropomorfistische benadering hanteert, dit wil zeggen dat de geestesgesteldheid van de 

rechtspersoon beoordeeld moet worden als ware deze een natuurlijke persoon.
256

 

In de memorie van toelichting bij de wet van 4 mei 1999 werd duidelijk voorgeschreven dat 

de rechtspersoon, net als de natuurlijke personen, slechts kan gestraft worden indien het 

moreel element van het misdrijf aanwezig is. Over de morele toerekening rept artikel 5 

Strafwetboek echter met geen woord. In tegenstelling tot de materiële toerekening liet de 

Belgische wetgever na om de criteria voor toerekening van het moreel element te regelen. De 

rechtspraak is bijgevolg de belangrijkste bron. 

Om een rechtspersoon te kunnen veroordelen zal de rechter, wat betreft opzettelijke 

misdrijven, moeten aantonen dat de rechtspersoon wetens en willens handelde. Het wetens en 

                                                 
253

 Corr. Brugge 20 mei 2003, onuitg., aangehaald door P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden, Antwerpen, Intersentia, 2015, 70; Corr. 

Luik 20 september 2004, JLMB 2004, 1392. Corr. Luik 20 september 2004, JLMB 2004, 1392 e.v.;  
254

 Wetsvoorstel (H. VANDENBERGHE) tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

rechtspersonen, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-1217/1, 5-6. 
255

 F. DERUYCK, De rechtspersoon in het strafrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 236; H. VAN BAVEL, 

“Morele toerekening van rechtspersonen” (noot onder Cass. 23 september 2008), T.Strafr. 2009, (25) 25; 

MINISTERIE VAN JUSTITIE, Commissie voor de Herziening van het Strafwetboek: verslag over de 

voornaamste grondslagen voor de hervorming, Brussel, Ministerie van Justitie, 1979, 104.  
256

 S. VERVERKEN, “De beoordeling van het moreel element van misdrijven bij rechtspersonen. Een 

vergelijking tussen België en Nederland”, Jura Falc. 2009-10, (173) 173.  



61 

 

willens handelen, betekent dat de dader bewust en zonder dwang de gedraging stelt en vereist 

niet dat de dader ter kwader trouw of bedrieglijk handelt.
257

  

Voor onachtzaamheidsmisdrijven daarentegen zal de rechter moeten aantonen dat er sprake is 

van nalatigheid op het niveau van de rechtspersoon.
258

 Het merendeel van de vonnissen en 

arresten in de rechtspraak gaan over de onopzettelijke misdrijven 

De wetgever wees een systeem van trapsgewijze verantwoordelijkheid af. Dit betekent dat de 

rechter niet eerst moet nagaan of een bepaalde natuurlijke persoon het misdrijf pleegde, 

waarna het aan de rechtspersoon verwijtbaar is.
259

 Het is dus niet noodzakelijk dat de 

verantwoordelijke natuurlijke personen moeten geïdentificeerd worden, alvorens de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon kan vaststaan.
 260

 

2. De beoordeling van de morele toerekening is een feitenkwestie 

De beoordeling van de ‘schuld’ werd overgelaten aan de feitelijke beoordeling van de rechter, 

dit tot ongenoegen van de Raad van State. De wetgever vreesde dat de invoering van 

wettelijke criteria zou zorgen voor een al te gemakkelijke omzeiling.
261

 De wetgever gaf wel 

een aantal aanwijzingen, zoals de houding van de organen of een gebrekkige interne 

organisatie, maar vaak waren deze ook tegenstrijdig. Zo werd in sommige passages de morele 

toerekening  bij rechtspersonen vergeleken met die van de natuurlijke personen, zoals het 

beleid van de organen
262

, en in andere passages benadrukt de wetgever dat het morele element 

niet noodzakelijk dezelfde is voor de natuurlijke persoon als voor de rechtspersoon.
263

  De rol 

en houding van organen en leidinggevende natuurlijke personen bleven onduidelijk wat 
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betreft de toerekening aan de rechtspersonen.
264

 De rechtspraak finetunede deze parlementaire 

richtsnoeren gaandeweg. 

3. Eigen fout van de rechtspersoon is vereist 

De vaststelling van het morele element van een gedraging is een feitenkwestie en wordt 

beoordeeld in functie van de kenmerken die eigen zijn aan deze rechtspersoon. Het is echter 

niet vanzelfsprekend om gedragingen van de rechtspersoon los te koppelen aan de 

gedragingen van de natuurlijke personen die voor hem handelen.
265

 

Zeker is wel dat de toerekening aan een natuurlijke persoon, zelfs wanneer deze natuurlijke 

persoon een leidinggevende is, niet automatisch de schuld van de rechtspersoon impliceert. 

Dit zou immers indruisen tegen de autonome en eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

van rechtspersonen en de principes van het algemeen schuldstrafrecht.
266

  

Het autonoom karakter van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen 

betekent evenwel niet dat bij de vaststelling van het moreel element in hoofde van de 

rechtspersoon de rechter geen rekening mag houden met het gedrag van de rechtspersonen die 

handelen voor of namens de rechtspersoon.
267

 De rechter mag aldus rekening houden met het 

gedrag van de natuurlijke personen maar het moreel misdrijfbestanddeel moet steeds blijken 

op het niveau van de rechtspersoon.
268

 

De praktijk heeft het echter moeilijk om een autonome schuld vast te stellen in hoofde van de 

rechtspersoon. Er is namelijk rechtspraak waarin de rechter de fout van een leidinggevende 

natuurlijke persoon rechtstreeks toerekent aan de rechtspersoon, zonder na te gaan of deze 

laatste zelf effectief een fout had gemaakt. Zo oordeelde de rechter in een witwaszaak dat het 

vereiste morele bestanddeel in hoofde van de leidinggevende persoon voorhanden was en dus 

“is dat meteen ook in hoofde van de vennootschap”.
269
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Het principe dat de fout verwijtbaar moet zijn aan de rechtspersoon geldt voor alle 

rechtspersonen, ongeacht hun grootte.
270

 Maar vooral wanneer het gaat om kleine familiale 

vennootschappen met beperkt aandeelhouderschap of eenpersoonsbvba ’s heeft de rechtspraak 

moeite om de schuldvorm van de natuurlijke personen te onderscheiden van de schuld van de 

rechtspersoon.
271

  Dit pijnpunt omvat de vraag in welke mate kleine rechtspersonen de 

mogelijkheid hebben om autonoom te handelen zodat het verwijtbaar gedrag van een orgaan 

niet automatisch de verwijtbaarheid in hoofde van de rechtspersoon betekent.
272

 In kleine 

vennootschappen is het dikwijls zo dat de enige aandeelhouder de enige zaakvoerder en 

leidinggevende is en sommige rechtspraak gaan ervan uit dat in dergelijk geval geen ruimte 

voor onafhankelijk handelen van de rechtspersoon bestaat. Er dient echter steeds in concreto 

te worden nagegaan of de rechtspersoon zelf schuld heeft aan het gepleegde feit.
273

 Er zijn 

dan ook twee tendensen te bemerken wat betreft de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

kleine vennootschappen. Enerzijds dreigt de rechtspraak in dergelijke gevallen het autonoom 

karakter van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen uit het oog te 

verliezen en veroordeelt de rechtspersoon louter omwille van het handelen van de feitelijke 

leidinggevende natuurlijke personen.
274

 Anderzijds is er rechtspraak die in dergelijke zaken 

enkel de natuurlijke personen zal veroordelen.
275

 Dat men in dergelijke gevallen toch nog de 

rechtspersoon wil veroordelen, heeft vooral te maken met pecuniaire motieven, in het 

bijzonder de voordeelsontneming.
276

 Het kan echter niet de bedoeling van de wetgever 

geweest zijn dat enkele de natuurlijke personen strafrechtelijk verantwoordelijk zijn indien het 

gaat om kleine vennootschappen. Indien de feitenrechters ervan zouden uitgaan dat kleine 

rechtspersonen niet strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen zijn omdat deze laatsten geen 

ruimte hebben om een eigen, van de leidinggevende natuurlijke personen afwijkend pad te 

bewandelen, zou dit een uitholling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
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rechtspersonen betekenen. Bovendien zou deze redenering ingaan tegen het basisprincipe van 

deze wet, die uitgaat van een assimilatie van rechtspersonen met de natuurlijke personen.
277

   

Indien het gaat om de morele toerekening bij kleine vennootschappen kan uit de rechtspraak 

van het Hof van Cassatie afgeleid worden dat het hier vooral gaat om een 

motiveringsverplichting van de rechter. Het Hof geeft aan dat de rechter zich kan steunen op 

de gedragingen van de bestuursorganen of de gezagsdragers van de rechtspersoon, die onder 

meer natuurlijke personen kunnen zijn, om het morele element van het misdrijf in hoofde van 

de rechtspersoon vast te stellen. Hiermee dreigt men in dergelijk geval naar een afgeleide 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen te gaan.
278

 Hoewel het Hof van 

Cassatie veelvuldig uitvoerig de nadruk legt op de eigen verantwoordelijkheid van de 

rechtspersoon, legt zij anderzijds de lat niet al te hoog voor wat betreft de invulling van de 

schuldcomponent in hoofde van de rechtspersoon indien het gaat om kleine 

vennootschappen.
279

  

De elementen die tot de vaststelling van de schuld van de natuurlijke persoon leiden, kunnen 

bijgevolg ook dienen voor de vaststelling van de schuld in hoofde van de rechtspersoon. 

Hierbij is het noodzakelijk, maar wel voldoende dat uit die elementen de rechter ook een 

eigen fout van de rechtspersoon vaststelt. Het lijkt aangewezen dat de rechter in deze situatie 

verwijst naar de overwegingen die gelden voor de natuurlijke persoon en concreet motiveert 

dat deze ook de eigen fout van de rechtspersoon met zich meebrengen.
280

 De morele 

toerekening moet immers getild worden “op het niveau van het corporatief handelen”.
281
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Hoewel bepaalde rechtsleer ervan overtuigd zijn dat rechtspersonen niet over een eigen wil 

beschikken
282

, stelt cassatierechtspraak juist het tegenovergestelde. Het Hof van Cassatie 

stelde expliciet dat rechtspersonen wél over een eigen wil beschikken, hoewel zij handelen 

door toedoen van natuurlijke personen. Deze eigen wil van de rechtspersoon kan een bron van 

misdrijven zijn. Bij de morele toerekening van een misdrijf aan de rechtspersoon moet deze 

wil dan ook aangetoond worden, zij kan niet louter afgeleid worden uit de wil van de 

natuurlijke personen.
283

 Om de rechtspersoon schuldig te verklaren, volstaat het dus niet om te 

stellen dat de natuurlijke persoon het misdrijf wetens en willens pleegde.
284

 De rechtspersoon 

moet vrijuit gaan indien in zijn hoofde geen fout werd vastgesteld.
285

 Dit betekent evenwel 

niet dat de fout van de rechtspersoon noodzakelijk moet losstaan van de fout van de 

natuurlijke persoon. De rechter mag zich baseren op gedragingen van de bestuursorganen of 

haar gezagsdragers voor het vaststellen van het morele element. Niets belet de rechter om ook 

rekening te houden met de gedragingen van de medebeklaagde natuurlijke persoon om tot een 

fout in hoofde van de rechtspersoon te concluderen.
286

  

Uit artikel 5, tweede lid Strafwetboek volgt dat de gelijktijdige strafbaarstelling van 

rechtspersonen met natuurlijke personen slechts mogelijk is wanneer de rechtspersoon 

strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 

geïdentificeerde natuurlijke persoon die de fout wetens en willens pleegde. In dit geval is de 

fout van de rechtspersoon nauw verbonden met die van de natuurlijke persoon. Dit neemt niet 

weg dat een strafrechtelijk relevante fout ook hier, in hoofde van beide personen, aanwezig 

moet zijn. De rechter moet bijgevolg ook bij de rechtspersoon de fout vaststellen.
287

 Opdat de 

rechtspersoon in dit geval samen met de natuurlijke persoon strafrechtelijk verantwoordelijk 

kan gesteld worden, moet de rechter niet enkel vaststellen dat de natuurlijke persoon de fout 

wetens en willens pleegde, maar ook vaststellen dat de rechtspersoon zelf een fout heeft 
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begaan.
288

 Hoewel het in lid 2 enkel de (de-) cumulatieregeling betreft, is de wetgever op het 

eerste zicht afgeweken van diens uitgangspunt. Het is namelijk niet coherent om het 

assimilatiemodel te hanteren en uit te gaan dat het misdrijf rechtstreeks aan de rechtspersoon 

toegerekend moet worden, en tegelijkertijd te poneren dat het daderschap van de natuurlijke 

persoon de grondslag vormt voor het daderschap van de rechtspersoon.
289

 

Aan bovenstaande kritiek werd in de rechtsleer door A. MASSET geantwoord door te stellen 

dat de begrippen “uitsluitend” en “cumul” elkaar uitsluiten.
290

 De rechtspersoon kan 

inderdaad nooit strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld uitsluitend wegens het doen 

of laten van de natuurlijke personen, wanneer de rechtspersoon zelf geen fout beging.
291

 

Tot slot benadrukte de wetgever ook dat de rechtspersoon niet strafrechtelijk verantwoordelijk 

is voor misdrijven gepleegd via hem.
292

 Zo sprak de correctionele rechtbank te Antwerpen een 

patrimoniumvennootschap vrij omdat zij louter het instrument was van de natuurlijke 

personen die werden verdacht van huisjesmelkerij.
293

 

Hoe dan ook moet de verwijtbaarheid een eigen verwijtbaarheid van de rechtspersoon 

omvatten en bijgevolg niet zuiver een afgeleide verwijtbaarheid van de natuurlijke 

personen.
294

  

Te concluderen is dat, indien het gaat over kleine vennootschappen, het Hof van Cassatie het 

antropomorfisme niet consequent doortrekt en hiermee indruist met het basisprincipe van de 

wet, dat uitgaat van een assimilatie tussen rechtspersoon en natuurlijke persoon. Bijgevolg 

wordt de autonome verantwoordelijkheid, wat betreft eenpersoonsvennootschappen, de facto 

een objectieve strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 
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4. Eigen fout van de rechtspersoon vereist een specifiek onderzoek? 

Volgens P. WAETERINCKX vereist het bewijs van de eigen verwijtbaarheid van de 

rechtspersoon een specifiek en autonoom onderzoek. De wetgever benadrukte volgens deze 

laatste impliciet het belang van een specifiek onderzoek naar de feitelijke omstandigheden 

waaruit de verwijtbaarheid van de rechtspersoon moet blijken.
295

 Hoe zou de rechter immers 

kunnen besluiten tot een eigen schuldpatroon, hiermee bedoelend de vaststelling van een 

strafrechtelijk sanctioneerbare gedraging te wijten aan de rechtspersoon omdat deze, terwijl 

hij wist of had moeten weten dat het wederrechtelijk was, de gedraging niet vermeden heeft 

hoewel hij dat wel had kunnen doen?
296

  

Meermaals wordt het moreel element in hoofde van de rechtspersoon ‘over het hoofd gezien’ 

tijdens het onderzoek. In de zaak Spaar Select
297

 en de zaak Citi-Bank
298

 straften de hoven 

van Beroep, respectievelijk Antwerpen en Brussel, het ontbreken van dit specifiek onderzoek 

naar het vaststellen van de schuld in hoofde van de rechtspersoon, af door hen vrij te 

spreken.
299

  

B. MEGANCK daarentegen meent het niet eens te zijn met P. WAETERINCKX en stelt dat 

de wet niet vereist dat er een specifiek onderzoek moet zijn naar de feitelijke omstandigheden 

waaruit de fout van de rechtspersoon moet blijken. De fout van de rechtspersoon kan volgens 

hem afgeleid worden uit de gedragingen van de natuurlijke persoon zonder dat er 

noodzakelijk sprake is van een afgeleide of automatische verantwoordelijkheid van de 

rechtspersoon. Wel is de verzuchting naar een autonoom onderzoek terecht in die zin dat er in 

het onderzoek (vaak meer) aandacht moet gespendeerd worden aan de eigenheid en de aard 

van de rechtspersoon.
 300
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§ 7. Indeling volgens het moreel element: opzettelijke en onopzettelijke 

misdrijven 

Wat betreft het schuldelement wordt traditioneel verwezen naar de begrippen opzet en 

onachtzaamheid. Daarmee samenhangend worden misdrijven onderverdeeld in opzettelijke en 

onopzettelijke (of onachtzaamheids-) misdrijven.
301

 Dit onderscheid is ook van toepassing op 

de rechtspersoon. Het opzet of de onachtzaamheid dient aanwezig te zijn op het niveau van de 

rechtspersoon zelf.
302

  

Het strafrecht sanctioneert in principe enkel opzettelijk gepleegde gedragingen. Bestraffingen 

uit onachtzaamheid zijn eerder de uitzondering.
303

  

De opzettelijke misdrijven zijn gedragingen die slechts strafbaar zijn voor zover de dader met 

opzet handelde. Diefstal (art. 383 Sw.) en valsheid in geschrifte (art. 193 Sw.) zijn 

voorbeelden van opzettelijke misdrijven. Indien de rechtspersoon of natuurlijke persoon niet 

handelde met opzet dan is het misdrijf, bij gebrek aan het constitutief element opzet, niet 

voltrokken.  

Bij de onopzettelijke misdrijven daarentegen zijn de gedragingen strafbaar los van de vraag of 

de dader al dan niet met opzet handelde. Voorbeelden van onopzettelijke misdrijven zijn 

onopzettelijke slagen en verwondingen (art. 418-420 Sw.) en de meeste 

verkeersovertredingen. Het misdrijf komt tot stand zonder dat de dader opzettelijk 

handelde.
304

  

§ 8. Morele toerekening bij opzettelijke misdrijven 

Opzet vereist in hoofde van de rechtspersoon dat hij een strafbare gestelde gedraging of 

onthouding heeft gewild, terwijl hij zich bewust was van het wederrechtelijke karakter, 

ongeacht de gevolgen.
305

 Opzet omvat het wetens en willens handelen, dat zich bij meestal 
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vertaalt in een bewuste beslissing van de rechtspersoon,
306

 maar soms ook in het feit dat de 

rechtspersoon kennis had van de strafbare feiten en bewust naliet om gepaste maatregelen te 

nemen.
307

 Wanneer het gaat over misdaden en wanbedrijven dan wordt het opzet steeds 

vereist, ook al zegt de wet dit niet uitdrukkelijk. Indien de wet niks bepaalt, dan wordt de 

vereiste van opzet voor deze misdrijven vermoed. Overtredingen eisen slechts opzet indien de 

wet het expliciet vergt.
308

 

Het opzettelijk handelen wordt vooral ingevuld aan de hand menselijk eigenschappen. Dit is 

bijgevolg een van de hoofdredenen waarom verschillende rechtsgeleerden zich verzetten 

tegen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen.
309

  

Een belangrijke vraag hierbij is uit welke feitelijke omstandigheden de rechter dergelijke 

bewust beslissing of kennis kan afleiden. Zowel de wetgever als het Hof van Cassatie 

bevestigde dat om het morele element te kunnen vaststellen de rechter zich kan steunen op de 

gedragingen van de bestuurders van de rechtspersoon of haar organen.
310

 Zoals reeds 

besproken: hoe kleiner de rechtspersoon, des te moeilijker het is om het eigen schuldpatroon 

van de rechtspersoon te ontwaren dat losstaat van dat van het orgaan of de weinige organen
311

 

en de rechtspraak neigt in dergelijk geval naar een afgeleide verantwoordelijkheid te gaan.
312

  

Wanneer het daarentegen gaat om grote vennootschappen is het moeilijk om de gedragingen 

van bestuurders of de organen in acht te nemen omwille van de complexe structuur. Bij 

grotere ondernemingen kan men niet zomaar stellen dat deze een som vormt van de 
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individuele personen. Het is in dergelijke gevallen moeilijk om het moreel element vast te 

stellen “rekening houdende met de houding van de natuurlijke personen”.
313

  

De vraag naar de eigen of afgeleide strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de 

rechtspersoon komt in het kader van opzet naar boven. In de toelichting van het wetsvoorstel 

staat namelijk dat indien de wet een algemeen of bijzonder opzet als constitutief bestanddeel 

vereist, zal dit moeten bewezen worden dat dit ook aanwezig was in hoofde van de 

leidinggevende instanties.
314

 Voor opzettelijke misdrijven blijkt het, aldus de wetgever, 

slechts mogelijk om rechtspersonen strafrechtelijk verantwoordelijk te stellen indien het 

bijzonder of algemeen opzet ook aanwezig was in hoofde van de leidinggevende instanties. 

De determinerende factor om te komen tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de 

rechtspersoon ligt dus in het opzet van de leidinggevende instanties en niet in het opzet van de 

rechtspersoon zelf.
315

 Volgens de andere paragrafen uit de parlementaire voorbereiding moet 

het opzet dan weer niet vaststaan in hoofde van geïndividualiseerde instanties of organen 

binnen de rechtspersoon opdat de rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk kan gesteld 

worden.
316

   

1. Beslissing van een orgaan of leidinggevende personen 

In de meeste gevallen wordt gezocht op het niveau van de organen of het misdrijf al dan niet 

aanwezig was. Dit is nochtans geen wettelijke vereiste. Het meest pertinente, feitelijke 

element moet onderzocht worden.
317

  

Wanneer een beslissing is genomen door een orgaan van de rechtspersoon, bijvoorbeeld de 

raad van bestuur van een nv, én is deze beslissing materieel toerekenbaar aan de 

rechtspersoon op basis van artikel 5 lid 1 Strafwetboek dan zal dit meestal ook een beslissing 

van de rechtspersoon zijn.
318

  Dit zal bijvoorbeeld zo zijn wanneer het orgaan de jaarrekening 

opmaakt of ermee instemt, wetende dat dit niet overeenkomt met de financiële realiteit van de 
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onderneming. In veel gevallen zal men hier echter geen uitdrukkelijke notulering vinden van 

deze beslissingen. Hier was ook de wetgever zich bewust van.
319

 De strafrechter moet 

proberen om de realiteit van de fictie te onderscheiden, waarbij de vraag zich stelt of het de 

rechtspersoon is die handelde, ongeacht of dit via de gedelegeerd bestuurder, een aangestelde 

of de raad van bestuur in zijn geheel is gebeurd.
320

 Wegens de autonomie van het strafrecht 

heeft de rechter de mogelijkheid om niet enkel rekening te houden met beslissingen van de 

wettelijke organen, maar ook die van de feitelijke organen.
321

 Zo werd in een cassatiearrest 

gesteld dat de feiten wetens en willens gepleegd werden door de natuurlijke persoon die de 

feitelijke leiding had op het vak van milieuregelgeving, moreel aan de rechtspersoon 

toegerekend.
322

 

Dit wil niet zeggen dat elke beslissing van een orgaan of (feitelijke) leidinggevende zomaar 

leidt tot strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon.
323

  

Indien elke beslissing van een orgaan of (feitelijke) leidinggevende zou leiden tot 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon dan zou dit leiden tot een systeem 

van afgeleide en objectie verantwoordelijkheid. Indien een orgaan of leidinggevende namelijk 

een beslissing neemt uit eigen belang of voor eigen rekening, is er geen materiële toerekening 

aan de rechtspersoon mogelijk. Ook in de hypothese dat de rechtspersoon geen kennis 

(“weten”) of geen wil (“willens”) en dus geen opzet had, maakt de toerekening aan hem 

onmogelijk aangezien, bijvoorbeeld in de hypothese waar een rechtspersoon gebruikt wordt 

om via hem misdrijven te plegen.  

De rechter moet wel nog steeds bewijs van opzet bij de vennootschap voldoende motiveren 

door de vaststelling dat de leidinggevende organen kennis hebben gehad van het opzet om de 

schuldige handeling te stellen en hiermee hebben toegestemd.
324

 Bijgevolg is het correct om 

te stellen dat het opzet ten aanzien van de rechtspersoon niet in aanmerking genomen moet 

                                                 
319

 Verslag van de commissie voor de Justitie over het Wetsvoorstel (H. VANDENBERGHE) tot invoering van 

de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-1217/6, 25. 
320

 D. PACQUÉE, “De “strafrechtspersoon”: bespiegelingen omtrent het moreel element in de wet 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, Jura Falc. 2007-08, (477) 493.  
321

 F. ROGGEN, “La responsabilité pénale des personnes morales” in P. CHOME, O. KLEES en A. LORENT, 

Droit pénal et procédure pénale, losbl., 2014, 15. 
322

 Cass. 23 september 2008, AR P.08.0587.N, T.Strafr. 2009, 24-26, noot H. VAN BAVEL.  
323

 Verslag van de commissie voor de Justitie over het Wetsvoorstel (H. VANDENBERGHE) tot invoering van 

de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-1217/6, 18-20 en 26.  
324

 Cass. 20 april 2011, AR. P.10.2026.F, JLMB 2011, 1603 en T.Strafr. 2011, 354, noot B. MEGANCK.   



72 

 

worden indien blijkt dat de leidinggevende organen noch kennis hadden van de intentie om te 

helen, noch daarmee hebben ingestemd of dat zij tot dit misdrijf hebben aangezet.
325

 

2. Stilzwijgende toestemming en het beleid van de onderneming 

Opzet kan niet alleen blijken uit een uitdrukkelijke beslissing, maar ze kan ook blijken uit de 

stilzwijgende toestemming van leidinggevende personen. Iemand die wetens en willens een 

misdrijf gedoogt, kan als (mede)dader of medeplichtige beschouwd worden.
326

 De 

parlementaire stukken wijzen ook aan dat een passieve, inerte houding of een gebrek aan 

reactie van de organen een misdrijf uitmaakt.
327

 Zo werd een bvba strafrechtelijk 

verantwoordelijk gesteld omdat de zaakvoerder weet had van namaakproducten die de bvba 

verkocht, maar dit “oogluikend” toeliet.
328

 In dergelijke gevallen moet natuurlijk het bewijs 

geleverd zijn dat de rechtspersoon wetens en willens, aldus met opzet, niets heeft ondernomen 

heeft om het misdrijf te vermijden of er een einde aan te stellen. Indien de rechter hier geen 

bewijs van zou leveren en in dergelijke gevallen onmiddellijk tot strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de rechtspersoon zou beslissen, zou dit het schuldbegrip 

inhoudsloos maken.
329

  

Het stilzwijgend toestemmen van de bedrijfstop kan leiden tot een echt beleid binnen de 

rechtspersoon.
330

 Zo stelde de strafrechter te Dendermonde dat “de rechtspersoon wel degelijk 

het misdrijf opzettelijk had gepleegd omdat, gelet op het aantal vaststellingen het een 

duidelijke beleidskeuze was van der rechtspersoon om meer dan tien honden toe te laten en de 

bevoegde organen binnen de rechtspersoon hebben niets ondernomen om daar iets aan te 

doen. De onwettige toestand werd zonder meer gedoogd.”
331

 Het herhaaldelijk karakter en het 

beleid in hoofde van de rechtspersoon geven een gemotiveerde eigen strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de rechtspersoon weer. Opgemerkt dient ook te worden dat de 
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rechter de rechtspersoon niet reduceert tot een van zijn organen, wat alleen maar toegejuicht 

kan worden.
332

 

3. Herhaaldelijk karakter van de inbreuken 

Zoals in het vonnis hierboven gaat de rechtspraak geregeld rekening houden met het 

herhaaldelijk karakter van het misdrijf in hoofde van de rechtspersoon om tot de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon te komen. Wanneer verschillende 

opzettelijke (of onopzettelijke misdrijven) van dezelfde aard toerekenbaar zijn aan de 

rechtspersoon, stellen de rechters vaak het opzet van de rechtspersoon vast. In het Vlaams-

Blokarrest werd geoordeeld dat het kennelijk en herhaaldelijk verkondigen van discriminatie 

van de politieke partijen waarvan de rechtspersonen vaste deelstructuren van uitmaakten, borg 

stond voor het wetens en willens karakter van het behoren tot en van het verlenen van 

participatie aan een groep of vereniging die tot discriminatie en segregatie oproept.
333

 Andere 

voorbeelden waar de rechter rekening houdt met het herhaaldelijk karakter van het misdrijf is 

in de hypothese wanneer het gaat om voortgezette of voortdurende misdrijven.
334

 Wettelijke 

herhaling is niet mogelijk omwille van het feit dat deze bepaald wordt aan de hand van de 

hoogte van de voorgaande gevangenisstraf, die aan een rechtspersoon niet kan worden 

opgelegd. De rechtspersoon die na herhaaldelijke aanmaningen van de milieu- of 

arbeidsinspectie niets onderneemt om nieuwe misdrijven te verhinderen, handelt 

opzettelijk.
335

 Dezelfde redenering maken de rechters wanneer de rechtspersoon, ondanks 

verscheidene aanmaningen van de inspectie, niets onderneemt om aan de delictuele toestand 

een einde te stellen.
336

 In andere rechtspraak wordt dergelijk niet optreden of niet ondernemen 

dan weer aangemerkt als onachtzaamheid.
337
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4. Verzet van het orgaan 

De rechter kan, zoals hoger gestipuleerd, het opzet afleiden uit een bepaalde praktijk die in de 

rechtspersoon is gedoogd, niettegenstaande het officiële standpunt van de organen van die 

rechtspersoon hebben ingenomen.
338

 Het verzet van de raad van bestuur betekent dus niet 

automatisch de onschuld van de vennootschap. De rechter moet steeds kijken naar de 

feitelijke en concrete omstandigheden en mag zich niet zomaar laten leiden door bepaalde 

ficties die de rechtspersoon gecreëerd heeft.
339

  

Het verzet van een orgaan tegen een strafrechtelijk sanctioneer aar handelen of nalaten kan 

wel een indicatie zijn van de onschuld in hoofde van de rechtspersoon.
340

 Bepaalde rechtsleer 

stelt dat uit het formeel verzet van het orgaan, de materiële toerekening op basis van artikel 5 

lid 1 Strafwetboek in de weg staat.
341

 Andere rechtsleer is het hier niet mee eens en stelt dat 

het verzet vooral inwerkt op de morele toerekening.
342

 Wel staat vast dat het verzet reëel moet 

zijn en niet louter formeel.
343

 Ook het ogenblik waarop het verzet werd uitgeoefend 

(bijvoorbeeld voor of na het instellen van de vervolging) kan een rol spelen bij de beoordeling 

van het opzet.
344

 

5. Beslissing van het voltallige orgaan? 

De vraag die zich hier stelt, is of het opzet van een of meerdere individuele leden van een 

collectief orgaan zoals de raad van bestuur, het opzet van de rechtspersoon impliceert. Vanuit 

vennootschapsrechtelijk vlak verbindt enkel een beslissing genomen door de bevoegde 

organen en met de vereiste meerderheid de vennootschap. Volgens de parlementaire werken 

gelden dezelfde vereisten voor de toerekening van kennis.
345

 De strafrechtelijke toerekening 

van het opzet is hierdoor echter niet verbonden wegens de autonomie van het strafrecht.
346
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Het Hof van Cassatie benadrukte dat het niet vervolgen van twee van de drie zaakvoerders 

van een bvba omdat ze niets met het misdrijf te maken zouden hebben, niet betekent dat de 

schuld van de rechtspersoon niet bewezen kan zijn. Het Hof stelde overigens ook vast dat de 

appelrechters hadden geoordeeld dat de rechtspersoon werknemers in dienst had genomen, dat 

een van de zaakvoerders op de hoogte was van de strafbare inbreuken in hoofde van de 

rechtspersoon, de rechtspersoon zijn maatschappelijk doel gerealiseerd had zonder de 

sociaalrechtelijke bepalingen na te leven, verder niet had ondernomen om een einde te stellen 

aan de inbreuken uit gemakzucht en financieel voordeel en met het oog op het nemen van 

concurrentievervalsende voorsprong in de sector. Met dit motiveren door de appelrechters 

oordeelt het Hof dat de schuld van de rechtspersoon los van de schuld van de zaakvoerder is 

beoordeeld.
347

   

De subjectieve ingesteldheid van de natuurlijke personen is slechts een feitelijke aanwijzing 

voor de subjectieve ingesteldheid van de rechtspersoon, zelfs indien er dikwijls meer gewicht 

wordt toegekend aan een beslissing van een voltallig orgaan dan van een beslissing van een 

individueel lid ervan.
348

 

De rechtspersoon kan bij uitstek de mogelijkheid hebben om een eigen normconforme koers 

te varen indien er meerdere zaakvoerders of bestuurders zijn
349

 tenzij er stromannen in het 

spel zijn of de rechtspersoon bewust misleid is door andere zaakvoerders of bestuurders.
350

  

6. Bijzonder opzet (dolus specialis)  

Het algemeen opzet leidt de rechtspraak aldus af uit de houding van de organen. Wanneer 

bijzonder opzet als moreel element vereist is, dan moet men aantonen dat de dader 

kwaadwillig of met bedrieglijk opzet handelde of met het oogmerk om te schaden.
351

 

Bijzonder opzet is vereist bij bepaalde materiële feiten zoals valsheid in geschrifte
352

 en 

oplichting
353

. In dergelijke gevallen zal de rechter moeten aantonen dat de “beleidskeuze” tot 

doel had om de rechtspersoon of eventueel een andere persoon een onrechtmatig voordeel te 

verschaffen of het oogmerk om te schaden. De beleidskeuze tot bedrieglijk opzet of het 
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oogmerk om te schaden, is niet eenvoudig te bepalen in hoofde van de rechtspersoon zonder 

deze af te leiden van het bijzonder opzet in hoofde van de organen.
 354

  

Ook de parlementaire voorbereiding gaf aandacht aan hoe het bijzonder opzet moet bewezen 

worden zonder deze af te leiden van de natuurlijke personen. De minister beaamde dat de 

natuurlijke personen meestal geïdentificeerd moeten worden, maar benadrukte dat het toch 

mogelijk is dat een organisatie systematisch valse documenten gebruikt, zonder dat de 

persoon die de documenten de facto opstelde kan worden geïdentificeerd.
 
Uit de feitelijke 

omstandigheden, de wetgever geeft het voorbeeld van een toename van valse documenten in 

de tijd en in aantal, kan de rechter tot de conclusie komen dat dit als het ware een beleid is op 

niveau van de rechtspersoon.
 355

  Het is dus niet noodzakelijk om de persoon die het document 

materieel opstelde te identificeren wat het voordeel van de autonome verantwoordelijkheid 

van rechtspersoon nog maar eens in de verf zet. De wetgever refereert hier dus naar het de 

beleidskeuze en het herhaaldelijk karakter van de inbreuk om tot de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen te komen indien het gaat om misdrijven die 

bijzonder opzet vereisen. Te concluderen valt dat het bijzonder opzet ook in hoofde en op het 

niveau van de rechtspersoon dient bewezen
356

 te zijn alvorens hem strafrechtelijk 

verantwoordelijk te stellen. Het valt af te wachten of de rechtspraak in dergelijke gevallen niet 

zal neigen naar een afgeleide strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 

7. Conclusie opzettelijke misdrijven 

Voor de vaststelling van het opzet in hoofde van de rechtspersoon grijpt de rechtspraak terug 

naar het opzet van de natuurlijke personen om deze dan toe te rekenen aan de rechtspersoon. 

Bepaalde rechtsleer stelt dat het moreel element in bepaalde gevallen kan worden afgeleid in 

hoofde van één van de organen, waar andere rechtsleer dan weer stelt dat het opzet van 

verschillende natuurlijke personen kan “bijeengeharkt” worden.
357

 Volgens deze rechtsleer 

betekent dit niet dat het om een afgeleid strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de 
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rechtspersoon gaat, aangezien geen natuurlijke persoon moet geïdentificeerd worden en het 

vereiste morele element niet aan de natuurlijke persoon moet “vastgekleefd” zijn.
358

 

Volgens D. PACQUEE
359

 toont de rechtspraak wat betreft het opzet echter net de zwakte aan 

van het zuiver antropomorfisme waarvan de wetgever gebruik maakt. Uit het gedrag van 

natuurlijke personen of organen binnen de rechtspersoon, wordt het opzet van de 

rechtspersoon afgeleid, zonder dat de natuurlijke persoon geïdentificeerd moeten zijn. Deze 

leidt tot de vaststelling dat het niet om een zuiver autonome strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid gaat. De rechter moet er zich dan ook voor behoeden voor een al te 

gemakkelijke vereenzelviging van de organen met de rechtspersoon zelf, zoals dit meermaals 

gebeurt bij de kleine vennootschappen, of een al te eenvoudige “bijeenharking” van het opzet. 

Het kan niet volstaan dat het vaststellen van het opzet in hoofde van de natuurlijke personen 

of organen, automatisch toegerekend wordt aan de rechtspersoon. De rechtspersoon is immers 

meer dan de verzameling van haar organen of natuurlijke personen Het opzet van een orgaan 

kan dus niet het opzet op het corporatieve niveau betekenen. Het opzet moet bestaan en moet 

bewezen worden op het niveau van de rechtspersoon wat impliceert dat de rechtspersoon de 

gedraging zelf heeft gesteld.  

Hoewel niet alle rechtspraak hieromtrent gepubliceerd is, gaat de rechtspraak die wel 

gepubliceerd werd uit van een ruim concept van autonome strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid.
360
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§ 9. Morele toerekening bij onachtzaamheidsmisdrijven  

Onachtzaamheid is voor misdrijven en wanbedrijven enkel strafbaar wanneer de wet dit 

uitdrukkelijk bepaald. Onachtzaamheid is dus een uitzondering op de algemene regel, zijde 

het opzet.
361

 Onachtzaamheid betekent dat de dader de wet niet heeft willen overtreden, maar 

uit een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid de wet toch overtreedt, hoewel hij dat had 

kunnen en moeten voorkomen.
362

  

Uit de voorbereidende werken blijkt dat de rechtspersoon ook onachtzaamheidsmisdrijven 

kan plegen. Het morele element, dat hier dus de onachtzaamheid is, kan worden afgeleid uit 

het louter materieel gepleegd feit en de vaststelling dat dit feit toerekenbaar is aan de 

rechtspersoon waarbij deze laatste vrijuit gaat indien overmacht, onoverwinnelijke dwaling of 

een andere schulduitsluitingsgrond aangetoond wordt.
363

 Om te concluderen dat de 

rechtspersoon onachtzaam is geweest, moet zijn gedrag worden getoetst aan de objectieve 

zorgvuldigheidsnorm van de goede huisvader.
364

 Het bewijs van onachtzaamheid loopt dus op 

dezelfde wijze als bij de natuurlijke personen.
365

  

Voor onachtzaamheidsmisdrijven volstaat het dat de rechter vaststelt dat de rechtspersoon het 

misdrijf uit onachtzaamheid pleegde
366

 De onachtzaamheid moet bestaan op niveau van de 

rechtspersoon en moet in causaal verband staan met het misdrijf.
367

 Ook bij 

onachtzaamheidsmisdrijven kan de rechter rekening houden met de houding van de organen 

en leidinggevenden zonder dat een natuurlijk persoon moet geïdentificeerd worden opdat de 

rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk kan zijn.
368

 Het de houding of het gedrag van 

de organen zal echter een minder determinerende factor zijn bij de 

onachtzaamheidsmisdrijven dan bij de opzettelijke misdrijven. Het dan ook niet noodzakelijk 

dat de rechter hiermee rekening houdt. Onachtzaamheid kan afgeleid worden uit een brede 

waaier aan feitelijke gegevens. Vaak voorkomende situaties zijn een slechte interne 
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organisatie van de rechtspersoon, onvoldoende veiligheidsmaatregelen, onredelijke 

budgettaire beperkingen, onvoldoende opleiding of begeleiding van het personeel, ... die de 

voorwaarden gecreëerd hebben die het misdrijf mogelijk maakten.
369

 Onachtzaamheid lijkt 

neer te komen op een bedrijfsuitvoeringsfout die in causaal verband staat met het misdrijf.
370

 

1. Slechte interne organisatie 

De memorie van toelichting stelt dat een slechte interne organisatie van de rechtspersoon de 

randvoorwaarden van een misdrijf kan creëren.
371

 Een slechte interne organisatie kan zich 

bijvoorbeeld uiten in het feit dat er onvoldoende algemene en structurele 

veiligheidsmaatregelen zijn genomen op het vlak van arbeidsveiligheid.
372

 Het kan ook 

blijken uit het feit dat de normgeadresseerde rechtspersoon de nodige instructies en/of de 

nodige maatregelen niet heeft gegeven voor de verwezenlijking van ‘normconform gedrag’ of 

het gebrek aan toezicht en controle op de natuurlijke personen die belast werden met de 

bewerkstelliging van het normconform gedrag van de rechtspersoon.
373

 Ook het ontbreken 

van een interne procedure om een veiligheidsbedreigend probleem op te lossen
374

 of de 

situatie waarin een ziekenhuis niet de vereiste maatregelen neemt voor verwarde patiënten die 

hun bed zouden verlaten
375

 wijzen op een slechte interne organisatie in hoofde van de 

rechtspersoon. Het is toe te juichen dat de rechtspraak in dergelijke zaken telkens op het 

niveau van de rechtspersoon lijkt te oordelen over het morele element, zonder de individuele 

schuld van natuurlijke personen erbij te betrekken.  

Wanneer een natuurlijke persoon binnen de rechtspersoon die instaat voor het versturen van 

documenten naar een overheidsinstantie dit vergeet tijdig te doen, dan is er geen 

onachtzaamheid vanwege de rechtspersoon.
376

 Een louter occasionele tekortkoming is aldus 
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niet moreel toerekenbaar aan de rechtspersoon.
377

 Dit kan namelijk in de meest 

georganiseerde rechtspersoon ook gebeuren. Wanneer de tekortkoming zich echter 

systematisch voordoet of het personeel bijvoorbeeld slecht presteert omwille van een te hoge 

werkdruk, zou men kunnen spreken van nalatigheid van de rechtspersoon.
378

 

Een gebrekkige communicatie is evenzo een teken van een slechte bedrijfsorganisatie. Zo was 

de NMBS nalatig door onvoldoende communicatiemiddelen aan te rijken aan het personeel in 

een zaak betreffende een treinongeval in Pécrot.
379

 

Het ontbreken of falen van een milieu- en veiligheidsbeleid kan duiden op nalatigheid 

vanwege de rechtspersoon. Dit geldt ook wanneer een papieren veiligheidsplan is dat in het 

dagelijks beleid met de voeten wordt getreden. Om tot de constatatie te komen dat de 

rechtspersoon nalatig is geweest, zal de rechter het veiligheidsbeleid toetsen aan de wettelijke 

voorschriften en aan de algemene zorgvuldigheidsnorm.
 380

 

2. Onvoldoende opleiding van het personeel 

Nalatigheid in hoofde van de rechtspersoon kan ook blijken uit een onvoldoende opleiding 

van het personeel.
381

 In deze zaak werd de NMBS veroordeeld wegens opzettelijke doodslag 

omdat zij voor haar personeel onvoldoende training had geboden om in te grijpen in 

crisissituaties. Het aan onvoldoende opleiding voorzien aan het personeel moet getoetst 

worden aan de algemene zorgvuldigheidsnorm rekening houdend met de sector waarbinnen 

de rechtspersoon actief is, de activiteiten die hij uitoefent, … 

3. Onredelijke budgettaire beperkingen 

Wanneer een onderneming bespaart op noodzakelijke investeringen en op die manier een 

gevaarsituatie creëert dan kan dit aanzien worden als een gebrek aan voorzorg. Dit doet zich 

vaak voor in het sociaal recht.
382

 Wanneer de onderneming nalaat om investeringen te doel 

hoewel ze weet dat deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan bepaalde regelgeving, dan wijst 
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dit eveneens op nalatigheid.
383

 In het kader van het milieustrafrecht daarentegen gaan rechters 

bij het langdurig ontbreken aan investeringen concluderen tot opzet.
384

 

4. Herhaaldelijke onachtzaamheidsmisdrijven 

Onachtzaamheidsmisdrijven die zich herhaaldelijk hebben voorgedaan, beschouwt de 

rechtspraak als ‘wetens en willens’ gepleegde misdrijven. De rechtspersoon die na 

herhaaldelijke aanmaningen van de arbeids- of milieu-inspectie niets bewerkstelligt om 

toekomstige misdrijven te voorkomen, handelt opzettelijk?
385

 Hetzelfde geldt voor 

voortdurende misdrijven. Indien de rechtspersoon, ondanks aanmaning van de inspectie, niets 

doet om de aan delictuele toerstand een einde te stellen, handelt met opzet.
386

 

In de rechtspraak vindt men daarentegen ook gevallen waar het niet-optreden na eerdere 

aanmaningen van de inspectie net aanzien wordt als onachtzaamheid.
387

 Zo werd een 

bouwonderneming veroordeeld voor een arbeidsongeval nadat bij voorgaande inspectie bleek 

dat diverse verplichtingen, zoals opgenomen in het A.R.A.B. en de welzijnswet vanwege 

onachtzaamheid. Alles wees op een “organisatorisch” en “structureel” probleem dat binnen de 

rechtspersoon bestond waardoor de arbeidsveiligheid op verschillende werven niet actief kon 

worden opgevolgd.
388

 

Tot slot is er het vonnis van de correctionele rechtbank te Gent waar de strafrechter besluit dat 

in hoofde van de rechtspersoon onachtzaamheid aanwezig is voor het stilzitten na 

verschillende aanmaningen van de milieu-inspectie terwijl het niet optreden van de raad van 

bestuur aanzien wordt als opzet.
389

 Dit sluit perfect aan met wat de wetgever voor ogen had. 

Een autonome strafrechtelijke verantwoordelijkheid waarbij het moreel element van het 

misdrijf van de rechtspersoon kan verschillen met die van de natuurlijke personen. 

 Motivering onachtzaamheid 

Het gevolg van de bewijsmogelijkheid van de rechter om zich op feitelijke gegevens te 

baseren om tot onachtzaamheid te concluderen leidt tot een erg summiere of zelfs, in bepaalde 
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gevallen, ontbrekende motivering van het moreel element.
390

 Zoals bij de materiële 

toerekening kunnen de partijen de rechter via hun neergelegde conclusies dwingen tot een 

uitgebreidere motivering. 

5. Conclusie onopzettelijke misdrijven 

Bij onopzettelijke misdrijven, zeker wanneer het grotere bedrijven betreft, hebben rechters 

minder moeite met het vaststellen van het morele element in hoofde van de rechtspersoon 

zelf. Nalatigheid wordt bij de onopzettelijke misdrijven veelal afgeleid uit een gebrek in de 

organisatie van de rechtspersoon, in de opleiding die voorzien is voor het personeel en het 

soms herhaaldelijke karakter van het misdrijf.  

§ 10. Tussentijds besluit morele toerekening 

 

Om tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid te komen, dient naast het materiële element 

ook het morele element bewezen zijn. In tegenstelling tot de materiële toerekening liet de 

Belgische wetgever echter na om de criteria voor toerekening van het moreel element te 

regelen. De invulling ervan geschiedde door rechtspraak.  

De rechtspersoon moet zo veel mogelijk met natuurlijke personen geassimileerd worden, 

anderzijds moet de rechter ook rekening houden met kenmerken die eigen zijn aan de 

rechtspersoon. Zowel de wetgever als het Hof van Cassatie zijn van mening dat de rechter 

rekening mag houden met het gedrag en de houding van de organen en leidinggevende 

personen van de rechtspersoon maar de fout moet steeds bewezen zijn in hoofde van de 

rechtspersoon. Indien er geen fout zou bewezen zijn dan druist dit in tegen ons 

schuldstrafrecht dat uitgaat van de persoonlijke schuld. In de praktijk leidt de vaststelling van 

het morele element echter tot problemen.  

De rechtspraak hanteert verschillende criteria om tot morele toerekening te komen indien het 

gaat om opzettelijke misdrijven dan wel onachtzaamheidsmisdrijven.  

Vooral wat het opzet bij kleine vennootschappen betreft, heeft de rechtspraak het moeilijk om 

het opzet van de natuurlijke personen te onderscheiden van het opzet van de kleine 

vennootschappen. Het is in deze gevallen dat de rechtspraak het opzet van de natuurlijke 

personen vrij snel zal toerekenen aan de rechtspersoon en dit lijkt bijgevolg naar een afgeleide 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid te gaan. Dergelijk automatisme is onverenigbaar met 
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ons schuldstrafrecht en met de bedoeling van de wetgever die elk idee van een objectieve 

aansprakelijkheid van de hand wees. Nog moeilijker wordt het wanneer de rechtspraak het 

bijzonder opzet in hoofde van de rechtspersoon moet aantonen.  

Bij onachtzaamheid daarentegen gaat de rechter de nalatigheid voornamelijk afleiden uit het 

herhaaldelijke karakter van de inbreuken en de organisatie van de rechtspersoon. Men komt in 

het kader van de beoordeling en motivering tot de vaststelling dat de rechter in het kader van 

onachtzaamheid zal kijken naar het corporatief schuldpatroon van de onderneming in plaats 

van het gedrag en de houding van de natuurlijke personen.  

De rechtspraak probeert hoe dan ook trouw te blijven aan het fundamenteel principe van de 

autonome verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. Zelfs de rechtspraak waar de rechter 

zich baseert op het gedrag van de natuurlijke personen, benadrukt steeds dat er geen 

geïdentificeerde natuurlijke persoon moet worden aangewezen als condition sine qua non
391

 

opdat de rechtspersoon strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan zijn. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid moet steeds in concreto beoordeeld worden aan de 

hand van feitelijke gegevens en omstandigheden. De rechter moet zich bijgevolg behoeden 

voor een automatische toerekening van de fout van de natuurlijke personen aan de 

rechtspersoon. Essentieel is dat de rechter de strafrechtelijke verantwoordelijkheid vaststelt op 

niveau van de rechtspersoon.  

Aan de schuldbekwaamheid van de rechtspersoon kan aldus niet meer getwijfeld worden en 

bijgevolg is te concluderen dat indien er geen fout op corporatief niveau wordt vastgesteld, de 

rechtspersoon vrijuit moet gaan.  
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HOOFDSTUK 9. CUMUL EN VERDELING VAN 

AANSPRAKELIJKHEDEN TUSSEN DE NATUURLIJKE PERSONEN 

EN DE VENNOOTSCHAP 

§ 1. Algemeen 

Hierboven werd de toerekening van het misdrijf aan een rechtspersoon besproken. In principe 

is de kous daarmee af en kan het Openbaar Ministerie de rechtspersoon vervolgen aan wie het 

misdrijf toegerekend kan worden.  

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen sluit uiteraard niet uit dat ook de 

natuurlijke personen die (mee) het misdrijf pleegden, strafrechtelijk verantwoordelijk zijn. 

Het Hof van Cassatie bevestigde dat de invoering van artikel 5 Strafwetboek geen afbreuk 

doet aan de gewone regels van toerekening van een misdrijf aan de daders of deelnemers 

ervan.
392

 Indien het niet mogelijk zou zijn om de natuurlijke personen die ook het misdrijf 

begingen, te vervolgen dan zou dit de prikkels tot preventie van misdrijven wegnemen. 

De wetgever wilde echter een aantal hypotheses vermijden waar beiden, zowel de natuurlijke 

persoon als de rechtspersoon, kunnen worden gestraft.  

De samenloop of de (de)cumulatie van het daderschap tussen de rechtspersoon en natuurlijke 

persoon is dan ook door de wetgever geregeld in artikel 5, lid 2 Strafwetboek. Dit artikel 

poneert: 

“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.” 

Het hoeft geen betoog dat deze linguïstische hersenbreker heel wat stof deed opwaaien en 

heel wat inkt deed vloeien in de rechtsleer.
393

 L. KENNIS noemde dit het meest absurde 
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strafwetsartikel
394

, terwijl P. WAETERINCKX het over een “staaltje onbehoorlijke 

wetgeving”
395

 heeft.  

De samenloopregeling werd dan ook grotendeels uitgewerkt en zelfs bijgewerkt door de 

rechtsleer en de rechtspraak. 

§ 2. De term ‘uitsluitend’ onder artikel 5 lid 2 Strafwetboek  

Een van de eerste woorden van dit artikel doet de wenkbrauwen al fronsen. Door het woord 

‘uitsluitend’ op te nemen, lijkt de wetgever de cumulatieregeling te enten op het daderschap 

van de natuurlijke persoon. Dit gaat dan ook in tegen het basisprincipe dat de wetgever voor 

ogen had, namelijk de eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon.  

Als men aanneemt dat de rechtspersoon een autonome strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

geniet, dan kan de rechtspersoon logischerwijze nooit strafrechtelijk verantwoordelijk worden 

gesteld wegens het uitsluitend optreden - in de zin van de ‘handeling’ stellen – van een 

natuurlijke persoon.
396

  

De rechtsleer kwam tot de vaststelling dat het woord ‘uitsluitend’ in de wettekst ‘net zo goed 

als onbestaande kan worden gehouden’. A. MASSET stelt dat er duidelijk maar twee 

mogelijkheden zijn. Ofwel beschouwt men het woord ‘uitsluitend’ als onbestaande en dan kan 

men de regel toepassen. Ofwel houdt men er rekening mee en dan is de samenloopregeling in 

art 5 lid 2 Strafwetboek niet toepasbaar.
397

 Een natuurlijke persoon A kan toch ook niet 

veroordeeld worden voor een diefstal “uitsluitend” vanwege het opreden van een 

geïdentificeerde natuurlijke persoon B?
398

 Ook volgen P. TRAEST was het onduidelijk wat de 

wetgever met dit woord voor ogen had.
399
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De rechtspraak ging dan ook zeer pragmatisch om met dit probleem en liet zich niet leiden 

door het woord ‘uitsluitend’. De rechters stellen vast dat de rechtspersoon samen met een of 

meer geïdentificeerde natuurlijk personen terechtstaat aan wie het misdrijf eventueel kan 

toegerekend worden. Zij gaan voor elk van de natuurlijke personen na of het misdrijf wetens 

en willens werd gepleegd.
400

 Dit strookt bijgevolg volledig met de wil van de wetgever. Deze 

wenste namelijk uitdrukkelijk te voorzien in een afwijkende regeling van de deelneming 

wanneer zowel ten aanzien van de natuurlijke persoon als ten aanzien van de rechtspersoon de 

toerekening bewezen wordt geacht.
401

   

§ 3. Essentiële voorwaarden voor de toepassing van de samenloop 

Essentieel bij de toepassing van de (de)cumulbepaling is dat de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de rechtspersoon in het gedrang moet zijn.
402

 Er kan maar 

toepassing gemaakt worden van de samenloopregeling indien er minstens twee daders zijn 

aan wie het misdrijf kan toegerekend worden.
403

 

Het is bijgevolg niet voldoende om een strafrechtelijk relevante fout bij de natuurlijke persoon 

vast te stellen, er moet ook dergelijke fout bij de rechtspersoon vastgesteld worden.
404

  

Naast het feit dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon in het gedrang 

moet zijn, oordeelde het Hof van Cassatie dat de basisvoorwaarde voor de toepassing van de 

samenloopregel het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon vereist.
405

  Indien 

er geen geïdentificeerde natuurlijke persoon is, kan uiteraard enkel de rechtspersoon 

strafrechtelijk verantwoordelijk zijn.  

Dit vangt dan ook de lacune op die vroeger tot enkele vrijspraken had geleid. De 

rechtspersoon kan strafrechtelijk verantwoordelijk zijn, weliswaar op voorwaarde dat het 

materieel en moreel misdrijfsbestanddeel in zijn hoofde bewezen is, zonder dat er sprake moet 

zijn van een geïdentificeerde natuurlijke persoon. Dit bevestigt, nogmaals, de autonome 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. 
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§ 4. Wetens en willens 

Vervolgens maakt de wet het onderscheid tussen de hypothese waarin de geïdentificeerde 

persoon natuurlijke persoon het misdrijf wetens en willens pleegde en deze waarin dit niet het 

geval was.  

Wanneer het misdrijf wetens en willens is gepleegd, kan de natuurlijke persoon samen met de 

verantwoordelijke rechtspersoon strafrechtelijk veroordeeld worden. In dit geval is er 

bijgevolg sprake van cumul of samenloop van beide verantwoordelijkheden. Dit betekent dat 

wanneer zowel de rechtspersoon als de natuurlijke persoon het misdrijf opzettelijk pleegde, zij 

beide strafrechtelijk verantwoordelijk zijn. De rechter moet in dit geval niet meer nagaan wie 

van hen al dan niet de zwaarste fout beging.
406

 

Volgens de voorbereidende werken zou samenloop enkel mogelijk zijn voor opzettelijke 

misdrijven. Hierdoor zou het uitgangspunt van de interpretatie “wetens en willens” de 

wettelijke kwalificatie van het misdrijf zijn.
407

 

De rechtsleer opperde dan ook veel kritiek op deze zienswijze. Onder meer H. VAN 

BAVEL
408

 stelde dat niet de abstracte misdrijfsomschrijving als uitgangspunt moet genomen 

worden, maar dat de feitenrechter in concreto dient na te gaan of de natuurlijke persoon 

“wetens en willens” handelde. In een arrest van 4 maart 2003 bevestigde het Hof van Cassatie 

deze stelling. Het Hof besliste uitdrukkelijk dat artikel 5 lid 2 Strafwetboek zowel van 

toepassing is op opzettelijke misdrijven als op onachtzaamheidsmisdrijven.
409

 Volgens de 

conclusie bij dit arrest van procureur generaal DE SWAEF zou de mogelijkheid van de 

samenlopende strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de natuurlijke personen én de 

rechtspersonen in een niet-wenselijke mate worden beperkt indien alleen de door de wet 

vereiste schuldvorm bepalend zou zijn. Veel misdrijven in bijzonder wetten vereisen namelijk 

geen opzet. 

Wanneer de geïdentificeerde natuurlijke persoon daarentegen het misdrijf niet wetens en 

willens pleegde, en er in zijn hoofde met andere woorden onachtzaamheid is, kan enkel de 
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natuurlijke persoon of enkel de rechtspersoon gestraft worden die de zwaarste fout pleegde. 

Hier is er sprake van decumul. 

§ 5. De strafuitsluitende verschoningsgrond bij decumul 

Indien de persoon
410

 het misdrijf niet wetens en willens pleegde en bewezen is dat hij de 

minst zware fout beging dan is er sprake van decumul. Enkel de persoon die de zwaarste fout 

beging zal strafrechtelijk verantwoordelijk zijn. 

Het Hof van Cassatie bevestigde meermaals dat artikel 5 lid 2 Strafwetboek een 

strafuitsluitende verschoningsgrond is.
411

 Het gevolg van deze strafuitsluitende 

verschoningsgrond is dat ten gunste van degene die de minst zware fout heeft begaan, de 

gevolgen van de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering blijven bestaan. Elke fout 

die is begaan, hoe licht ook, verplicht de schade te vergoeden die eruit voortvloeit.
412

 

Om de strafuitsluitende verschoningsgrond te kunnen toepassen, is het niet noodzakelijk dat 

de rechtspersoon samen met de (geïdentificeerde) natuurlijke personen wordt vervolgd.
413

 

Verschillende rechtbanken en hoven maakten hier dan ook gebruik van. Zo paste het hof van 

beroep te Brussel dit principe toe in een zaak wegens het niet vervullen van de DIMONA-

plicht waarbij de bestuurder van de vennootschap terecht stond als beklaagde en de 

vennootschap ‘slechts’ tussenkwam als burgerrechtelijke aansprakelijke partij. Desondanks 

verhinderde dit het Hof niet om ‘de zwaarste-fout-toets’ te maken. Het Hof was van oordeel 

dat de bestuurder van de vennootschap manifest de zwaarste fout had begaan.
414

 

De persoon die het misdrijf wetens en willens pleegt kan zich niet beroepen op de 

strafuitsluitende verschoningsgrond. De verschoningsgrond geldt evenwel alleen voor de 

dader van het door onvoorzichtigheid of onachtzaamheid gepleegde.
415

 

Tenslotte dient nog opgemerkt dat de rechtspracticus niet mag vergeten na te gaan of de wet 

het toepassingsgebied van de strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5, lid 2 
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Strafwetboek niet uitsluit. Dit is bijvoorbeeld het geval in artikel 33 van de Wet van 6 april 

1995 betreffende de voorkoming of verontreiniging van schepen.
416

 De wet luidt als volgt: 

“Onverminderd de toepassing van de bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, 

met inbegrip van hoofdstuk VII en de artikelen 41bis en 85, kan de geïdentificeerde 

natuurlijke persoon, in afwijking van artikel 5, tweede lid van het Strafwetboek, 

steeds samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld wegens 

inbreuken op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.” 

§ 6. De zwaarste fout 

De rechter is verplicht om in zijn oordeel te motiveren of het misdrijf al dan niet opzettelijk 

werd gepleegd en hij moet desgevallend afwegen wie de zwaarste fout heeft begaan.
417

 

Noch de wettekst zelf, noch de voorbereidende werken preciseren echter wat onder de 

‘zwaarste fout’ dient begrepen te worden. Het is aan de feitenrechter die in concreto zal 

moeten oordelen wat deze ‘zwaarste fout’ inhoudt. Het Arbitragehof was niet van mening dat 

de ruime beoordelingsbevoegdheid toegekend aan de feitenrechter discriminerend was of een 

schending inhield van de vereiste van voorzienbaarheid waaraan iedere strafrechtbepaling 

moet voldoen.
418

 

Het zoeken naar de zwaarste fout is geen sinecure voor de rechter. Zoals hogerop reeds 

uiteengezet, moet de rechter in het kader van onachtzaamheidsmidrijven de beoordeling van 

het gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid toetsen aan het gedrag van de goede huisvader. 

Het abstracte criterium van de goede huisvader waaraan wordt getoetst, zal verschillen voor 

de rechtspersoon en de natuurlijke persoon. De fout van de natuurlijke persoon en die van de 

rechtspersoon zijn bijgevolg essentieel verschillend.
419

 

P. TRAEST en H. VAN BAVEL zijn van mening dat zodra er verscheidene geïdentificeerde 

natuurlijke personen in het geding zijn, moet de rechter bij onachtzaamheidsmisdrijven voor 

elk van hen nagaan wie de zwaarste fout beging, zij of de rechtspersoon.
420
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In de praktijk kan men vaststellen dat indien het gaat om organisatorische en structurele 

problemen binnen de onderneming die leiden tot de toerekening aan de rechtspersoon (cf. 

supra) maar ook tot het toerekenen van de zwaarste fout aan de rechtspersoon. In het laatste 

geval kunnen de natuurlijke personen zich beroepen op de strafuitsluitende 

verschoningsgrond.
421

 

Indien de natuurlijke personen echter duidelijke procedures en voorschriften miskenden die 

door de rechtspersoon zijn opgelegd, dan zijn het zij die de zwaarste fout begingen. Het hof 

van beroep te Luik bevestigde dan ook uitdrukkelijk dat wanneer de werknemers de 

nauwkeurige consignes van de werkgever-rechtspersoon niet naleven, zij de zwaarste fout 

begaan.
422

  Wanneer de natuurlijke personen echter de uitvoerders zijn van de rechtspersoon, 

dan is de rechtspraak geneigd om vast te stellen dat de rechtspersoon de zwaarste fout 

pleegde.
423

  

De wet eist dat de rechter beslist wie de zwaarste fout beging, de natuurlijke persoon of de 

rechtspersoon. Een constante is zeker: de rechter oordeelt steeds in concreto. Een uiterst 

moeilijke taak voor rechters. D. ROEF stelde dan ook dat het gelet op het onvermijdelijke 

verschil in toetsingscriterium tussen de rechtspersoon en de natuurlijke persoon het voor een 

rechter bijna onbegonnen werk is om te oordelen wie nu eigenlijk de zwaarste fout beging. De 

in het geding zijnde fouten zullen in vele gevallen duidelijk behoren tot verschillende 

competenties en verantwoordelijkheden ten aanzien van de rechtspersoon, respectievelijk de 

natuurlijke personen. Welke fout bijgevolg het zwaarste doorweegt, is onvergelijkbaar.
424

 

§ 7. In concreto beoordeling door de rechter 

De decumul wordt echter nauwelijks nog toegepast
425

, vooral in milieuzaken kan men zich 

terecht de vraag stellen in welke mate de rechtspraak nog in overeenstemming is met de 

bedoeling van de wetgever.
426
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Bij een eerste evaluatie in 2000 kon de werkgroep belast met de evaluatie van de wet van 4 

mei 1999 reeds vaststellen dat de begrippen “de zwaarste fout” en “fout die wetens en willens 

is begaan” de parketten ertoe hadden gebracht om in de praktijk systematisch, naast de 

rechtspersoon, ook alle natuurlijke personen aan wie een fout ten laste kan worden gelegd te 

vervolgen. Volgens H. VAN BAVEL heeft artikel 5 lid 2 Strafwetboek dan ook een pervers 

en contraproductief effect.
427

 Deze trend blijft ook heden ten dage gelden. Uit een analyse van 

de rechtspraak die gepubliceerd is, kan men eenduidig vaststellen dat de cumulatie van 

verantwoordelijkheden en dus een gelijktijdige veroordeling van rechtspersonen met de 

natuurlijke persoon de regel is geworden.
428

  

Hoewel het opzet steeds in hoofde van de rechtspersoon en de natuurlijke persoon moet 

bewezen zijn, wat niet steeds probleemloos verloopt (cf. supra), levert de samenloopregel niet 

veel problemen op indien het gaat om opzettelijke misdrijven. Zowel de natuurlijke persoon 

als de rechtspersoon zijn strafrechtelijk verantwoordelijk. 

Indien het gaat om zuiver onopzettelijke misdrijven, zoals onopzettelijke slagen en 

verwondingen of doding (art. 418-420 Sw.) geldt in principe de decumulatie. Niettemin 

oordeelde het Hof van Cassatie in een arrest van 20 november 2012 dat het toebrengen van 

onopzettelijke slagen en verwondingen niet uitsluit dat de natuurlijke persoon die aan de basis 

daarvan liggende handelingen en verzuimen wetens en willens is begaan in de zin van artikel 

5 lid 2 Strafwetboek.
429

  Het Hof sluit zich aan dat bij de benadering van de correctionele 

rechtbank te Antwerpen van 25 februari 2002
430

 in concreto dat cumulatie mogelijk is bij 

onachtzaamheidsmisdrijven en onopzettelijke indien uit de concrete omstandigheden kan 

afgeleid worden dat de natuurlijke persoon “wetens en willens” een gebrek aan voorzorg en 

voorzichtigheid kan verweten worden. 

Aldus kan het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen wetens en willens 

worden gepleegd. In de rechtsleer werd dit dan ook bestempeld als een vreemde beslissing, 
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aangezien “wetens en willens” namelijk het opzet weergeeft.
431

 P. WAETERINCKX merkt op 

dat dit arrest wellicht te begrijpen is als een subtiele aanzetting richting de wetgever om dit 

artikel af te schaffen. Een andere mogelijkheid is dat het Hof zich liet meeslepen door de ernst 

van de feiten. Al zou deze stelling strikt juridisch gezien moeilijk verdedigbaar zijn.
432

 

Voor de andere misdrijven die geen opzet vereisen moet de rechter in concreto nagaan of het 

misdrijf al dan niet opzettelijk gepleegd werd. Indien dit het geval is dan kan de rechter zowel 

de rechter als de verdachte geïdentificeerde natuurlijke persoon of personen veroordelen. 

Indien er in concreto niet opzettelijk is gehandeld dan zal de rechter diegene moeten 

veroordelen die de zwaarste fout beging. 

“In concreto” betekent dat men wetens en willens bewust en buiten elke dwang handelde. 

Bijgevolg oordeelden de hoven van beroep te Gent en Antwerpen meermaals dat wie bewust 

en buiten enige dwang handelt in strijd met het milieuvergunningsdecreet, opzettelijk 

handelde en cumul bijgevolg mogelijk is. 

Het valt ook op te merken dat rechters soms “in concreto” opzettelijk handelen aannemen om 

op die manier aan de ingewikkelde decumulregel te ontsnappen.
433

 Net als bij de morele 

toerekening, dreigt men hier naar een objectieve verantwoordelijkheid te gaan waar het 

autonome karakter van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen uit het 

oog wordt verloren.  

De verschillende complicaties die dit artikel met zich meebracht, zijn ook de wetgever niet 

ontgaan. De afschaffing van dit artikel werd reeds door het “ontwerp-Onkelinckx” 

voorgesteld in 2006
434

 en recenter  in het wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat 

de strafrechtelijke verantwoordelijkheid betreft
435

. Ook het nieuwe Voorstel van voorontwerp 

van Boek I van het Strafwetboek stelt voor om artikel 5 lid 2 gewoonweg te schrappen en 

enkel het eerste lid te behouden.  
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Men kan alleen maar concluderen dat de rechtspraak het begrip “wetens en willens” steeds 

meer en meer heeft willen uitbreiden. Hierdoor is decumul in de praktijk praktisch onmogelijk 

geworden en worden natuurlijke personen systematisch met de rechtspersonen waarvoor zij 

handelen, vervolgd en veroordeeld.  

§ 8. Conclusie  

De samenloopregeling in artikel 5, lid 2 Strafwetboek levert weinig problemen op indien het 

gaat om opzettelijke misdrijven. Hier zijn zowel de rechtspersoon als de natuurlijke persoon 

strafrechtelijk verantwoordelijk en is er cumul mogelijk.  

Bij het wetens en willens handelen, moet de rechter echter onderzoeken of het de natuurlijke 

persoon dan wel de rechtspersoon was die de zwaarste fout beging. De zeer complexe 

formulering deed veel inkt vloeien in de rechtsleer en het Hof van Cassatie sprak zich 

meerdere malen uit over de cumulbepaling. Door de openrekking van het begrip “wetens en 

willens” is de strafuitsluitende verschoningsgrond die in lid 2 vervat is, bijna al haar inhoud 

verloren. De decumul wordt nauwelijks nog toegepast in de praktijk. Men alleen maar 

concluderen dat deze bepaling ervoor zorgt dat zowel de natuurlijke persoon als de 

rechtspersoon gelijktijdig vervolgd en veroordeeld worden. Een afschaffing van artikel 5, lid 

2 Strafwetboek lijkt dan ook noodzakelijk om dit perverse effect tegen te gaan. Het Voorstel 

van voorontwerp van Boek I van het Strafwetboek stelt voor de (de-) cumulbepaling af te 

schaffen.
436
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HOOFDSTUK 10. BESTRAFFING VAN DE RECHTSPERSOON  

§ 1. Algemeen 

Bij de invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen heeft de 

wetgever een nieuw strafrechtelijk sanctiestelsel in het leven geroepen. Het Strafwetboek is, 

zoals reeds vermeld, georiënteerd rond de natuurlijke personen. De straffen bepaald voor de 

natuurlijke personen kunnen uiteraard niet allemaal zomaar van toepassing zijn om de 

rechtspersonen. Zo kan vrijheidsstraf, de afzetting en de ontzetting van de uitoefening van 

politieke en burgerlijke rechten logischerwijze niet aan de rechtspersoon opgelegd worden.  

Artikel 7bis Strafwetboek bepaalt dan ook de specifieke sancties die toepasbaar zijn op 

rechtspersonen. De geldboete is de hoofdstraf maar daarnaast kan de rechter een aantal 

bijkomende straffen opleggen indien het gaat om misdaden en wanbedrijven, gepleegd door 

de rechtspersoon. Het gaat om: 1) de bijzondere verbeurdverklaring, 2) de ontbinding van de 

rechtspersoon, 3) het tijdelijke of definitieve verbod om een werkzaamheid te verrichten, 4) 

de tijdelijke of de definitieve sluiting van een of meer inrichtingen en 5) de publicatie of de 

verspreiding van het vonnis. 

§ 2. Geldboete als exclusieve hoofdstraf 

Aangezien de geldboete dé sanctie bij uitstek is die op rechtspersonen kan toegepast worden, 

voerde de wetgever deze sanctie als exclusieve hoofdstraf in. De geldboete is de exclusieve 

hoofdstraf in zowel criminele als in correctionele en in politiezaken.
437

 

Voor de meeste misdrijven in België is de vrijheidsstraf de hoofdstraf. De vrijheidsstraf kan 

logischerwijze niet van toepassing zijn op de rechtspersoon. De basisfilosofie van de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen bestaat echter in een assimilatie 

tussen de rechtspersoon en de natuurlijke persoon. Om hieraan tegemoet te komen, werkte de 

wetgever een conversiemechanisme uit dat moet toelaten dat de door de strafwet voorziene 

vrijheidsstraf, noch toepasbaar noch transponeerbaar is op de rechtspersoon, omgezet kan 

worden in een gelboete.
 438

 

Bij het uitwerken van dit conversiemechanisme moest de wetgever uiteraard rekening houden 

met de bestaande diversiteit van de strafbaarstellingen. Dit met het oog op het bereiken van 
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een zo groot mogelijk parallelisme met de straffen toepasselijk op natuurlijke personen voor 

dezelfde feiten. Daarenboven opperde de wetgever dat in geen geval de natuurlijke personen 

strenger kunnen gestraft worden dan de natuurlijke personen.
 439

 

Artikel 41bis Strafwetboek dat het conversiemechanisme veruiterlijkt, stelt: 

“§ 1. De geldboeten toepasselijk op misdrijven gepleegd door rechtspersonen, zijn; in 

criminele en correctionele zaken: 

  - wanneer de wet op het feit levenslange vrijheidsstraf stelt: geldboete van 

tweehonderdveertig duizend [euro] tot zevenhonderdtwintigduizend [euro];  

  - wanneer de wet op het feit vrijheidsstraf en geldboete stelt, of een van de straffen alleen: 

geldboete van minimum vijfhonderd [euro] vermenigvuldigt met het getal van de maanden 

van de minimumvrijheidsstraf, doch niet lager dan de minimumgeldboete op het feit gesteld; 

met als maximum tweeduizend [euro] vermenigvuldigd met het getal van de maanden van de 

maximumvrijheidsstraf, doch niet lager dan het dubbele van de maximumgeldboete op het feit 

gesteld;  

  - wanneer de wet op het feit enkel geldboete stelt: geldboete met minimum en maximum als 

door de wet op het feit gesteld; 

  in politiezaken:· - geldboete van vijfentwintig [euro] tot tweehonderdvijftig [euro]. 

  § 2. Voor het bepalen van de straf bedoeld in § 1 zijn de bepalingen van Boek I van 

toepassing.” 
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 Wetsvoorstel (H. VANDENBERGHE) tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

rechtspersonen, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-1217/1, 8. 
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Artikel 41bis Strafwetboek kan als volgt voorgesteld worden:
440

 

STRAFFEN TOEPASSELIJK OP 

NATUURLIJKE PERSONEN 

CORRESPONDERENDE GELDBOETE 

TOEPASSELIJK OP RECHTSPERSONEN 

STELSEL VAN VASTE BEDRAGEN 

Overtredingen en gecontraventionaliseerde 

wanbedrijven 

Minimum € 50  

Maximum € 250  

Exclusief met geldboete strafbaar gestelde 

wanbedrijven  

Zelfde minimum en maximum als in de wet 

is bepaald voor natuurlijke personen 

Levenslange vrijheidsstraffen Minimum € 240.000  

Maximum € 720 000  

VARIABEL CONVERSIESTELSEL 

Exclusief met vrijheidsstraffen strafbaar 

gestelde misdaden of wanbedrijven 

Minimum: € 500 x aantal maanden 

mimimumstraf  

Maximum: € 2000 x aantal maanden 

maximumstraf 

 

Misdaden en wanbedrijven, strafbaar gesteld 

met vrijheidsstraf én geldboete, of in het 

geval van wanbedrijven, met de 

mogelijkheid van vrijheidsstraf en/of 

geldboete 

Minimum: € 500 x aantal maanden 

mimimumstraf, zonder dat dit minder dan 

het bedrag van de minimumgeldboete 

bedraagt 

Maximum: € 2000 x aantal maanden 

maximumstraf, zonder dat dit minder dan 

het bedrag van het dubbele van de 

maximumgeldboete 

 

Voor wat betreft criminele en correctionele zaken maakt artikel 41bis Strafwetboek het 

onderscheid tussen drie hypotheses.  

Voor wat betreft politiezaken, geldt het conversiesysteem niet. Wel valt op dat de geldboete 

hier hoger ligt dan voor wat betreft de natuurlijke personen. Voor overtredingen en 

(gecontraventionaliseerde misdrijven) geldt een minimum en maximumbedrag. 

                                                 
440

 L. DUPONT, “De euro in het strafrecht en de strafbaarheid van de rechtspersonen” in L. DUPONT, R. 

VERSTRAETEN en F. HUTSEBAUT (eds.), Straf(proces)recht, Brugge, die Keure, 2001, (5) 20. 
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De rechtsleer wees enkele mogelijke problemen aan waarmee de rechter zou geconfronteerd 

worden met betrekking tot de straffen ten aanzien van de rechtspersonen. Volgens deze 

rechtsleer had de wetgever onvoldoende aandacht besteed aan de straftoemetingsproblemen 

die zouden gepaard gaan bij het beoordelen van de grootte van de geldboete. Het Belgisch 

strafrecht is georiënteerd rond de vrijheidsstraf als straftype dat juist niet geldt ten aanzien van 

rechtspersonen. Volgens deze auteurs moet de noodzakelijke conversie naar de geldboete 

rechtstreeks in de wettekst doordringen.
441

 

In de praktijk van de –althans gepubliceerde rechtspraak- blijkt echter dat de rechters weinig 

problemen ondervinden met het conversiemechanisme van artikel 41bis Strafwetboek en met 

de straftoemeting. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat zelden de grenzen van de 

straftoemeting worden afgetast, en dat de rechters in heel veel zaken gewoonweg niet 

aangeven hoe zij het conversiemechanisme toepassen.
442

 

Een van de twistpunten was de conversie voor wanbedrijven van een gevangenisstraf 

uitgedrukt in dagen. Dit is een probleem die zich in de praktijk voordoet met betrekking tot de 

minimumstraf. De rechters losten dit echter op een pragmatische wijze op door te converteren 

via een breuk met in de teller het betrokken aantal dagen gevangenisstraf en in de noemer het 

getal 30 dat het equivalent is van één maand in de zin van artikel 25, lid 3 Strafwetboek.
443

  

Het Hof van Cassatie bracht hieromtrent uitsluitsel en oordeelde dat de ondergrens € 500 is.
444

 

Tot slot oordeelde het Hof van Cassatie dat de conversie in overeenstemming met artikel 

41bis Strafwetboek de aard van het misdrijf niet wijzigt voor de toepassing van de regels 

betreffende de bevoegdheid en verzachtende omstandigheden.
445
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 R. VERSTRAETEN en B. SPRIET, “De rechtspersoon en de geldboete” in Y. POULLET en M. VUYE 

(eds.), Liber Amicorum Jean du Jardin, Antwerpen, Kluwer, 2001, 321-340. 
442

 P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 102. 
443

 Zie de aangehaalde rechtspraak hieromtrent door P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden, Antwerpen, Intersentia, 2015, 102. 
444

 Cass. 28 juni 2005, P.04.1628.N, NC 2006, 184-187, noot J.ROZIE. 
445

 Cass. 28 april 2015, P.14.1655.N.  
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§ 3. De bijkomende straffen 

1. De bijzondere verbeurdverklaring 

De bijkomende straf van bijzondere verbeurdverklaring is mogelijk in criminele, correctionele 

en in politiezaken. Dezelfde regels die voor de verbeurdverklaring ten aanzien van natuurlijke 

personen (art. 42-43ter Strafwetboek) gelden ook voor de rechtspersonen, op één uitzondering 

na. Artikel 7bis bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring ten aanzien van 

publiekrechtelijke rechtspersonen enkel betrekking kan hebben op goederen die vatbaar zijn 

voor burgerlijk beslag. Hiermee verwijst de wetgever impliciet naar art. 1412bis, §2 Ger.W. 

Waarschijnlijk heeft de wetgever hier de continuïteit van de openbare dienst willen 

waarborgen.
446

 

De wetgever merkte terecht op dat de verbeurdverklaring, meer in het bijzonder die van 

illegale vermogensvoordelen, bijzonder gepast is om rechtspersonen te bestraffen.
447

 

2. De ontbinding 

De ontbinding is een facultatieve bijkomende criminele of correctionele straf voor 

rechtspersonen (art. 7bis lid 3, 1° Strafwetboek). De ontbinding -in de parlementaire 

voorbereiding werd verwezen naar “de doodstraf” omwille van haar zwaarwichtigheid- kan 

slechts in twee gevallen uitgesproken worden.  

Artikel 35 Strafwetboek bepaalt dat de rechter de ontbinding kan uitspreken wanneer de 

rechtspersoon opzettelijk is opgericht om de strafrechtelijke werkzaamheden te verrichten 

waarvoor hij veroordeeld werd en wanneer hij opzettelijk van zijn doel is afgewend om 

dergelijke werkzaamheden te verrichten. 

De laatste hypothese heeft volgens de parlementaire voorbereiding enkel betrekking op het 

geval waarin een rechtspersoon nog quasi uitsluitend activiteiten uitoefent die vreemd zijn aan 

zijn maatschappelijk doel.
448

 

Er dient nog opgemerkt dat wanneer de rechter de ontbinding uitspreekt, hij de zaak 

vervolgens naar het gerecht moet doorverwijzen, dat bevoegd is om kennis te nemen van de 

vereffening van de rechtspersoon verwijzen.
449

 

                                                 
446

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

2000, (897) 908.  
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 Verslag van de commissie voor de Justitie over het Wetsvoorstel (H. VANDENBERGHE) tot invoering van 

de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-1217/6, 128 
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 Wetsvoorstel (H. VANDENBERGHE) tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

rechtspersonen, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-1217/1, 9. 
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3. Tijdelijk of definitief verbod om een bepaalde werkzaamheid te verrichten die deel 

uitmaakt van het maatschappelijk doel 

De rechter kan, in de gevallen door de wet bepaald, een tijdelijk of definitief verbod om een 

werkzaamheid te verrichten die deel uitmaakt van het maatschappelijk doel verbieden.
450

 Het 

gaat om een bijzonder facultatieve bijkomende straf die enkel in criminele en correctionele 

zaken kan worden uitgesproken. Ze is facultatief aangezien de strafrechter dit verbod kan 

uitspreken ongeacht de ernst van de veroordeling als dader of medeplichtige en zelfs indien 

deze veroordeling voorwaardelijk is. De rechter kan hier een aantal elementen in beschouwing 

nemen zoals de economische context of de sociale onrust die het misdrijf met zich 

meebracht.
451

 

Artikel 7bis derde lid, 2° Strafwetboek bepaalt dat het verbod geen betrekking mag hebben op 

werkzaamheden die behoren tot de opdracht van de openbare dienstverlening. Hier is niet de 

aard van de rechtspersoon (publiekrechtelijk dan wel privaatrechtelijk) determinerend, maar 

de aard van de werkzaamheden. Een tweede beperking wat betreft de toepassing van deze 

bijkomende straf, is dat deze sanctie slechts opgelegd kan worden ingevolge een nieuwe 

wettelijke tussenkomst. De wetgever moet daarbij bepalen of het om een tijdelijk verbod, dan 

wel een definitief verbod zal gaan. Indien het om een tijdelijk verbod gaat, moet de wetgever 

hierbij de duur bepalen.
452

 

4. De tijdelijke of definitieve sluiting van één of meerdere inrichtingen 

Artikel 7bis derde lid, 3° Strafwetboek voorziet in een bijkomende straf die erin bestaat in de 

sluiting van een of meerdere inrichtingen. Ook hier gaat het om een bijzondere facultatieve 

bijkomende criminele of correctionele straf voor rechtspersonen, die – net zoals het verbod 

om een werkzaamheid te verrichten die deel uitmaakt van het maatschappelijk doel van de 

rechtspersoon – aan twee begrenzingen is onderworpen.
453

 Ook hier geldt dat het verbod geen 

betrekking kan hebben op inrichtingen waar werkzaamheden worden verricht die behoren tot 

de openbare dienstverlening. Gekeken moet worden naar de aard van de werkzaamheden, niet 

                                                                                                                                                         
449

 Art. 35 laatste lid Sw. 
450

Art 36 Sw. 
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VERSTRAETEN en F. HUTSEBAUT (eds.), Straf(proces)recht, Brugge, die Keure, 2001, (5) 22. 
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naar de aard van de rechtspersoon. De tweede begrenzing vloeit voort uit de termen “in de 

gevallen bij de wet bepaald”. Reeds voor de invoering van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen bestonden er wettelijk bepaalde gevallen waar de 

sluiting van het bedrijf door de rechter kon worden opgelegd. Dit was uiteraard enkel 

toepasselijk indien het ging om de veroordeling van een natuurlijke persoon.
454

 In deze 

gevallen is geen wettelijke tussenkomst vereist vanwege de wetgever en is de reeds bestaande 

wetgeving rechtstreeks toepasbaar op de rechtspersoon. In alle andere gevallen is nieuwe 

wetgeving vereist.
455

  

5. De bekendmaking of verspreiding van de beslissing 

Artikel 7bis Strafwetboek juncto artikel 37bis Strafwetboek schept de mogelijkheid aan de 

strafrechter om bij criminele of correctionele misdrijven als bijkomende straf de 

bekendmaking of verspreiding van de beslissing op te leggen. Dit kan evenwel enkel in de 

gevallen die bij wet bepaald zijn. Ook hier dient bovenstaande redenering gemaakt te worden: 

indien de bijkomende straf van bekendmaking of verspreiding van de beslissing voordien 

reeds mogelijk was ten aanzien van natuurlijke personen, dan is deze wetgeving rechtstreeks 

toepasbaar op de rechtspersoon, indien dit niet het geval is dan is een nieuwe wetgevende 

tussenkomst vereist. 
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HOOFDSTUK 11. DE LEGE FERANDA 

§ 1. Toerekening  

Met het Voorstel van voorontwerp van Boek I kan men een aantal wijzigingen verwachten 

naar de toekomst toe in verband met de deelaspecten die deze masterproef behandeld heeft. 

Wat vaststaat, is dat de strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5, lid 2 Strafwetboek 

zal afgeschaft worden.  

Het is te betreuren dat de memorie van toelichting nauwelijks aandacht besteed aan de 

problematiek van de toerekening binnen de rechtspersoon. De tekst van het voorgestelde 

artikel 16
456

 stelt wel als principe dat niemand strafrechtelijk verantwoordelijk is “dan voor 

zijn eigen daden”. De memorie van toelichting stelt dat niemand op strafrechtelijk vlak 

verantwoordelijk kan worden voor een daad begaan door iemand anders, tenzij hij hieraan 

“persoonlijk heeft deelgenomen” of “door zijn daad zelf de strafwet heeft opgetreden”. 

Ook aan de problematiek van de morele toerekening in hoofde van de rechtspersoon wordt 

bijzonder weinig aandacht besteed. Het voorgestelde artikel 6 bepaalt wel uitdrukkelijk dat 

zowel een materieel als een schuldbestanddeel aanwezig moeten zijn, opdat er sprake is van 

een misdrijf.
457

 In hun memorie van toelichting stellen de auteurs dat er verschillende 

theorieën bestaan rond het morele schuldelement, waardoor een soort van “flou artistique” 

rond deze begrippen is gecreëerd, die uit de wereld moeten geholpen worden.
458

 

Het schuldbestanddeel kan overeenkomstig de bij wet bepaalde gevallen bestaan in: 

- een bijzonder opzet; 

- het wetens en willens aannemen van het strafbaar gestelde gedrag 
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- het zonder rechtvaardiging aannemen van het strafbaar gestelde gedrag dat de uiting is 

van het niet-nakomen van de algemene verplichting tot waakzaamheid waartoe de 

dader gehouden is; 

- een ernstig gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid 

Wat de eerste twee schuldbestanddelen betreft, die betrekking hebben op de opzettelijke 

misdrijven, verandert er weinig. De memorie van toelichting preciseert dat wetens en willens 

handelen een kennis- en wilselement bevat en verwijst naar voorgaande cassatierechtspraak. 

Wat betreft de onachtzaamheidsmisdrijven maakt het voorstel van voorontwerp tussen de 

zogenaamde reglementaire misdrijven en misdrijven waarvan het morele element enkel aan de 

orde is wanneer het uitdrukkelijk vermeld is in de strafbaarstelling. Voor het laatste 

schuldbestanddeel maken kiezen de opstellers ervoor om het toepassingsgebied van de 

misdrijven waarbij het schuldbestanddeel bestaat in een gebrek aan voorzorg en 

voorzichtigheid nog enkel voor te behouden voor de gevallen waar een zware fout 

voorhanden is. Het nieuwe artikel 8 spreekt namelijk over een “ernstig gebrek aan voorzorg of 

voorzichtigheid”. 

De fout die bestaat in een ernstig gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid is volgens de 

memorie van toelichting ofwel de zware fout in se, ofwel de gewoonlijke lichte fout. De 

zwaarte van de fout zal afhangen van de regels die in de betrokkens sector gehanteerd 

worden.  

Het derde schuldbestanddeel “het zonder rechtvaardiging aannemen van het strafbaar 

gestelde gedrag dat de uiting is van het niet-nakomen van de algemene verplichting tot 

waakzaamheid waartoe de dader gehouden is”, zou van toepassing zijn voor wat in het 

voorontwerp “de reglementaire misdrijven” worden genoemd. Dit zijn de misdrijven die 

ingesteld zijn door bijzondere strafwetten en waarvoor het schuldbestanddeel niet door de wet 

is gedefinieerd. 

Enkel wanneer de dader een rechtvaardigingsgrond, een schulduitsluitingsgrond, of een grond 

van niet-toerekeningsvatbaarheid aanvoert, moet het Openbaar Ministerie of de burgerlijke 

partij de onjuistheid daarvan aantonen, volgens de memorie van toelichting. Er wordt echter 

nog steeds niets gezegd over de toerekeningsproblematiek. Dit is opmerkelijk aangezien de 

hier bedoelde “regelementaire misdrijven” zich voornamelijk afspelen in de context van 

rechtspersonen. Als voorbeeld geeft de memorie het negeren van een verkeerslicht of een 
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snelheidsbeperking in het kader van verkeerszaken. Dit ligt echter ver verwijderd van het 

ondernemingsstrafrecht en de problemen die zich voordoen in verschillende bijzondere 

strafwetten.
459

 

§ 2. De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon 

Het voorgestelde artikel 17 van het voorstel van voorontwerp neemt de tekst van huidig 

artikel 5 Strafwetboek hoofdzakelijk over, met uitzondering van het huidige tweede lid dat 

handelt over de samenloopregeling.
460

 Dit is de belangrijkste wijziging vat de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft. Bijgevolg verandert er niets aan de hoger 

besproken principes in verband met de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen. 

De memorie van toelichting stelt wel uitdrukkelijk dat het toepassingsgebied ratione personae 

van het nieuwe artikel 17, dat het behoud, de uitbreiding of de schrapping ervan een 

beleidskeuze is.
461

 

§ 3. De straffen ten aanzien van rechtspersonen 

Met het oog op de vereenvoudiging beoogt het Voorstel van voorontwerp de aanpassing van 

de straffen die van toepassing zijn op rechtspersonen. De tabel voor de omzetting van de 

vrijheidsstraffen in geldboeten uit artikel 41bis Strafwetboek zou weggelaten worden. Er zal 

worden voorzien in een rechtstreekse regeling van de op rechtspersonen toepasselijke straffen 

volgens de types en niveaus van straffen voor natuurlijke personen.
462

 Een gediversifieerder 

sanctiepakket, een maximale inperking van het correctionaliseringsmechanisme en de 

invoering van strafniveaus zijn de belangrijkste wijzigingen. 
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Artikel 38 herneemt de bijkomende straffen die reeds toepasselijk zijn op de misdaden en 

wanbedrijven gepleegd door rechtspersonen. In het streven naar een gediversifieerder 

sanctiepakket zijn twee nieuwe bijkomende straffen toegevoegd: 

- de geldstraf vastgesteld op basis van het verwachte of uit het misdrijf behaalde 

voordeel 

- uitsluiting van deelneming aan overheidsopdrachten voor een periode van een jaar of 

ten hoogste tien jaar.
463

 

In artikel 39 stellen de opstellers de dienstverlening ten gunste van de gemeenschap in te 

voeren ten aanzien van rechtspersonen. Deze vormt de tegenpool van de werkstraf voor 

natuurlijke personen. Wanneer de rechter deze straf uitspreekt, moet de rechter het budget 

bepalen dat de veroordeelde rechtspersoon moet besteden aan de dienstverlening ten gunste 

van de gemeenschap.
464

 

In de hoogste niveaus van bestraffing bestaan de criminele en de correctionele hoofdstraffen 

in –soms vrij zware- geldboetes. 

§ 4. Tussentijds besluit 

Met het Voorstel van voorontwerp van Boek 1 van het Strafwetboek komt de Commissie 

tegemoet aan de kritiek die reeds door velen werd geuit, en wordt de samenloopregel vervat in 

artikel 5, lid 2 Strafwetboek geschrapt. Het is te betreuren dat er echter geen update is 

betreffende de in het eerste lid vervatte materiële toerekening aan rechtspersonen. Deze is 

complex geformuleerd, hoewel zij in de praktijk niet tot veel problemen leidt, zou de 

wetgever er best voor opteren het woord “intrinsiek” te schrappen. Deze heeft geen 

toegevoegde waarde. De Commissie stelt ook expliciet dat de uitsluiting van de 

publiekrechtelijke rechtspersonen een beleidskeuze moet zijn, in plaats van een oplossing aan 

te reiken. Op zijn minst in die gevallen waar de publiekrechtelijke rechtspersonen in 

concurrentie treden met de privésector. Daarnaast wordt het straffenarsenaal uitgebreid en het 

conversiemechanisme afgeschaft. Dit is alleen maar toe te juichen en komt de duidelijkheid 

ten goede.  

                                                 
463

 J. ROZIE, D. VANDERMEERSCH, J. DE HERDT, M. DEBAUCHE,  en M. TAEYMANS, “Memorie van 

toelichting” in ROZIE, D. VANDERMEERSCH, J. DE HERDT, M. DEBAUCHE,  en M. TAEYMANS, 

Commissie voor de Hervorming van het Strafrecht. Voorstel van voorontwerp van Boek I Van het Strafwetboek, 

Brugge, die Keure, 2016, 120. 
464

 J. ROZIE, D. VANDERMEERSCH, J. DE HERDT, M. DEBAUCHE,  en M. TAEYMANS, “Memorie van 

toelichting” in ROZIE, D. VANDERMEERSCH, J. DE HERDT, M. DEBAUCHE,  en M. TAEYMANS, 

Commissie voor de Hervorming van het Strafrecht. Voorstel van voorontwerp van Boek I Van het Strafwetboek, 

Brugge, die Keure, 2016, 121. 



105 

 

HOOFDSTUK 12. STRAFREGISTER VOOR RECHTSPERSONEN 

De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen voorzag in de mogelijkheid om een strafregister voor rechtspersonen in te 

voeren. Hiertoe zouden de artikelen 600 en 601 Strafvordering gewijzigd worden.  

Artikel 600 Strafvordering handelend over het bijhouden ter correctionele griffie van een 

register van de identiteit van personen die tot een correctionele gevangenisstraf of zwaardere 

straf werden veroordeeld. Aan deze bepaling zou worden toegevoegd dat dit register 

bovendien de naam van de onderneming of de benaming van de rechtspersoon, zijn 

maatschappelijke zetel, zijn bedrijfszetel en, in voorkomend geval, het handelsregister zou 

bevatten.
465

 

Artikel 601 Strafvordering verplichtte de griffies om een afschrift van hun register door te 

sturen naar het centrale strafregister. Deze werd aangevuld met een bepaling die luidde: 

“Wanneer de veroordeling een rechtspersoon betreft, zenden de griffiers een uittreksel van die 

registers aan de griffie van de rechtbank waar de statuten van die rechtspersoon zijn 

neergelegd. Heeft de rechtspersoon geen statuten neergelegd in België of gaat het om een 

publiekrechtelijke rechtspersoon dan geschiedt die verzending aan de griffie van de rechtbank 

van eerste aanleg te Brussel.” 

De Raad van State gaf toen al aan dat de artikelen 600 en 601 van het Wetboek van 

strafvordering reeds waren gewijzigd in het kader van een grootse hervorming met betrekking 

tot het invoeren van een centraal strafregister.
466

 Die wet betreffende de hervorming van het 

Centraal Strafregister was reeds in 1997 goedgekeurd maar werd pas bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad op 24 augustus 2001 en had geen betrekking op de rechtspersonen. 

Hierdoor ontstond er een juridisch vacuüm wat betreft het strafregister voor rechtspersonen.
467

 

Bepaalde rechtsleer stelde dat ook zonder wetgevend kader de bepalingen van het Centraal 

Strafregister op rechtspersonen van toepassing zijn.
468

 Persoonsgegevens die volgens artikel 
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590 Strafvordering in het register worden opgenomen, zijn niet beperkt tot die van natuurlijke 

personen. Ook veroordelingen van rechtspersonen dienden te worden geregistreerd. In de 

praktijk bleek dat de correctionele griffies voor veroordelingen van rechtspersonen 

vonnisuittreksels opmaakten voor het centraal en gemeentelijk strafregister.
469

  

In 2003 werd er een wetsvoorstel ingediend om de wet op het centraal strafregister uit te 

breiden tot rechtspersonen, maar dit initiatief bleef onbehandeld.
470

 In 2005 stelde toenmalig 

minister van Justitie L. ONKELINCKX een wetsontwerp voor dat de goedkeuring kreeg van 

de ministerraad maar het werd niet ingediend bij het parlement.
471

  

Huidig minister van Justitie Geens creëerde recent de nodige basis in het Wetboek van 

Strafvordering met de vierde Potpourri-wet.
472

 Het Centraal strafregister zal voortaan alle 

strafrechtelijke veroordelingen waarnemen die zijn uitgesproken tegen rechtspersonen, zoals 

dit tot nu reeds gebeurde voor wat betreft de natuurlijke personen. Het principe van de 

gelijkstelling van de rechtspersonen met de natuurlijke personen geschiedt zowel op het vlak 

van de aard van de beslissingen die opgenomen worden als op het vlak van de melding van de 

gegevens. Wat betreft de rechtspersonen zal, behoudens wanneer het gaat om uitspraken 

behorend tot de bevoegdheid van de politierechtbank, een uittreksel van de beslissing 

verstuurd worden naar de rechtbank waar de rechtspersoon haar statuten heeft neergelegd.
473

 

Veroordelingen die ondernemingen hebben opgelopen, zullen voortaan in het Centraal 

Strafregister stelselmatig aan het inschrijvingsnummer van de Kruispuntbank in 

Ondernemingen, gekoppeld worden.
 474

 Hierdoor zal een eventuele naamsverandering van de 

rechtspersoon niet meer voor problemen kunnen zorgen.
475

  Dit zal het voor magistraten, 
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politiediensten en de Cel voor informatieverwerking een stuk eenvoudiger maken op 

gerechtelijke veroordelingen na te gaan van rechtspersonen die verdacht worden van 

belastingontduiking, milieuvervuiling, sociale fraude of ander misdrijven en kennis te nemen 

van het gerechtelijk verleden van de rechtspersoon.
476

 

Rechtspersonen kunnen een uittreksel uit hun strafregister vragen bij de dienst van het 

Centraal Strafregister binnen de FOD Justitie. Dit kan van pas komen in het kader van een due 

diligence onderzoek bij de overname of fusie van een rechtspersoon of in het kader van 

openbare aanbestedingen voor de overheid. In de praktijk gebeurde het al dat uittreksels uit 

het strafregister aan rechtspersonen werden afgeleverd.
477

 Voortaan is hier een wettelijke 

basis voor. 

Verder zorgt de wetgever ervoor: 

- dat de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen  

en de wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis wordt afgestemd op de 

nieuwigheden;
478

 

- dat er statistieken kunnen opgemaakt worden inzake strafrechtelijke beslissingen 

opgenomen in het Centraal strafregister die gewezen zijn ten aanzien van rechtspersonen;
479

 

- dat aan het Centraal strafregister iedere herroeping van een uitstel, en niet enkel de 

herroeping van het probatie-uitstel meegedeeld wordt;  

- dat de registratie van strafrechtelijke veroordelingen gewezen door buitenlandse instanties 

ten aanzien van rechtspersonen voortaan mogelijk is.
 480

 

De invoering van een centraal strafregister voor rechtspersonen liet bijna 20 jaar op zich 

wachten na de invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen. 

Voor het Openbaar Ministerie is het van belang  om het strafrechtelijk verleden van de 
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rechtspersoon die wordt vervolgd, te kennen
481

 en voor de strafrechter is het voortaan 

gemakkelijker om na te gaan of de rechtspersoon reeds strafrechtelijke veroordeeld is. Dit kan 

helpen om tot een accurate straftoemeting te komen.
482

 De mogelijkheid om statistieken op te 

maken wat betreft strafrechtelijke veroordelingen van rechtspersonen die opgenomen zijn in 

het Centraal Strafregister kan aanleiding geven tot verder onderzoek en kan op termijn 

beleidsmakers nieuwe inzichten doen verwerven. Tekortkomingen in huidige wetgeving 

kunnen zo aan het licht komen. Aangezien de wetgever reeds in 1999 de rechtspersonen wilde 

assimileren met de natuurlijke personen, valt het te betreuren dat het bijna 20 jaar heeft 

geduurd vooraleer rechtspersonen, net als natuurlijke personen, in het Centraal Strafregister 

kunnen opgenomen worden. 

Een kritische bedenking over het strafregister voor rechtspersonen kan echter zijn of de 

rechtspersoon die strafrechtelijk veroordeeld is, na het betalen van de geldboete of het 

ondergaan van de opgelegde straf, zich niet vrijwillig gaat vereffenen om dan later een nieuwe 

rechtspersoon op te richten. Een wijziging van de bedrijfsnaam heeft geen nut meer aangezien 

de opname in het strafregister geschiedt via het KBO-nummer. Niks belet de rechtspersoon 

echter om zich te gaan vereffenen en een nieuwe vennootschap op te richten wat leidt tot een 

nieuw KBO-nummer, waardoor de strafrechtelijke veroordeling niet meer traceerbaar is.  
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HOOFDSTUK 13. DE STRAFRECHTELIJKE 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN RECHTSPERSONEN IN EUROPA 

§ 1. Algemeen 

Op Europees niveau is er geen verplichting vanwege de lidstaten om een strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen in te voeren, wel lijkt het concept meer en meer 

ingeburgerd te zijn. Een aanbeveling
483

 door het Comité van ministers van de Raad van 

Europa geeft een positieve aanzet omtrent dit topic en lag mee aan de basis van artikel 5 

Strafwetboek zoals we ze nu kennen. 

De aanbeveling laat zich positief uit over een administratieve dan wel strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van rechtspersonen en gaf dan ook aanleiding tot menig aantal 

richtlijnen en aanbevelingen om rechtspersonen te beteugelen en dit liefst via het strafrecht en 

als dit niet kan, via administratieve sancties. Zo bepaalt de Overeenkomst betreffende de 

bescherming van de financiële belangen van de Europese gemeenschappen
484

 dat 

bedrijfsleiders aansprakelijk moeten kunnen gesteld worden voor fraudedelicten en dat de 

lidstaten hiervoor de nodige maatregelen moeten nemen.
485

 Andere voorbeelden vinden we in 

verband met de strijd tegen terrorisme, mensenhandel en drugshandel. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid is in de meeste landen van de Europese Unie wel 

aanvaard, maar eensgezindheid over dit onderwerp is er niet. Dit komt voornamelijk door de 

verschillende historische achtergronden van alle landen. Zo waren de Romeinen van mening 

dat een persoon enkel een natuurlijke persoon kon zijn en leidde dit tot de vaststelling dat 

rechtspersonen niet strafrechtelijk vervolgd konden worden.
486

 Deze gedachte hield onder 

andere stand in België. Wat betreft de voormalige Sovjetlanden vond de Staat het niet 

noodzakelijk om een strafrechtelijke verantwoordelijkheid in te voeren. Dit voornamelijk 

omdat de bedrijven eigendom zijn van de staat en de bevoegdheden die het bestuur binnen die 

ondernemingen hadden, beperkt was.
487

 In tegenstelling tot bepaalde continentale landen en 

                                                 
483

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

ondernemingenrechtspersonen voor de misdrijven gepleegd in de uitoefening van hun activiteiten, 20 oktober 

1988. 
484

 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.  
485

 G. VERMEULEN, W. DE BONDT en C. RYCKMAN, Liability of legal persons for offences in the EU, 

Antwerpen –Apeldoorn-Portland, Maklu, 2012, 12. 
486

 G. VERMEULEN, W. DE BONDT en C. RYCKMAN, Liability of legal persons for offences in the EU, 

Antwerpen –Apeldoorn-Portland, Maklu, 2012, 20.  
487

 G. VERMEULEN, W. DE BONDT en C. RYCKMAN, Liability of legal persons for offences in the EU, 

Antwerpen –Apeldoorn-Portland, Maklu, 2012, 21.  



110 

 

de Sovjetlanden was er in de Angelsaksische landen dan weer een tendens om de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen te aanvaarden.  

Over het algemeen valt te besluiten dat het in het belang van de lidstaten is om in verband met 

deze materie een gemeenschappelijk standpunt in te nemen aangezien rechtspersonen de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid kunnen ontlopen door zich te gaan vestigen in een 

lidstaat die hierin niet voorziet of een lidstaat waar een gunstiger regime geldt.  

Tot op de dag van vandaag hebben 5 lidstaten de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

rechtspersonen niet aangenomen. Het gaat hier om Bulgarije, Griekenland, Duitsland, 

Litouwen en Zweden.
488
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§ 2. Nederland 

Net als in België, was de invoering van het ‘daderschap van de rechtspersoon’ in Nederland 

geen evidentie, hoewel zij deze langer erkennen. In het Wetboek van Strafrecht in 1886 ging 

de wetgever ervan uit dat alleen de fysieke persoon als rechtssubject te beschouwen is. Dit 

betekende dat strafbare feiten enkel door natuurlijke personen kunnen worden gepleegd en 

rechtspersonen bijgevolg geen dader kunnen zijn.  

In de praktijk ontstond er echter een noodzaak om rechtspersonen te erkennen. De memorie 

van toelichting geeft twee redenen om de rechtspersoon te erkennen als rechtssubject.
489

 Ten 

eerste omdat er steeds meer en meer rechtspersonen bijkomen en ze dus een steeds grotere 

plaats in de samenleving innemen. Ten tweede werd als reden gegeven dat indien 

rechtspersonen vervolgd konden worden voor strafbare feiten bepaalde straffen beter tot hun 

recht zouden komen. Hierbij ging de voorkeur naar de rechtstreekse aansprakelijkheid van de 

rechtspersoon.
490

  

Met de invoering van artikel 51 Nederlands Wetboek Strafrecht werd de behoefte tot 

strafbaarstelling uitgebreid tot de rechtspersonen.
491

 De rechtspersoon kon voordien wel reeds 

het voorwerp uitmaken van economische delicten maar de aansprakelijkheid was beperkt tot 

de economische sfeer. Dit oude artikel wat betreft de economische delicten legde wel de 

grondslag voor het huidige artikel 51 Nederlands Wetboek Strafrecht.  

De wetgever gaf echter geen aanwijzingen over het daderschap van de rechtspersoon. De 

concretisering van dit principe diende aldus te gebeuren via de rechtspraak.
492

 In het 

Drijfmest-arrest
493

 geeft de Hoge Raad een leidraad voor het aanvaarden van het daderschap 

van de rechtspersoon. Zij stelt dat een gedraging aan de rechtspersoon toe te rekenen valt 

indien de gedraging verricht is of heeft plaatsgevonden binnen de sfeer van de rechtspersoon. 

Vervolgens geeft de Hoge Raad vier aanwijzingen omtrent gedragingen die in de sfeer van de 
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rechtspersoon vallen, namelijk: 1) de gedraging moet gepleegd zijn door iemand die handelt 

voor de rechtspersoon, ongeacht welke positie deze hierbinnen inneemt 2) de gedraging die 

past binnen de normale bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon, 3) de gedraging heeft de 

rechtspersoon voordeel toegebracht en/of 5) de rechtspersoon had controle over deze 

gedraging beschikken en heeft deze aanvaard, het zogenaamde Ijzerdraadcriterium. De Hoge 

Raad wil hier geen algemene regel poneren en laat derhalve een open benadering toe waarbij 

het daderschap van de rechtspersoon afhankelijk is van concrete omstandigheden.
494

 

 

  

                                                 
494

 DE HULLU, J., Materieel strafrecht, Deventer, Kluwer, 2003, 169. 



113 

 

§ 3. Frankrijk 

Hoewel in Frankrijk reeds een voorontwerp werd ingediend om het strafwetboek te 

hervormen in 1934 die een strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen 

introduceerde, liet de effectieve invoering van dit principe op zich wachten tot 1992. De 

Franse wetgever voert pas in 1992 de aansprakelijkheid van rechtspersonen in de Franse Code 

Pénal. Deze wet voegde artikel 121-2 Nouveau Code pénal in en bepaalt dat rechtspersonen 

strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor misdrijven door organen of vertegenwoordigers 

gepleegd voor hun rekening. Het Franse Hof van Cassatie had wel reeds voor de invoering 

van de wet temperingen aangebracht aan het principe van de niet-aansprakelijkheid van 

rechtspersonen en ook de wetgever had reeds in uitzonderingen voorzien.
495

 

Frankrijk kent een systeem van afgeleide strafrechtelijke verantwoordelijkheid en staat 

lijnrecht tegenover de autonome strafrechtelijke verantwoordelijkheid die we in België 

kennen. Een misdrijf gepleegd door een orgaan of vertegenwoordiger voor rekening van de 

rechtspersoon, leidt automatisch tot de toerekening van het misdrijf aan deze laatste. Er is hier 

geen sprake van morele toerekening in hoofde van de rechtspersoon. Het misdrijf wordt in 

haar geheel vastgesteld in hoofde van de natuurlijke persoon en vervolgens via het criterium 

“voor rekening van” aan de rechtspersoon toegerekend. Enkel wanneer het orgaan of de 

vertegenwoordiger het misdrijf uit eigen belang pleegde, blijft de rechtspersoon buiten schot. 

Wanneer de drijfveren van het orgaan of de vertegenwoordiger niet louter persoonlijk waren 

bij het plegen van het misdrijf dan zal het toegerekend worden aan de rechtspersoon. En dit 

zelfs indien het orgaan zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft overschreden.
 
Het gaat 

hier om een fundamenteel verschillend systeem dan het onze waar de autonome 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon het principe is.
496

 

In tegenstelling tot, bijvoorbeeld, Duitsland kunnen rechtspersonen hier niet door het 

administratieve recht worden gestraft.
497
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§ 4. Duitsland 

In Duitsland wordt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen niet erkend. 

Het adagium “societas delinquere non potest” heerst hier nog steeds. Een rechtspersoon heeft 

geen eigen wil en kan hierdoor geen misdrijven plegen. De notie schuld kan hier niet op 

rechtspersonen toegepast worden, waardoor de opgelegde straf een oorzaak is van de 

schuldige natuurlijke persoon en bijgevolg niet van de rechtspersoon. De wetgever en de 

rechtspraak weigeren bijgevolg de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen 

toe te passen. Enkel natuurlijke personen kunnen strafbaar gesteld worden, niet de 

ondernemingen waarvoor zij opereren.  

 

Niettemin zorgt het Duitse recht ervoor dat de rechtspersoon gesanctioneerd wordt door het 

administratief recht. Een administratieve inbreuk vereist geen schuld opdat de rechtspersoon 

gesanctioneerd kan worden. Het bewijs van de inbreuk volstaat. Paragraaf 30 van het 

Ordnungswidrigkeitengesetz zorgt er namelijk voor dat misdrijven gepleegd in het kader van 

de rechtspersoon gesanctioneerd worden door het opleggen van een administratieve geldboete 

aan de rechtspersoon.
498

 Wanneer de rechtspersoon gestraft wordt voor een misdrijf door een 

natuurlijke persoon is het echter wel de strafrechter die de administratieve geldboete zal 

opleggen. De Duitse rechter moet wel nog steeds op zoek gaan naar de natuurlijke persoon 

aan wie het misdrijf toe te rekenen valt opdat deze de rechtspersoon kan sanctioneren.
499

 

 

Bijkomend moet door het gedrag van de natuurlijke persoon te kort zijn gekomen aan een op 

de rechtspersoon geldende verplichting, of moet deze gedraging bijgedragen – of zou kunnen 

bijgedragen hebben aan de verrijking van de rechtspersoon. Het gedrag van de natuurlijke 

persoon moet bijgevolg in verband staan met de werkzaamheden van de rechtspersoon.
500
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HOOFDSTUK 14. EINDBESLUIT 

Aan de hand van de deelgebieden die in deze masterproef aan bod kwamen, kan men het 

volgende besluiten: 

Met de Wet van 4 mei 1999 voert de wetgever de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor 

rechtspersonen in. Net als natuurlijke personen kunnen ook rechtspersonen zich op het 

criminele pad bevinden.  

De invoering van de wet verliep echter niet zonder slag of stoot. Tegenstanders waren niet de 

mening toegedaan dat de basisprincipes van het strafrecht, dat een schuldstrafrecht is, zomaar 

van toepassing kunnen zijn op rechtspersonen. 

Met het ontbreken van een strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen moest 

men het misdrijf toerekenen aan de natuurlijke personen om zo straffeloosheid te vermijden. 

Dit leidde echter niet tot steeds bevredigende resultaten. Zo was het niet altijd mogelijk de 

natuurlijke persoon of personen te identificeren die het misdrijf had/hadden gepleegd. Ook de 

intrede van een objectieve aansprakelijkheid in het strafrecht leidde tot de noodzaak van een 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen. Ook in de strijd tegen 

georganiseerde misdaad was de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen 

onontbeerlijk. 

Bestraffing door het strafrecht voor rechtspersonen is mijn inziens ook de meest aangepaste 

wijze om sociaal ongewenst gedrag in de hand te haven. Het zou een ongelijkheid creëren, 

indien een misdrijf gepleegd door een natuurlijke persoon wel strafrechtelijk beteugeld kan 

worden, maar indien in dezelfde omstandigheden een rechtspersoon optreedt die hetzelfde 

misdrijf begaat, hiervoor niet strafrechtelijk gesanctioneerd kan worden.  

Met de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen voert de wetgever een eigen 

en autonome strafrechtelijke verantwoordelijkheid in, te onderscheiden van die van de 

natuurlijke personen die voor haar optreden. De assimilatie tussen de rechtspersonen en de 

natuurlijke personen geldt als basisprincipe. 

De wetgever liet echter na om de verhouding te regelen tussen de wettelijke (enkelvoudige en 

dubbele toerekening) en conventionele toerekeningsbepalingen aan natuurlijke personen en de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, wat tot veel discussie heeft geleid in 

de rechtspraak en rechtsleer. 
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In eerste instantie geeft de wet de indruk dat alle rechtspersonen geviseerd worden. Het zou 

echter verwonderlijk zijn, moest het daarbij blijven. De Belgische wetgever zou de Belgische 

wetgever niet zijn, moest hij niet in een aantal uitzonderingen hebben voorzien. 

De terechte kritieken in de rechtsleer zijn terzijde geschoven en verschillende 

publiekrechtelijke rechtspersonen zijn uit het toepassingsgebied gesloten. Ook een vraag aan 

het Grondwettelijk Hof kon niet baten. Deze ziet geen graten in het verschil in behandeling 

voor de uitgesloten publiekrechtelijke rechtspersonen en hield deze zienswijze sindsdien 

consequent aan. Dit is te betreuren aangezien dit tot absurde situaties kan leiden in de praktijk 

wanneer deze publieke rechtspersonen rechtstreeks in concurrentie treden met rechtspersonen 

uit de privésector.  

Een tweede problematiek die zich stelt, is dat natuurlijke personen die optreden voor de 

opgesomde uitgesloten publiekrechtelijke rechtspersonen zich niet kunnen beroepen op de 

strafuitsluitende verschoningsgrond, vervat in artikel 5, lid 2 Strafwetboek. 

Het is jammerlijk vast te stellen dat met het voorstel van voorontwerp van het nieuw Boek I 

Strafwetboek de Commissie geen afschaffing, of op zijn minst een aanpassing vooropstelt ten 

aanzien artikel 5, laatste lid Strafwetboek dat de uitgesloten publieke rechtspersonen opsomt. 

De wet zou, op zijn minst, een strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de publiekrechtelijk 

rechtspersonen moeten voorzien voor daden die rechtstreeks in concurrentie treden met de 

privésector.  

Wat betreft de vennootschappen in oprichting gaat de wet niet uit van een volledige 

gelijkstelling van alle rechtspersonen in oprichting en zijn er bijgevolg uitzonderingen.  

Om bepaalde entiteiten gelijk te stellen met rechtspersonen werkt de wet met 

verwijzingsdefinities en oude benamingen. Dit bevordert de duidelijkheid van deze wet 

geenszins. Hoewel de wet hier een update zal ondergaan in de nabije toekomst, valt het te 

betreuren dat de wetgever hier zo lang mee gewacht heeft. Het valt ook op dat de wet niet 

allesomvattend is, zo is er onzekerheid of ook buitenlandse rechtspersonen en entiteiten door 

de wet geviseerd worden. Het voorstel van voorontwerp van nieuw Boek I Strafwetboek lijkt 

hier geen aandacht aan te vestigen. 

Hoewel de wetgever een complete assimilatie tussen rechtspersonen en natuurlijke personen 

beoogde kan men er niet omheen dat er essentiële verschillen zijn in behandeling. Zo is 

vervolging van de rechtspersoon nog mogelijk na zijn “dood”- de ontbinding, terwijl dit 
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absoluut niet meer mogelijk is bij natuurlijke personen. Volgens het Grondwettelijk Hof is dit 

geen schending van het gelijkheidsbeginsel. 

Daarentegen kan men alleen maar toejuichen dat de wetgever ervoor opteerde om 

rechtspersonen verantwoordelijk te kunnen stellen voor alle misdrijven. Dit maakt het niet 

nodeloos ingewikkeld voor de feitenrechter om misdrijf per misdrijf na te gaan of deze al dan 

niet toerekenbaar is aan de rechtspersoon. De wetgever blijft hier trouw aan het basisprincipe 

van de assimilatie. 

De materiële toerekening van het misdrijf leidt niet tot veel problemen in de praktijk. Haar 

vaagheid geeft de rechter een ruime appreciatiebevoegdheid. Het is echter te betreuren dat er 

geen update is vooropgesteld omtrent de in het eerste lid vervatte materiële toerekening. De 

wetgever zou er best voor opteren het woord “intrinsiek” te schrappen. Deze heeft geen 

toegevoegde waarde. 

In tegenstelling tot de materiële toerekening liet de Belgische wetgever na om de criteria voor 

toerekening van het moreel element te regelen. De invulling ervan geschiedde door 

rechtspraak en leidt tot een aantal problemen. 

Voor de invoering van de wet waren de pijlen voornamelijk gericht op kaderleden en 

bestuurders van vennootschappen. De praktijk leert dat de situatie van deze laatsten niet is 

veranderd, laat staan verbeterd.  

Vooral wat het opzet bij kleine vennootschappen betreft, heeft de rechtspraak het moeilijk om 

het opzet van de natuurlijke personen te onderscheiden van het opzet van de kleine 

vennootschappen. In deze zaken zal de rechter het opzet van de natuurlijke persoon 

rechtstreeks toerekenen aan de rechtspersoon. Dergelijk automatisme is onverenigbaar met 

ons schuldstrafrecht en met de bedoeling van de wetgever die elk idee van een objectieve 

aansprakelijkheid van de hand wees.  

Bij onachtzaamheid daarentegen gaat de rechter de nalatigheid voornamelijk afleiden uit het 

herhaaldelijke karakter van de inbreuken en de organisatie van de rechtspersoon. Men komt in 

het kader van de beoordeling en motivering tot de vaststelling dat de rechter in het kader van 

onachtzaamheid zal kijken naar het corporatief schuldpatroon van de onderneming in plaats 

van het gedrag en de houding van de natuurlijke personen.  
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Essentieel is dat de rechter de strafrechtelijke verantwoordelijkheid vaststelt op niveau van de 

rechtspersoon. De rechtspersoon heeft bijgevolg een volwaardige plaats gekregen in ons 

schuldstrafrecht, daar is geen twijfel meer over. 

De samenloopregeling die de wetgever in artikel 5, lid 2 Strafwetboek invoerde, levert weinig 

problemen op indien het gaat om opzettelijke misdrijven. Hier zijn zowel de rechtspersoon als 

de natuurlijke persoon strafrechtelijk verantwoordelijk en is er cumul mogelijk.  

Bij onachtzaamheid moet de rechter echter onderzoeken of het de natuurlijke persoon dan wel 

de rechtspersoon was die de zwaarste fout beging. De zeer complexe formulering deed veel 

inkt vloeien in de rechtsleer en het Hof van Cassatie sprak zich meerdere malen uit over de 

cumulbepaling.  

Concluderend dat door de openrekking van het begrip “wetens en willens” de strafuitsluitende 

verschoningsgrond die in lid 2 vervat is, bijna al haar inhoud verloren is. De decumul wordt 

nauwelijks nog toegepast in de praktijk. Deze bepaling zorgt ervoor dat zowel de natuurlijke 

persoon als de rechtspersoon gelijktijdig vervolgd en veroordeeld worden. Een afschaffing 

van artikel 5, lid 2 Strafwetboek lijkt dan ook noodzakelijk om dit perverse effect tegen te 

gaan. Het Voorstel van voorontwerp van Boek I van het Strafwetboek stelt ook voor de (de-) 

cumulbepaling af te schaffen, wat een goede zaak is. 

De straffen ten aanzien van rechtspersonen leiden niet tot veel problemen in de praktijk. Toch 

wordt voorgesteld het conversiemechanisme vervat in artikel 41bis Strafwetboek af te 

schaffen. Het straffenarsenaal wordt uitgebreid. De rechter kan voortaan ook een soort van 

werkstraf opleggen aan de rechtspersoon en/of hem uitsluiten van de deelneming aan 

overheidsopdrachten. 

Met de invoering van het strafregister voor rechtspersonen zorgt de wetgever ervoor dat 

veroordelingen van rechtspersonen worden opgenomen in een strafregister voor 

rechtspersonen aan de hand van hun KBO-nummer. Een kritische bedenking hierbij kan 

echter zijn of de rechtspersoon die strafrechtelijk veroordeeld is, na het betalen van de 

geldboete of het ondergaan van de opgelegde straf, zich niet vrijwillig gaat vereffenen om dan 

later een nieuwe rechtspersoon op te richten. Niks belet de rechtspersoon namelijk om zich te 

gaan vereffenen om dan een nieuwe vennootschap op te richten.  

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen heeft mijn inziens een grote 

meerwaarde in de praktijk. Misdrijven kunnen aan de rechtspersoon toegerekend worden 
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waardoor bepaalde straffen beter tot hun recht komen. Het is echter jammerlijk vast te stellen 

dat de formulering van artikel 5 Strafwetboek zeer complex geformuleerd is en de wetgever 

stilzwijgt over de beoordeling van het morele element. De (de-)cumulregel zorgt in de 

praktijk voor een consequente vervolging én veroordeling van de rechtspersoon en de 

natuurlijke persoon.  

Hoewel een meerwaarde, creëerde deze wet ook heel veel problemen in de praktijk 

betreffende de toepassing ervan. 

Wat betreft de situatie in Europa kan men concluderen dat het in het belang van de lidstaten is 

om in verband met deze materie een gemeenschappelijk standpunt in te nemen aangezien 

rechtspersonen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid kunnen ontlopen door zich te gaan 

vestigen in een lidstaat die hierin niet voorziet of een lidstaat waar een gunstiger regime geldt.  
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