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1 Beschrijving opzet onderzoek en werkwijze
1.1

Inleiding
Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie
heeft KPMG de opdracht verstrekt om door middel van literatuuronderzoek te inventariseren welke
ervaringen men in het buitenland heeft met complianceregelingen en te beoordelen onder welke
voorwaarden complianceregelingen in Nederland bij de aanpak van organisatiecriminaliteit van waarde
kunnen zijn.
Wanneer we in dit onderzoek spreken over organisatiecritninaliteit wordt uitgegaan van de min of meer
algemeen gehanteerde definitie van Van de Bunt: "onder organisatiecriminaliteit dienen de misdrijven
te worden begrepen die individueel of groepsgewijs door leden van een gerespecteerde en bonafide
organisatie worden gepleegd binnen het kader van de uitoefening van organisatorische taken"
Het gaat hierbij niet om organisaties die met een crimineel doel opgezet zijn, maar om organisaties
waarvan een of meerdere leden (mede) met het oog op het doel van de organisatie crimineel handelen.
Hierbij denkt men in eerste instantie aan ondernemingen die het maken van winst als organisatiedoel
hebben. Ook overheidsorganisaties en not-for-profitorganisaties kunnen zich schuldig maken aan het
plegen van strafbare feiten. 2 In het kader van dit onderzoek ligt de nadruk op organisatiecriminaliteit
gepleegd door ondernemingen met winstoogmerk.
In de onderhavige rapportage wordt uitgebreid aandacht besteed aan daderschap en aansprakelijkheid
van rechtspersonen. Ten behoeve van de leesbaarheid van de rapportage worden deze termen als volgt
omschreven: wanneer gesproken wordt over daderschap van de rechtspersoon wordt bedoeld de strafrechtelijke daderschap. Hier gaat het om degene die volgens de geldende wetten wordt gezien als dader
van strafbare handelingen. De term aansprakelijkheid wordt gehanteerd wanneer antwoord gegeven
wordt op de vraag wie er voor de strafbare handelingen aansprakelijk wordt gehouden.
Waar in het onderzoek gesproken wordt over compliance, worden de termen complianceregeling en
complianceprogranuna's gehanteerd. Enerzijds wordt aandacht besteed aan complianceprogramma's
zoals deze binnen ondernemingen gestalte kunnen lcrijgen: waartoe dienen deze en hoe komen ze tot
stand. Anderzijds wordt ingegaan op de strafrechtelijke handhaving waarin bij het beoordelen van de
strafbaarheid en het toemeten van straffen gebruikgemaakt kan worden van complianceregelingen. Een
complianceprogramma definieren we bier, in navolging van de omschrijving hiervan in de Federal
Sentencing Guidelines (V.S.), als een weloverwogen ontwikkeld en geImplementeerd (management)
systeem dat erop gericht is om onrechtmatig handelen binnen een onderneming tijdig op te sporen en te
voorkomen.
I

Bunt, H.G. van de. Organisatiecriminaliteit. Arnhem: Gouda Quint 1992.
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De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:
1. Under welke voorwaarden worden in het kader van het strafrecht complianceregelingen voor
rechtspersonen in het buitenland toegepast en hoe vaak en op welke organisaties zijn deze van
toepassing?
Voor de beoordeling van de toepasbaarheid van buitenlandse complianceregelingen in de
Nederlandse situatie is in het onderzoek deze vraag nader uitgesplitst. De volgende aspecten
komen aan de orde:
• de manier waarop in de onderzoekslanden de strafrechtelijke procedures (formeel strafrecht)
geregeld zijn, eventueel in relatie tot het Europese kader (wetgeving en jurisprudentie)
• verschillen in de formulering van delictsomschrijvingen (materieel strafrecht)
• de regeling over strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen. Hiervoor zal het
Nederlandse artikel 51 Wetboek van Strafrecht (strafbaarheid rechtspersonen) bekeken worden
in relatie tot de buitenlandse regelgeving
• de relatie tussen de civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen in
vergelijking met de Nederlandse situatie.
2. Welke elementen zijn in complianceprogramma's te onderkennen?
3. Hoe wordt op de naleving van dergelijke complianceprogramma's in het kader van een
strafrechtelijke regeling toegezien?
4. Hoe vaak wordt in het kader van een strafrechtelijke regeling niet-naleving van een
compliance-programma geconstateerd en welke acties volgen dan?
5. Wat is er bekend over de effectiviteit van complianceprogramma's bij de aanpak van
organisatiecrirninaliteit en de waardering ervan door de handhavers?
De laatste twee onderzoeksvragen die handelen over de naleving en effectiviteit van complianceregelingen zullen slechts summier worden behandeld. In de Verenigde Staten worden gegevens over
organisatiecriminaliteit op een andere wijze bijgehouden en verzameld dan in de andere onderzochte
landen. Slechts bij een bepaalde wijze van registratie blijkt het mogelijk te zijn de vragen 4 en 5 te beantwoorden.

1.2 Inventarisatie
De eerste fase van het onderzoek is breed opgezet. Een vragenlijst is voorgelegd aan deskundigen die
via het internationale netwerk van ICPMG Forensic Accounting zijn benaderd. Als basis voor deze
vragenlijst is gekozen voor de in de Verenigde Staten gegroeide praktijk op het gebied van complianceregelingen. 3 Bij de vragenlijst werd een korte introductie over de Amerikaanse regeling inzake de
Federal Sentencing Guidelines en het gebniik van complianceprogranuna's gevoegd. Deskundigen uit
de volgende landen zijn benaderd: Amerika, Argentinie, Australie, Belgie, Canada, Denemarken,
Duitsland, Groot Brittannie, Franlcrijk, Ierland, Italie, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Zuid-Afrika,
Zweden, Zwitserland.
Vragenlijst en toelichting zijn opgenomen in bijlage 1.

5

IMO
Forensic Accounting

Uit de reacties op de vragenlijsten komt het volgende beeld naar voren:
In een groot aantal Europese landen geldt (nog) het principe `societas delinquere non potest'. Dit
principe houdt in dat een onderneming geen strafrechtelijke handelingen kan plegen en derhalve ook
niet strafrechtelijk kan worden vervolgd voor wetsovertredend gedrag. Dit principe geldt in zes van de
aangeschreven landen: Belgie, Duitsland, Italie, Spanje, Zweden en Zwitserland. Overigens bestaat in
landen waar aan dit principe wordt vastgehouden vaak wel de mogelijkheid om aan rechtspersonen
administratieve of bestuursrechtelijke sancties op te leggen. In hoofdstuk 5 zal worden ingegaan op een
aantal ontwikkelingen op bestuursrechtelijk gebied die voor dit onderzoek van belang zijn.
Gelet op de onderzoeksvragen is het relevant dat het onderzoek zich richt op landen die een
rechtssysteem kennen waarbinnen rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Bovengenoemde landen vielen derhalve buiten de selectie van de te onderzoeken landen.
Bij de selectie van de te onderzoeken landen is eveneens relevant of binnen het strafrecht van de te
selecteren landen een systeem fungeert dat elementen bevat die vergelijkbaar zijn met de complianceregelingen voor rechtspersonen zoals die in de Verenigde Staten op federaal niveau bestaan. In Groot
Brittannie, Frankrijk en Noorwegen bestaat weliswaar het daderschap van rechtspersonen, maar men
kent er geen systemen die met de Federal Sentencing Guidelines vergelijkbaar zijn. In de antwoorden
van de deskundigen uit Canada, Australie, Ierland, Denemarken en Zuid-Afrika werden systemen
aangetroffen waarin (elementen van) complianceregelingen leken voor te komen.
Na een globale inventarisatie van de in de hiervoor genoemde landen beschikbare literatuur heeft de
begeleidingscommissie besloten om het onderzoek - naast de Verenigde Staten - te richten op
Australie, Zuid-Afrika en Denemarken. De in Australie beschikbare literatuur laat een ontwikkeling
zien die parallel loopt met de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Hoewel in Denemarken niet veel
toegankelijke literatuur beschikbaar is, heeft de begeleidingscommissie er toch voor gekozen dit land
bij het onderzoek te betrekken, omdat uit de antwoorden van de deskundigen naar voren kwam dat bij
overtredende ondernemingen een culpa-evaluatie plaatsvindt. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre
deze culpa-evaluatie overeenkomsten vertoont met het Amerikaanse compliancemodel. Ten slotte heeft
de begeleidingscorrunissie besloten Zuid-Afrika bij het onderzoek te betreldcen. Hoewel op voorhand
duidelijk was dat dit land op het terrein van de ontwikkeling van complianceregelingen zeker geen
voorloper is, bleek uit de globale literatuurinventarisatie dat Zuid-Afrika bij het vorm geven van
politieke, juridische en maatschappelijke veranderingen de ontwikkelingen in de Verenigde Staten op
de voet volgt. Daarnaast sluit het Zuid-Afrikaanse rechtssysteem goed aan bij het Nederlandse
rechtssysteem omdat het eerste een mix is van Oudnederlands/Romeins recht en Engels recht.
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1.3 Het onderzoek
Nadat de keuze van de te onderzoeken landen was gemaakt is in de geselecteerde landen literatuur op
het gebied van bestraffing van rechtspersonen en op het gebied van het hanteren van complianceregelingen verzameld. De literatuur, bestaande uit boeken, tijdschriften, en overheidspublicaties, is
grotendeels via geautomatiseerde literatuurontsluitingssystemen geraadpleegd.
Waar geen literatuur voorhanden was of waar de beschikbare literatuur hiaten vertoonde is een beroep
gedaan op de deskundigen die de toegezonden vragenlijsten hadden beantwoord. Daarenboven zijn de
volgende deskundigen geraadpleegd: L.E. Kelder, Zuid-Afrikaans advocaat, de Deense ambassade,
de heer M. Faure, hoofd van het onderzoeksinstituut Metro (Maastrichts Europees Instituut voor
Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek) en de heer G. Toftegaard Nielsen, professor aan de
Aarhuus Universiteit in Denemarken. Voorts is via de I.A.P., de International Association of
Prosecutors, een aantal Hoofdofficieren van Justitie benaderd om het onderzoeksteam met vragen over
de strafrechtelijke handhavingspraktijk in de betrolcken landen op weg te helpen. Dit betreft: de heren
N. Cowdery uit Australia, R. Meintjes uit Zuid-Afrika en E. Merlung uit Denemarken.

1.4 Het onderzoeksteam
KPMG Forensic Accounting als opdrachtnemer heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerlcing met
Legal Accountability b.v., adviesbureau voor rechtsverandering. Het onderzoek is uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van J. ten Wolde RA, directeur bij KPMG Forensic Accounting. Namens KPMG
Forensic Accounting waren bij het onderzoek betrokken dr. J.F.D.B. Wempe, drs. J.R. Wiering RA en
mr. M.J.A. van Zwieteren. Namens Legal Accountability b.v. werd het onderzoek uitgevoerd door mr.
dr. H.W.J. Gelinck (projectleider) en mr. N.A.C. Schoof.
De begeleidingscommissie die het onderzoeksteam bij dit onderzoek heeft ondersteund, bestond uit
deskundigen op het gebied van de rechtspleging en het wetenschappelijk onderzoek:
prof. mr. Th. A. de Roos (voorzitter), drs. B.E. Venema, mr. H.W. Samson-Geerlings,
mr. drs. P.J.J. van Voorst, dr. M.P. Tummers, mr. J. Lely.
Gedurende het onderzoek is de begeleidingsconunissie in totaal driemaal bijeengekomen. Tijdens de
eerste bijeenkomst werd een keuze van de in het onderzoek te betrekken landen gemaakt. Tijdens de
tweede en derde bijeenkomst kwam de conceptrapportage aan de orde.
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_ 2 Daderschap van rechtspersonen, drie modellen in theone en
,I
praktijk
,

I

2.1 Inleiding
Binnen de bedrijfskunde en met name de bedrijfsethiek is sprake van een ontwikkeling in het denken
over het toerekenen van verantwoordelijkheid voor handelingen die in de context van het organisatiefunctioneren plaatsvinden. Deze ontwikkeling loopt parallel met rechtstheoretische ontwikkelingen ten
aanzien van het daderschap van rechtspersonen.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op drie te onderscheiden modellen van morele verantwoordelijkheidstoewijzing aan ondememingen in de bedrijfsethiek en de equivalente modellen voor strafbaarheidstoewijzing aan ondememingen in de strafrechttheorie:
• geen daderschap van rechtspersonen,
• het functioneel daderschap en
• de rechtspersoon als dader.
Met behulp van diverse arresten zullen de drie strafrechtelijke modellen worden verduidelijkt.

2.2 De morele verantwoordelijkheid van ondernemingen

1

In zijn dissertatie bespreekt Wempe drie modellen voor het toerekenen van verantwoordelijkheid voor
handelingen die binnen de sfeer van een organisatie plaatsvinden: het amorele model, het functionele
model en het autonomiemodel.
Het amorele model van verantwoordelijIcheidstoerekening sluit aan op de klassieke markttheorie. De
markt stuurt ondememingsgedrag via een 'invisible hand'. Het is dan niet mogelijk om het `handelen'
van een ondememing in morele termen te beoordelen. Friedman gaat hierin nog verder. Het is niet
alleen niet terecht om het functioneren van een ondememing in morele termen te beoordelen, het is ook
ongewenst. Wanneer ondememingen en functionarissen, handelend namens een ondememing, hun
handelen zouden laten leiden door morele overwegingen, dan gaan deze morele idealen ten koste van
derden. De ondememing keert als gevolg hiervan een lager dividend uit, doet de werlcnemers tekort of
berekent hogere prijzen dan mogelijk zou zijn. Wempe: "In the amoral vision, the question into the
responsibility of the corporation is rejected as nonsensical. In the different variations of the theme,
localizing the moral responsibility at or in the corporation is either rejected as extremely undesirable,
or exposed as justification for corporate immorality. People are able to do good or bad things.

Delft; Eburon 1998.
Wempe, J. Market and Morality, Business Ethics and the Dirty and Many Hands Dilemma.
Zie ook: Wempe J. & Melis, K. Management & Moraal. Houten; Stenfert Kroese Educatieve partners. 1997
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These concepts do not apply to corporations and actions taken on behalf of corporations.
A corporation does not act morally or immorally, but amorally."

1

Het functionele model van verantwoordelijkheidstoerekening erkent dat de ondernemingssituatie
verantwoordelijkheden impliceert, maar lokaliseert deze bij de functionaris. De verantwoordelijkheid
van een onderneming kan gereduceerd worden tot verantwoordelijkheden van haar representanten.
Ondernemingsverantwoordelijkheid is in deze visie een elliptische wijze van spreken om de verantwoordelijkheid van (bepaalde) mensen binnen de ondernerning aan te duiden. Het argument dat
gehanteerd wordt, is dat fysiek handelen uiteindelijk altijd stoelt op het handelen van een natuurlijke
persoon. Het ondernemingsfunctioneren is derhalve altijd reduceerbaar tot handelingen van natuurlijke
personen, die hiervoor verantwoordelijk gehouden kunnen worden.
Het autonomiemodel van verantwoordelijkheidstoerekening van handelen in de context van de
onderneming stelt dat de onderneming zelf (mede) als autonome morele factor gezien kan worden. De
onderneming handelt weliswaar via natuurlijke personen, de verantwoordelijlcheid hiervoor valt echter
niet (uitsluitend) toe te rekenen aan deze natuurlijke personen. De legitimering van de morele verantwoordelijkheid van de onderneming steunt op de interne besluitvorzningsstructuur. Op basis hiervan
kunnen handelingen van natuurlijke personen die namens de onderneming optreden als `bewuse en
tedoeld' ondernemingshandelen aangemerkt worden. Wanneer een persoon bevoegd is namens de
onderneming te handelen, de handeling het resultaat is van de besluitvormingsprocedure binnen de
onderneming en door de betroldcenen als handeling in het belang van de ondernerning wordt ervaren,
kan op een indirecte wijze gesproken worden over ondernemingshandelen. Dit ondernemings-handelen
kan in morele termen beoordeeld worden. Door het autonomiemodel van verantwoordelijkheidstoerekening te hanteren is het mogelijk twee vraagstukken op te lossen waar het functionele model niet
mee uit de voeten kan. Wat gebeurt er met verantwoordelijkheid voor het ondernemingshandelen
wanneer een functionaris vervangen wordt door een ander (het overdraagbaarheidsprobleem) en wat te
doen met verantwoordelijkheden voor beslissingen die in teamverband worden genomen en bijvoorbeeld het resultaat van een compromis kunnen zijn (het distributieprobleem). Het autonomie-model
maakt het mogelijk ook in deze gevallen verantwoordelijIcheid toe te rekenen. Wanneer dit model
gehanteerd wordt is het niet alleen mogelijk het ondernemingshandelen in morele termen te beoordelen,
ook de interne organisatie kan zo in morele termen gedvalueerd worden. Wempe: "The consequence of
the autonomy model is not (only) that the actions of the corporation can be evaluated in moral terms,
but that the corporation itself can be evaluated. It is, after all, the framework that directs the persons
who represent the corporation and stimulates (or fails to do so) them to express the responsibility that
the corporation carries."'

Wempe,J. 'bid, 146.
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In debatten over ondemetningsverantwoordelijkheid wordt het autonomiemodel van verantwoordelijkheidstoerekening afgewezen als zou hiermee de individuele verantwoordelijkheid verdwijnen. Op dat
moment worden de modellen als elkaar uitsluitende visies opgevat. 6 Individuele verantwoordelijkheid,
zo wordt onbewust geredeneerd, wordt onzichtbaar wanneer we het ondernemingshandelen als een
collectieve verantwoordelijkheid opvatten. Dit is echter niet noodzakelijk. Het accepteren van een
collectieve verantwoordelijkheid laat onverlet dat ook natuurlijke personen verantwoordelijk gehouden
kunnen worden.
Het idee van corporate-complianceprogramma' s steunt op het onderkennen van organisatie-verantwoordelijkheid. Het is mogelijk de interne organisatie van een bedrijf of instelling in morele termen te
evalueren en te verbeteren. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk uitvoeriger ingegaan.

2.3 Daderschap van rechtspersonen
2.3.1 Inleiding
Ook binnen de rechtstheorie kunnen drie opvattingen ten aanzien van het daderschap van de rechtspersoon onderscheiden worden. Deze sluiten nauw aan op de hiervoor beschreven opvattingen met
betrelddng tot de verantwoordelijkheidstoerekening voor het handelen binnen de ondememings-sfeer.
De traditionele opvatting, de amorele visie met betrelddng tot strafbaar handelen binnen de sfeer van de
ondememing, stelt dat een rechtspersoon in het geheel geen dader kan zijn. Deze opvatting waarbij
wordt uitgegaan van het `societas delinquere non potest'-beginsel, wordt in de strafrechtspraak in een
groot aantal Europese landen gehuldigd. Er zijn echter tekenen dat deze visie langzaam terrein begint te
verliezen.
In de tweede visie, hier aangeduid als het model van functioneel daderschap, wordt de rol van de
organisatiecontext erkend, maar kan alleen daderschap van de rechtspersoon geconstrueerd worden
door gedragingen van verantwoordelijke functionarissen toe te rekenen aan de rechtspersoon. De
organisatiecontext speelt bij de strafrechtelijke beoordeling van het handelen van de functionaris op de
achtergrond een rol. In die Europese landen waar het rechtssysteem het mogelijk maakt rechtspersonen
strafrechtelijk te vervolgen wordt deze benaderingswijze, zij het veelal niet expliciet, toegepast.

Zie ook. Bovens M.A.P, V erantwoordelijkheid en organisatie. Beschouwingen over aansprakelzjkheid, institutioneel burgerschap en
arnbtelijke ongehoorzaamheid. Zwolle;W.E.J. Tjeenlc Willink, 1990. Bovens schetst hier vier manieren om verantwoordelijkheid bij
gezamenlijk handelen (het vele-handenvraagstuk) toe te rekenen: corporatieve aansprakelijkheid, hierarchische aansprakelijkheid, collectieve
aansprakelijkheid en individuele aansprakelijkheid. Het laatste verantwoordelijlcheidsmodel komt overeen met het 1iiervoor beschreven
amorele model. HiErarchische aansprakelijkheid loopt ten dele parallel aan het hiervoor geschetste functionele model en het autonomiemodel
komt overeen met corporatieve aansprakelijkheid. Bovens komt tot de conclusie dat alle vier de modellen ellcaar niet uitsluiten en naast
elkaar gebruikt dienen te worden. Hij concentreert zich vervolgens op de vraag hoe individuele verantwoordelijIcheid het beste tot zijn recht
kan komen binnen organisaties. Hij bepleit onder andere ruimte voor iclolckenluiders' (whistle blowers).
6
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In de derde visie, het model van rechtspersoonlijk daderschap, is het mogelijk de rechtspersoon als
zodanig als dader aan te merken. Volgens deze visie is het voor het bestraffen van rechtspersonen niet
noodzakelijk dat strafbaar handelen van natuurlijke personen vastgesteld kan worden.
In dit hoofdstuk zullen de hierboven geschetste modellen nader worden uitgewerkt. Daarna zal worden
uitgewerkt op welke wijze het daderschap van rechtspersonen in de bij het onderzoek betrokken landen
is geregeld. Telkens zal daarbij aangegeven worden welk strafrechtelijk model daarbij uitgangspunt is.

2.3.2 Geen daderschap van de rechtspersoon
In Nederland kent men het daderschap van rechtspersonen. In sominige westerse landen gaat men uit
van het principe `societas delinquere non potest', wat inhoudt dat een rechtspersoon niet als dader van
een strafbaar feit kan worden beschouwd. Er worden dan andere methodieken gehanteerd om een
onderneming te bestraffen. Deze liggen veelal in de sfeer van de administratieve rechtspraak. Gunter
Heine herkent deze ontwildceling: 7 "The axiom societas delinquere non potest' which means that a
corporation cannot be criminally responsible, has been predominant in the history of continental
European Law however things are changing rapidly. In the 1980s, many European Countries began
to confront the growing power of economic enterprises with particular sanctions. Common to these
sanctions is their assumed non-criminal character. This is the case with the so-called:
Ordnungswidrigkeiten in Germany, Italy and Portugal, a kind of contravention of administrative
regulation, similar to regulatory-offences in the Anglo-Saxon countries. "De Roos en Roef spreken

over problemen die kunnen ontstaan wanneer de mogelijkheid van strafbaarstelling van een
ondememing ontbreekt: Het ontbreken van de strafbaarheid van de rechtspersoon wordt "vaak
doorkruist door quasi-strafrechtelijke oplossingen. Zo kunnen in Belgie administratieve sancties
worden toegepast op rechtspersonen, zoals de bedrijfssluiting, die onmiskenbaar een punitief karakter
dragen. In Duitsland kent men de mogelijkheid om via het Ordnungwidrigkeitenrecht een
rechtspersoon rechtstreeks te beboeten ook wanneer een `Straftar is gepleegd en niet (slechts) een
Ordnungswidrigkeit'. Er is in deze landen dus geen sprake van een strafrechtelzjk daderschap van
rechtspersonen, wel wordt gezocht naar mogelijkheden voor het (strafrechtelijk) aansprakelyk stellen
van rechtspersonen.

7

Heine, G. Rethinking Criminal Liability of Enterprises: International Developments, Basic Models, National Consequences. In M.Faure &

K.Schwarz (red. ),De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zUn bestuurders. pp. 163. Maastrichts

Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek, 1998
° Roef, D & Roos, TH. A. de. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon in Nederland: rechtstheoretische beschouwingen bij
enkele praktische lcnelpuntenin M.Faure & K Schwarz (red), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon
en zijn bestuurders. pp.79. Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek, 1998.
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2.3.3 Funct-ioneel daderschap
In de Nederlandse wetgeving is de strafbaarheid van rechtspersonen al geruime tijd geregeld. Sedert
1950 kent de Wet Econornische Delicten een rechtspersoonlijk daderschap (art. 15 oud WED). In 1976
is ook in het Wetboek van Strafrecht een artikel over daderschap van rechtspersonen opgenomen,
artikel 51. Daarmee ontstond een algemene en uniforme regeling voor strafbaarheid van rechtspersonen.9 Dit artikel luidt als volgt:
I. Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen.
2. Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden
ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien ztj daarvoor in
aanmerking komen, worden uitgesproken:
•
1. tegen die rechtspersoon, clan wel

•
•

2. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding
hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel
3. tegen de onder 1. en 2. genoemden tezamen.

3. Voor de toepassing van de vorige leden wordt met de rechtspersoon gelijkgesteld: de vennootschap
zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, de rederij en het doelvennogen.

De formulering van dit artikel kent elementen van zowel het functionele model van daderschap als het
model van rechtspersoonlijk daderschap. Aan de hand van een aantal Nederlandse arresten zal in deze
paragraaf worden uiteengezet welke criteria een rol spelen bij het bepalen van functioneel daderschap.
De Hoge Raad heeft in het Iherdraad-arrest m criteria geformuleerd waaraan functioneel daderschap
moet voldoen.
De casus in het Iherdraad-arrest is als volgt. De ondernemer van een eenmanszaak werd vervolgd voor
het valselijk invullen van een douaneformulier ter verkrijging van een vergunning voor de uitvoer van
verzinkt ijzerdraad vanuit Nederland naar Finland. Rechtbank en Gerechtshof verklaarden de feiten
bewezen, ondanks het verweer dat de formulieren door een ondergeschikte, een exportmanager, waren
ingevuld. Deze rechtscolleges oordeelden dat hetgeen door een ondergeschikte in een eenmanszaak
werd verricht, geacht moet worden door de eigenaar van die eenmanszaalc te zijn verricht. De Hoge
Raad gaf een ander oordeel en vernietigde de uitspraak op een processueel punt. Wiling formuleert dit
in zijn noot onder het arrest aldus: "In het nu besliste geval heeft de HR heel nadrukkelijk uitgemaakt,
dat bzj het beantwoorden van die laatste vraag de beginselen van artikel 15 WED niet in aanmerking
komen, ook al is de natuurlzjke persoon ondeniemer. Het opzet van de ondergeschikte kan zeker niet
beschouwd worden als opzet van de baas (zoals het opzet van de employee wel wordt beschouwd als
opzet van de vennootschap) daar opzet ten aanzien van enig delict of delictsbestanddeel door het
Nederlandse strafrecht nergens wordt toegerekend aan een natuurlijke persoon, indien de
geestesgesteldheid bij hem of haar niet persoonlijk aanwezig is geweest.'
Memorie van Toelichting Wet tot vaststelling van algemene bepalingen omtrent de strafbaarheid van rechtspersonen, 23 juli 1976, pp. 7.
HR 23-2 1954, NJ 1954, pp. 378.
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Het Uzerdraad-arrest maakt duidelijk dat aan de beslissing van de rechter om het handelen van de
natuurlijke persoon toe te rekenen aan de verantwoordelijke leidinggevende twee criteria ten grondslag
liggen, te weten het beschilddngs- en het aanvaardingscriterium.
De natuurlijke persoon, die op grond van zzjn functie als dader aangemerkt wordt, moet een zodanige
invloed hebben op of zeggenschap hebben over de verboden gedraging dat hij deze kan voorkomen
(beschikkingscriterium) en hij moet deze expliciet of impliciet hebben aanvaard (aanvaardingscriterium).
De leer van de toerekening is in de jurisprudentie nader ontwikkeld in een tweetal arresten van de Hoge
Raad van respectievelijk 16 juni 1981 (NJ 1981, 586) en van 5 november 1982 (NJ 1982, 510). Het
eerste arrest geeft een nadere uitwerldng ten aanzien van het gedrag van personeel en derden; het
tweede arrest werkt het opzetcriterium nader uit.
Of een gedraging die plaatsvindt binnen de sfeer van de rechtspersoon aan de leidinggevende kan
worden toegerekend (functioneel daderschap), hangt tenslotte af van de vraag of er sprake is van
feitelijk leidinggeven of opdracht geven. Dit criterium wordt ontleend aan de Slavenburg-zaak.
Torringa" beschouwt dit als een doorbraak in het strafrecht met betrekking tot ondernemingen: "De
geruchtmakende Slavenburg-criteria hebben een doorbraak in de rechtspraak geforceerd waardoor
thans voor het eerst de zo broodnodige helderheid is gebracht in de voor het feitelijk leidinggeven aan
te leggen criteria."
Torringa beschrijft de Slavenburg-zaak als volgt: "Slavenburg's bank genoot aan het eind van de
zeventiger jaren de reputatie zijn clienten op doeltreffende wijze behulpzaam te zijn bij het beheren, het
`witten' en het buiten het land wegsluizen van zwart geld. Begin 1982 werd een gerechtelijk
vooronderzoek geopend tegen anonieme leden van de Rand van Bestuur. Kort daarop volgde onder
ongekende publiciteit huiszoeking bij de bank Hooggeplaatste functionarissen werden gearresteerd en
na sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek werd een kennisgeving van verdere vervolging
uitgebracht tegen enkele leden van de rand van bestuur en een lid van de directie.
Het verwijt betrof telkens het opdracht- of leidinggeven aan het plegen van valsheid in geschrifte door
de rechtspersoon Slavenburg's Bank.
De Slavenburg-criteria luiden als volgt:
1. De leidinggever moet binnen de rechtspersoon een zodanige machtspositie hebben bekleed, dat hij
zeggenschap had over de verboden gedraging.
2. De leidinggever moet persoonlijk — minstens soortelUke — wetenschap hebben gehad zodat hij
gehouden is — en krachtens zijn machtspositie bevoegd is — maatregelen ter voorkoming te nemen.
3. Hij moet door deze maatregelen achterwege te laten bewust de aanmerkelijke kans hebben
aanvaard dat de verboden gedraging zich zal voordoen, zodat zij geacht kan worden opzettelijk de
verboden gedraging te bevorderen."
" Torringa, R.A. De rechtspersoon als dader, strafbaar leidinggeven aan rechtspersonen.
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I

Het Openbaar Ministerie (OM) had er in deze zaak voor gekozen de vervolging te richten tegen die
leidinggevenden die `directe bemoeienis hadden met de afdelingen waarbinnen de strafbare feiten zich
voordeden'. Drie leden van de Raad van Bestuur en een lid van de directie moesten voor de rechter ve rchijnen. De Officier van Justitie sprak hen daarbij niet aan op hun vennootschappelijke verantwoordes
I
lijkheid (als formele vertegenwoordiger van de bank), maar op het feit dat zij, op grond van de interne
I taakverdeling, directe bemoeienis hadden met de strafbare feiten.' Dit arrest hoort daarom thuis in de
categorie van het functionele daderschap. Het betreft handelen van een natuurlijke persoon binnen de
sfeer van de rechtspersoon, waarbij de interne taakverdeling meegewogen is om de betrokken leidinggevende te veroordelen.

I
1

1

2.3.4 De rechtspersoon als dader
In de rechtspraak in Nederland is een trend te onderkennen waarin de rechtspersoon als dader wordt
behandeld. In dat geval kan de rechtspersoon als factor aansprakelijk worden gesteld voor strafbare
gedragingen. Hoewel het optreden van de rechtspersoon viijwel altijd uit handelingen van natuurlijke
personen zal bestaan, is het in deze benadering niet noodzakelijk dat de strafbare gedraging te herleiden
is tot een of meer natuurlijke personen. We spreken bij deze benadering van rechtspersoonlijk daderschap.
In paragraaf 2.3.3 werd reeds opgemerkt dat binnen de formulering van de strafrechtelijke
aansprakelijkheid in de Wet Economische Delicten en in het Wetboek van Strafrecht zowel het functioneel daderschap als het rechtspersoonlijk daderschap kunnen vallen.

I

In deze paragraaf zal aan de hand van enkele arresten worden toegelicht hoe rechtspersoonlijk
daderschap in de jurisprudentie geconstrueerd wordt.
Bij rechtspersoonlijk daderschap is het goed te bedenken dat de motivatie om bij de Wet Economische
Delicten de strafbaarheid van rechtspersonen mogelijk te maken gelegen was in het feit dat straffen en
maatregelen in het kader van deze wet in de eerste plaats gericht moesten zijn op ontneming van
wederrechtelijk genoten voordeel en op herstel van economische schade. Deze sancties zouden nauwelijks tot hun recht komen wanneer men de strafbare handelingen uitsluitend zou zien als daad van de
handelende natuurlijke persoon." Het is de rechtspersoon aan wie het economisch voordeel toevalt en
deze zou ook zelf als factor aansprakelijk moeten worden gesteld voor het herstel van de geleden
schade.
In de strafrechtspleging in Nederland vindt men voorbeelden die laten zien dat deze benadering in de
praktijk zonder veel problemen wordt gehanteerd. Wanneer bijvoorbeeld bedrijven in Nederland
worden vervolgd voor het niet indienen van hun jaarstukken, blijkt in de praktijk dat bij de vervolging
geen melding wordt gemaakt van een natuurlijk persoon die voor het niet tijdig indienen aansprakelijk
kan worden gesteld. De rechtspersoon is verdachte en wordt als zodanig vervolgd.
. Wempe J. & Melis, K. Management & Moraal. Houten; Stenfert Kroese Educatieve partners. 1997
'3 Wet op de Economische Delicten, 22 juni 1950. Memorie van Toelichting, pp. 19.
12
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Een ander voorbeeld betreft de vervolging van het bedrijf Blokker in de zomer van 1997 voor de
rechtbank te Amsterdam. Het verwijt betrof het in de handel brengen van ondeugdelijk en gevaarlijk
speelgoed, zoals onder meer splinterende puzzelplankjes. In dit geval koos het Openbaar Ministerie
ervoor om uitsluitend de rechtspersoon, en geen natuurlijke personen, te vervolgen.
Sinds 1976 is strafbaarstelling van rechtspersonen op basis van artikel 51 van het Wetboek van
Strafrecht mogelijk." Dit artikel voorziet in de mogelijlcheid van aansprakelijkheid van een rechtspersoon voor opzet- of schulddelicten. . 15 In een aantal arresten zoekt de rechtspraak hier haar weg. Er
wordt gezocht naar criteria om een rechtspersoon op grond van artikel 51 van het Wetboek van
Strafrecht als dader aan te kunnen merken. Daarbij gaat het niet alleen om economische delicten, maar
ook om commune delicten.
De theoretische benadering van het rechtspersoonlijk daderschap' onderscheidt drie gronden op basis
waarvan in het Nederlandse strafrecht rechtspersonen als dader aangemerkt kunnen worden:
• De rechtspersoon beschikt over een bepaalde kwaliteit die niet bij de uitvoerder of een orgaan kan
worden aangetroffen, bijvoorbeeld de kwaliteit van exploitant (Wilde bussen-arrest'). De
constructie die gehanteerd wordt is dat een onderscheid wordt gemaakt tussen daderschap en
aansprakelijkheid, waarbij de rechtspersoon als dader wordt aangemerkt.
• Er is sprake van omissie of van verboden toestandsdelicten. De beslissing om niet te handelen
vormt de basis voor strafbaarheid van de rechtspersoon. Uiteraard zijn het mensen die de
besluitvorrning bepalen. De persoonlijke toerekening speelt hier geen of vrijwel geen rol. De
besluitvorming wordt in zijn geheel direct aan de rechtspersoon toegerekend.
• Er is sprake van een (impliciet) kwaliteitsdelict. Bepaalde (organisatorische) kwaliteiten leiden
ertoe dat de rechtspersoon als dader aangemerkt kan worden.
De tweede en derde grond waarop daderschap van een rechtspersoon kan worden aangenomen zijn
voor het onderhavige onderzoek relevant. In beide gevallen zijn het tekortkotningen in de organisatie
die de grondslag vormen voor het daderschap en bijgevolg de strafbaarheid van de rechtspersoon.
De overwegingen die in de rechtspraak worden gehanteerd om tot functioneel daderschap of tot
rechtspersoonlijk daderschap te komen lijken soms dicht bij elkaar te liggen. Jurisprudentie ontwikkelt
zich niet als een theoretisch kader. De rechtspraak ontwildcelt aan de hand van de voorgelegde
casuistiek een bepaalde visie.

"Wet tot vaststelling van algemene bepalingen omtrent de strafbaarheid van rechtspersonen, 23 juli 1976.
" Jorg,N. Strajbare rechtspersonen in Amerika, Arnhem: Gouda Quint. 1990, pp. 23 - 24.
JOrg, N. op. cit., pp. 26.
" HR 21 feb. 1938, NJ 1938, 820.
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In de Nederlandse rechtspraak worden de organisatorische criteria macht en aanvaarding (vermogen te
beschildcen, respectievelijk plegen te aanvaarden) zowel in verband met het functioneel daderschap als
met het rechtspersoonlijk daderschap gehanteerd. "Deze criteria, ontwikkeld om aan strafrechtelijke
risico-aansprakelijkheid te ontkomen ingeval de werkgever geen rechtspersoon is (lJzerdraad-arrest,
1954), blijken toepasbaar op rechtspersonen (Kabeljauw-arrest, 1981). Als aan de criteria voldaan is
zijn handelingen van [anderen] aan te merken als gedragingen van de [rechtspersoon] ", aldus de
HR."' Torringa zegt hierover het volgende: "Thans is nog een enkel woord over de strekking van deze
criteria op zijn plaats. In de eerste plaats is er een machtscriterium, het vermogen te beschikken, in de
tweede plaats een aanvaardingscriterium. Aan het machtscriterium voldoet de rechtspersoon vrij snel.
Als regel heeft zij een zekere zeggenschap over de binnen haar organisatie optredende personen. Pas
wanneer er binnen die organisatie dingen gebeuren die volstrekt vreemd zijn aan, en los staan van, de
dagehjkse door de rechtspersoon ontwikkelde activiteit, houdt deze zeggenschap op. Net handelen is
dan een 'corpus alienum' binnen de rechtspersoon en staat buiten haar invloedssfeer en derhalve ook
buiten haar risicosfeer. Net staat buiten het handelen van de rechtspersoon."" Even verder zegt hij: "In
de hier gegeven visie is derhalve voor het machtscriterium voldoende dat de rechtspersoon invloed kan
uitoefenen.
Of zij dat tevergeefs gedaan heeft, doordat tegen haar instructies gehandeld is, doet voor het
daderschap niet ter zake, maar is een kwestie van schuld in de zin van verwzjtbaarheid. Voor het
aanvaardingscriterium is voldoende dat de handelingen verricht moeten zzjn in het — dikwzjls zeer
ruime — kader van de bedrijfspolitiek en dat de rechtspersoon de eventuele baten van het handelen
althans mede heeft getrokken."

De Roos en Roef vinden dat de interpretatie van Torringa rechtspersonen te veel niimte biedt om onder
de schuldvraag uit te komen: "Een dergelijke benadering maakt het daderschapscriterium vrzj
inhoudsloos, in ieder geval wat de vaststelling van de concrete verwijtbaarheid aangaat. Wil men meer
recht doen aan het schuldbeginsel dan verdient een meer subjectieve uitleg de voorkeur wat betekent
dat van daderschap slechts sprake kan zijn indien concreet kan worden bewezen dat de rechtspersoon
niet de nodige controles heeft uitgevoerd of niet de nodige instructies heeft gegeven ter vennijding van
het gepleegde feit.""

" Rirg, N. op. cit., pp. 24.
" Torringa, R.A. De rechtspersoon als dader, strajbaar leidinggeven aan rechtspersonen, Arnhem: Gouda Quint 1988, pp. 33.
" Roef, D & Roos, TH. A. de. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon in Nederland: rechtstheoretische beschouwingen bij
enkele praktische lcnelpunten. In M.Faure & K. Schwarz (red), De strafrechtelijke en civielrechtehjke aansprakelijkheid van de
rechtspersoon en zijn bestuurders. pp.85. Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek, 1998.
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Hieruit blijkt dat ook in het rechtspersoonlijk daderschap nog verschillende gradaties zijn aan te
brengen.
Een voorbeeld waarin getracht is de rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor een
commuun delict betreft de discriminerende disco.' In een discotheek werden een aantal jongeren door
een portier niet binnengelaten omdat ze van Turkse afkomst waren.
De discotheek werd aangeklaagd wegens discriminatie. Een veroordeling volgde niet, omdat niet
afdoende was gebleken dat binnen de organisatie een expliciete of impliciete instructie bestond tot het
niet toelaten van personen wegens ras. Om die reden kon het ten laste gelegde feit de rechtspersoon niet
worden toegerekend.
Een voorbeeld waarin met succes een veroordeling op grond van rechtspersoonlijk daderschap werd
uitgesproken wordt gevonden in het Furazolidon-arrest. Deze zaak handelt over een fabriek die tijdens
de normale bedrijfsvoering een rode vloeistof, zijnde een schadelijke (kankerverwekkende) vloeistof,
in het slootwater dumpte. In de noot zegt 't Hart het volgende: "Hier is niet de weg gevolgd van het
vaststellen van gedrag van een natuurlijk persoon dat daarna volgens jurisprudentieel ontwikkelde
criteria aan de rechtspersoon wordt- toegerekend, zodat (doorgaans) uiteindelijk hetzzj de natuurlijk
persoon, hetzij de rechtspersoon hetzU beiden als daders vervolgd kunnen worden (functioneel
daderschap, red.) Hier wordt het daderschap van de rechtspersoon rechtstreeks uit de bedriffsvoering
afgeleid, zonder terug te vallen op een bepaalde natuurlzjke persoon, zodat de rechtspersoon als dader
kan worden beschouwd los van de vraag of ook een natuurlzjk persoon als dader kan worden
aangewezen."

Dat de Nederlandse rechtspraak het rechtspersoonlijk daderschap niet uitsluitend in economische
delicten hanteert, blijkt uit het volgende voorbeeld. De rechtbank in Leeuwarden veroordeelde in 1987
een rechtspersoon wegens dood door schuld.' Omdat een narcoseapparaat niet gebruikt kon worden in
verband met een storing had een technicus een oud apparaat uit de opslagruimte gehaald en voor
gebruik geschikt gemaakt. Op deze manier kon het dnikke operatieschema toch afgewerkt worden. De
technicus had echter de narcoseslang en de zuurstofslang verwisselt. Omdat het een verouderd apparaat
betrof was geen signaleringssysteem aanwezig dat de fout zou kunnen opmerken. Dit had fatale
gevolgen voor een operatiepatient. De rechter oordeelde dat het ziekenhuis schuldig was aan de dood
van de patient. De narcoseapparatuur had men bewaard, zonder hieraan het noodzakelijke onderhoud te
plegen en zonder de aanpassingen aan te brengen waardoor aan de eisen die aan hedendaagse
narcoseapparatuur gesteld worden, zou worden voldaan.

HR 14-1-1992, NJ 1992, 413.
22

HR 23-2-1993, NJ 1993, 605.
Rb Leeuwarden 23 dec. 1987, NJ 1988, 981 (Narcosekabinet).
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2.3.5 Het strafrechtelijk daderschap van overheden.
In artikel 51 van het wetboek van strafrecht wordt niet gesproken over het strafrechtelijk daderschap
van overheden. Met de Pilcmeer-arresten is hieromtrent duidelijkheid gekomen. In het tweede Pikmeerarrest werd bepaald dat lagere overheden voortaan alleen strafrechtelijk immuun zijn als: "de desbetreffende gedragingen niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht in het
kader van de uitvoering van een aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak."

2.4 Het daderschap van rechtspersonen in de Verenigde Staten
2.4.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de Federal Sentencing Guidelines zoals die in de
Verenigde Staten zijn ontwikkeld. Gekeken zal worden naar de historie van de ontwikkeling van de
richtlijnen, de wijze van bestraffing van rechtspersonen en de aansprakelijkheid van rechtspersonen in
vergelijlcing met wat hiervoor over het Nederlandse rechtssysteem is opgemerkt. Daarnaast zal
aandacht besteed worden aan complianceprogramma's.

2.4.2 De wettelijke regeling, Federal Sentencing Guidelines
In de Verenigde Staten is het daderschap van natuurlijke personen en rechtspersonen op federaal niveau
geregeld in de Federal Sentencing Guidelines (verder afgekort met FSG). De richtlijnen traden op 1
november 1987 in werking. Deze richtlijnen zijn het resultaat van meer dan 10 jaar onderzoek en
overleg over aangelegenheden als ongelijkheid in straffen, de zekerheid van bestraffing en crime
control. Het Amerikaanse Congres besliste dat de ongelimiteerde vrijheid die de federale rechters voor
de invoering van de guidelines bij de strafoplegging konden hanteren, gestructureerd moest worden.
Tevens moest er meer zekerheid komen in de administratieve afhandeling van straffen en specifieke
daders moesten in aanmerlcing kunnen komen voor zwaardere straffen. Het congres stelde een
commissie in, die de taak lcreeg om richtlijnen voor bestraffing op te stellen, die de federale rechters
van parameters voor bestraffing zouden voorzien.
Om de positie van de FSG ten aanzien van de strafbaarheid van rechtspersonen te begrijpen volgt eerst
een korte weergave van de systematiek van de guidelines. Volgens de FSG wordt ten aanzien van
individuele daders gekeken naar de ernst van het wetsovertredend gedrag en de strafrechtelijke
geschiedenis van de verdachte.
Afhankelijk van de zwaarte wordt de overtreding of het misdrijf gecategoriseerd in een van de 43
categorieen. Elke wetsovertreder wordt tevens ingedeeld in een van de zes "criminal history
categories", die gebaseerd zijn op het strafrechtelijk verleden van de verdachte.
Het punt waar deze twee (de ernst van het misdrijf en de strafrechtelijke geschiedenis) elkaar snij den,
geeft een positie aan waar de wetsovertreder op de door de guidelines geIntroduceerde schaal moet
worden geplaatst. De schalen in het stelsel van FSG zijn zo opgesteld dat er nog wel sprake is van enige
flexibiliteit. In de top van de schaal is de straf 6 maanden of 25% hoger dan onderin de schaal.
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In beginsel bepaalt de federale rechter nu een straf op grond van de strafmaat die in de schaal wordt
aangegeven, tenzij er in een individuele zaak een factor voorkomt waannee de sentencingcommissie
geen rekening heeft gehouden en die volgens de rechter moet leiden tot een andere straf.

2.4.3 De bestraffing van rechtspersonen onder de FSG
Over de bestraffing van rechtspersonen handelt hoofdstuk 8 van de FSG. De benadering van de strafbaarheid van de rechtspersoon in de FSG is grotendeels gebaseerd op het model van het functioneel
daderschap: het strafbare gedrag van de natuurlijke persoon wordt aan de organisatie toegerekend. In de
benadering van de guidelines kunnen organisaties uitsluitend handelen door middel van hun `agenten'.
De guidelines houden derhalve het oog op de gedragingen van natuurlijke personen in dienst van de
rechtspersoon. De schuld van de rechtspersoon wordt mede bepaald aan de hand van de stappen die de
organisatie heeft genomen om het crirnineel gedrag op te sporen en te voorkomen. Zoals hiema zal
worden toegelicht, blijkt de inspanning van de rechtspersoon om met behulp van zulke maatregelen zijn
schuld te beperken uit de vraag of binnen de organisatie een complianceprograimna is opgesteld en
wordt gehanteerd. De rechter kan het opstellen van een complianceprogramma als probation opleggen.
In dat geval is de sanctie niet gericht tot natuurlijke personen, maar direct tot de rechtspersoon. Dit
gebruik van complianceregelingen als middel om tot naleving van wet- en regelgeving te komen lijkt
veel meer aan te sluiten bij het derde model, dat van de rechtspersoon als dader.
Hoofdstuk 8 van de FSG start met een aantal belangrijke inleidende opmerlcingen:
"Introductory commentary:
The guidelines and policy statements in this chapter apply when the convicted defendant is an
organization. Organizations can act only through their agents and, under Federal criminal law,
generally are vicariously liable for offenses committed by their agents. At the same time, individual
agents are responsible for their own criminal conduct. Federal prosecutions of organizations therefore
frequently involve individual and organizational co-defendants. Convicted individual agents of
organizations are sentenced in accordance with the guidelines and policy statements in the preceding
chapter. This chapter is designed so that the sanctions imposed upon organizations and their agents,
taken together, will provide just punishment, adequate deterrence, and incentives for organizations to
maintain internal mechanisms for preventing, detecting, and reporting criminal conduct. This chapter
reflects the following general principals: First the court must, whenever practicable, order the
organization to remedy any harm caused by the offense. The resources expended to remedy the harm
should not be viewed as punishment, but rather as a means of making victims whole for the harm
caused. Second, if the organization operated primarily for a criminal purpose or primarily by criminal
means, the fine should be set sufficiently high to divest the organization of all its assets. Third, the fine
range for any other organization should be based on the seriousness of the offense and the culpability
of the organization. The seriousness of the offense generally will be reflected by the highest of the
pecuniary gain, the pecuniary loss, or the amount in a guideline offense level fine table.
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Culpability generally will be determined by the steps taken by the organization prior to the offense to
prevent and detect criminal conduct, the level and extent of involvement in or tolerance by certain
personnel, and the organization's actions after an offense has been committed.
Fourth the probation is an appropriate sentence for an organizational defendant when needed to
ensure that another sanction will be fully implemented, or to ensure that steps will be taken within the
organization to reduce the likelihood of future criminal conduct."

Uit deze inleidende opmerlcingen wordt duidelijk dat men in hoofdzaak spreekt over bonafide ondernemingen. Wanneer de rechter met een criminele organisatie te maken heeft zullen de boetes in
beginsel zo hoog worden gesteld dat het bedrijf daaraan ten onder gaat. Ook in de Nederlandse
literatuur gaat men er, wanneer men spreekt van organisatiecriminaliteit, van uit dat men te maken
heeft met bonafide organisaties. Wanneer een onderneming ten dienste staat van het plegen van
criminaliteit spreekt men van georganiseerde crirninaliteit. "
Net als in Nederland is het begrip rechtspersoon in de FSG in de Verenigde Staten een ruim begrip. In
hoofdstuk 8 van de FSG wordt het begrip organisation als volgt uitgelegd: "Organization means 'a
person other than an individual' 18 U.S.C. § 18. The term includes corporations, partnerships,
associations, joint-stock companies, unions, trusts, pension funds, unincorporated organizations,
governments and political subdivisions thereof and non-profit organizations."

In het jaarverslag van 1997 is te lezen dat, overeenkomstig de definitie van organisatie zoals hiervoor is
vermeld, in dat jaar naast de gebruikelijke bv's en nv's ook een advocatenkantoor, een adviesbureau,
een bedrijf in de gezondheidszorg en een aantal lokale overheden zijn veroordeeld. Voor welke
overtredingen deze organisaties zijn veroordeeld is uit het jaarverslag niet op te maken.
In hoofdstuk 3 worden de complianceprogramma's in de praktijk nader toegelicht. In dat hoofdstuk zal
ook worden ingegaan op de relatie van complianceregelingen met voorwaardelijke straf en de straf van
dienstverlening.

2.4.4 Het complianceprogramma
In paragraaf 2.4.2. is kort beschreven op welke wijze in de FSG de strafmaat voor een individuele
verdachte wordt vastgesteld. In hoofdstuk 8 van de FSG wordt geregeld op welke wijze een boete voor
een overtredende onderneming wordt vastgesteld. De systematiek van beide regelingen ontwijkt elkaar
nauwelijks: er is een basisboete als uitgangspunt. Wanneer de onderneming financieel voordeel heeft
behaald uit de strafbare gedraging, kan het bedrag van het financieel voordeel als basisbedrag worden
genomen. De 'Offense-level Fine Table' kent punten toe aan een bepaald offense level. leder offense
level is gekoppeld aan een boetebedrag.

Huisman, W. & Niemeijer, E. Zicht op organisatiecriminaliteit, een literatuuronderzoek. Den Haag: SDU 1998, pp. 14.
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Aan de hand van een culpability-score worden punten toegevoegd aan en afgetrokken van de
basisscore, waardoor er een stijging of daling in de tabel optreedt en de boete kan toe- of afnemen.
Voor het bepalen van de culpability-score is onder meer van belang: de betroldcenheid van de leidinggevende functionarissen, de vraag of de organisatie al eerder voor een dergelijk feit is beboet en of een
eerder opgelegde maatregel wordt geschonden.
Wanneer de organisatie een effectief complianceprogramma heeft, worden punten afgetroldcen. In de
praktijk kan de culpability-score van een onderneming met een effectief complianceprograrnma op nul
uitkomen. Ook als de organisatie zelf de overtreding meldt, kunnen er punten worden afgetroklcen.
Aan de hand van welke criteria wordt nu bepaald of een complianceprogramma de culpability-score
kan verlagen? In de FSG zijn zeven vereisten gedefinieerd waaraan een effectief complianceprogramma moet voldoen,25 te weten:
• het ontwikkelen van een gedragscode, die als norm voor de gehele organisatie geldt;
• het hoog in de organisatie plaatsen van de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, de
implementatie en het onderhoud van het complianceprogramma;
• de organisatie moet aantonen dat zij de nodige maatregelen treft om ervoor te zorgen dat zij
belangrijke bevoegdheden niet delegeert aan personen waarvan bekend is of bekend had moeten
zijn dat deze personen onrechtmatig gedrag hebben vertoond;
• het voorlichten en opleiden van personeel over het nut en de werking van een complianceprograrnma;
• het opzetten van een monitoring-/auditingsysteem ter toetsing van de effectiviteit van het
complianceprogramma en het onderkennen van risicogebieden en mogelijkheden tot verbetering
binnen de organisatie; compliance auditing. Het complianceprogramma dient te voorzien in een
meldingsmogelijkheid ('hotline') voor werlaiemers om op een vertrouwelijke en anonieme wijze
onrechtmatige zaken te kunnen melden;
• het binnen de organisatie schriftelijk kenbaar maken van de mogelijke disciplinaire maatregelen bij
onrechtmatig handelen;
• het complianceprogramma dient erin te voorzien dat de organisatie adequaat reageert op
geconstateerd onrechtmatig handelen en maatregelen neemt om herhaling te voorkomen. Potentieel
onrechtmatig handelen dient direct te worden onderzocht en maatregelen dienen te worden
genomen om de situatie te herstellen.
Ook in Nederland wordt nagedacht over onderdelen van wat in de FSG als een effectief complianceprogramma wordt omschreven. Zo treft men regelmatig discussies aan over de rol van het strafrecht als
stok achter de deur en de vraag in hoeverre de strafrechtelijke dreiging een geeigend middel is om het
gedrag van organisaties te beinvloeden In dit kader is een opmerlcing van Van de Bunt illustratief.
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Volgens Van de Bunt moet de stok van het strafrecht zoveel mogelijk op de achtergrond blijven en
moet er van het strafrecht een onzichtbare `mystieke' dreiging uitgaan.
"Bedrijven maken geen kosten-batenanalyse waarin ze eventuele boetes en straffen meerekenen.
Bedrijven en organisaties doen er van alles aan om het beeld op te wekken dat ze rationeel te werk
gaan, op grond van marktonderzoeken, zorgvuldige berekeningen en dergelijke. Maar uit verschillende
wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat die rationaliteit niet zo groot is Persoonlijke voorkeuren
en intuitie spelen een belangrzjke rol in de besluitvorming; de kans op straf niet. De oplossing is dus
Van de Bunt juicht het toe dat
niet de straffen te verhogen, maar de sociale responsiviteit te verhogen."
de overheid door op milieugebied convenanten te sluiten met bedrijven ondernemingen in staat stelt
zelf verantwoordelijkheid te nemen. "Dat is de allerbeste weg. Op die manier leg je normen niet van
bovenaf op maar kunnen bedrijven zich de nornzen en regels zelf eigen maken. Zo hebben Philips en
DAF bijvoorbeeld speciale compliance-officers aangetrokken om een bepaalde bedrijfsmoraal te
ontwikkelen en controleren."

Een ander onderdeel van het complianceprograrnma, whistle blowing door werlcnemers, dat wil zeggen
de mogelijkheid dat werknemers (bij voorkeur op een vertrouwelijke en anonieme wijze) onrechtmatige zaken kunnen melden, heeft eveneens aandacht gelcregen in de Nederlandse discussie over
organisatiecrirninaliteit. Bovens heeft hiervoor de term `Iclokkenluiders' geIntroduceerd.'
Van de Bunt merkt hierover het volgende op: "Het loopt meestal slecht af met de klokkenluiders, ook al
blzjken zzj achteraf gelijk te hebben. Binnen de organisatie is er een klimaat nodig dat het nodig maakt
om aan de bel te trekken.""

2.5 Het daderschap van rechtspersonen in Zuid-Afrika
2.5.1 Inleiding
In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop het daderschap van rechtspersonen
in Zuid-Afrika is geregeld. Uit de beperkte hoeveelheid literatuur die over dit onderwerp beschikbaar
is, wordt duidelijk dat de bestraffing van rechtspersonen in Zuid-Afrika gebaseerd wordt op het
functionele daderschap.
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Almelo, L. van. "Zelfregulering effectiever dan de stok van het strafrecht", interview met proLdr. H.G. van de Bunt over misdaad door

legale ondememingen. In: Account, december 1992.
" Bovens, M.A. P. Verantwoordehjkheid en organisatie. Beschouwingen over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke
ongehoorzaamheid. Zwolle; W. E. J. Tjeenk Willink 1990, pp. 263 - 265.
28 Almelo, L. van. "Zelfregulering effectiever dan de stok van het strafrecht", interview met prof.dr. H.G. van de Bunt over misdaad door
legale ondememingen. In: Account, december 1992.
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2.5.2 De wettelijke regeling
In het Zuid-Afrikaanse recht kent men niet, zoals in Nederland, een duidelijk onderscheid tussen
formeel en materieel strafrecht. De bestraffing van rechtspersonen is geregeld in sectie 332 van de
Criminal Procedure Act (act 51, 1977). Sectie 332 omvat zowel de formele vastlegging van de
mogelijkheid van bestraffing van rechtspersonen als de wijze waarop dit geregeld dient te worden.
Handelingen die in opdracht of met toestemming van directeuren of werlcnemers van rechtspersonen
worden verricht, worden geacht te zijn gepleegd door de rechtspersoon. Dit geldt ook voor nalatigheid;
in dat geval wordt de omissie aan de rechtspersoon toegerekend wanneer de directeur of een
werknemer van de rechtspersoon deze nalatigheid had behoren te voorkomen. De regeling is duidelijk
gebaseerd op het model van het functioneel daderschap, omdat alleen concrete handelingen als
strafbaar gedrag worden aangemerkt.
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen in Zuid-Afrika is van grotere omvang dan de
strafrechtelijke aansprakelijkheid van natuurlijke personen. Dit berust op het uitgangspunt dat aan de
rechtspersoon handelingen van personen die in dienst van of namens het bedrijf handelen worden
toegerekend: "The criminal responsibility of a corporate body is much wider than that of the vicarious
liability of natural persons; and in truth it rests upon the imputation to the corporation of the crimes of
persons acting on its behalf, rather than upon vicarious liability itself."29

In de praktijk wordt ook wel aangenomen dat een orgaan van de organisatie rnisdrijven kan plegen die
opzet, nalatigheid en strikte aansprakelijkheid vereisen. Dit zou wijzen op de acceptatie van het
rechtspersoonlijk daderschap. Dit uitgangspunt is echter niet in wetteksten terug te vinden. De rechter
heeft een vrij autonome positie in het Zuid-Afrikaanse rechtssysteem en ook de Officier van Justitie
heeft een grote mate van vervolgingsvrijheid. Dit verklaart dat de praktijk zich niet volgens de
opgestelde regels ontwildcelt.
Sectie 332 van de Criminal Procedure Act luidt als volgt:
(1)

"For the purpose of imposing upon a corporate body criminal liability for any offence, whether
under any law or at common law-

a)

any act performed, with or without a particular intent, by or on instructions or with permission,
express or implied, given by a director or servant of that corporate body; and

" Burchell & Hunt. South African Criminal Law and Procedure. (voll. General principles): 2nd Edition, Capetown; Jura and Co 1983.
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b)

the omission, with or without a particular intent, of any act which ought to have been but was
not performed by or on instructions given by a director or servant of that corporate body,
in the exercise of his powers or in the performance of his duties as such director or servant or
in furthering or endeavouring to further the interests of that corporate body, shall be deemed to
have been performed (and with the same intent, in any) by that corporate body or, as the case
may be, to have been an omission (and with the same intent, if any) on the part of that
corporate body.
In any prosecution against a corporate body, a director or servant of that corporate body shall
be cited, as representative of that corporate body, as the offender, and thereupon the person so
cited may, as such representative, be dealt with as if he were the person accused of having
committed the offence in question..."

In het Zuid-Afrikaanse recht wordt, in de Engelse wettekst, gesproken over een corporate body. De
Zuid-Afrikaanse tekst spreekt, net als in Nederland over een rechtspersoon. Navraag bij de
heer L. E. Kelder, Zuid-Afrikaans advocaat, leidde tot de volgende uitleg over de reikwijdte van de
begrippen rechtspersoon en corporate body.
"Een Regspersoon word in die Suid-Afrikaanse reg omskof as 'n entiteit (bestaande uit mense) wat
ondanks die wisseling van lede as 'n regsubjek op 'n eiesoortige wyse in die regsverkeer optree deur
draer te wees van regte en verpligtinge afsonderlik van die regte en verpligtinge van die individuele
lede of organe waaruit dit saamgestel is.
Voorts rus daar verpligtinge op regspersone om nie op die fundamentele regte van natuurlike persone
en ander regspersone inbreuk te maak nie. Die omvang van 'ii regspersoon se verpligtinge hou verband
met die aard van die regspersoon. Daar kan tussen die volgende soorte regspersone onderskei word:
(a) Die staat en staatsorgane wat as regspersone optree.
(b) Statutaire regspersone wat ingevolge 'n algemeen magtigende wet funksioneer en aan voorgeskrewe
registrasievereistes moet voldoen alvorens regspersoonlikheid toegeken word, byvoorbeeld
maatskappye ingevolge die Maatskappywet 61 van 1973 en finansiele instellings ingevolge die Bankwet
94 van 1990.
(c) Statutaire regspersone wat ingevolge 'n besondere magtigende wet in die lewe geroep word en
regspersoonlikheid aan sodanige wet ontleen, byvoorbeeld Eskom ingevolge die Eskomwet 40 van 1987
(d) Gemeenregtelike regspersone wat ontstaan en bestaan deur te voldoen aan bepaalde
gemeenregtelike vereistes en wat nie op wetgewing berus nie, byvoorbeeld sekere kerke,
sportverenigings, kulturele verenigings en politieke partye, een trust wat deur een notariele akte tot
stand kom ( N.B. sien hierontler), om maar enkele voorbeelde te noem.
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Wat ingevolge die Strafproseswet, en in die besonder artikel 332 onder regpersoon val, is nie heeltemal
duidelik nie. Suid-Afrikaanse wette word in twee tale (Engels en Afrikaans) uitgevaardig maar slegs
een eksemplaar word deur die President geteken (willekeurig). In geval van verskil tussen die twee
tekste kry die getekende teks die voorkeur."

Warmeer een rechtspersoon geen financieel voordeel heeft behaald met het crimineel handelen en
wanneer het niet is aan te tonen dat het bestuur schuld heeft aan het misdrijf ,zal de rechtspersoon in de
praktijk niet snel aangeklaagd worden.
Kriegler" zegt hierover het volgende: "n Maaskappy sal egter nie ligtelik aangekla word waar sy
bestuur werklik geen skuld aan die misdryf en die maaskappy geen voordeel daaruit kon gehad het
nie.
PP

Uit de enquete kwam overigens naar voren dat grote misdrijven van ondemerningen vaalc niet strafrechtelijk vervolgd worden wegens gebrek aan ervaring binnen het strafrechtelijk apparaat met deze
wijze van afdoening. Vaak wordt bestuursrecht of civiel recht gehanteerd.

2.6 Het daderschap van rechtspersonen in Australie
2.6.1 Inleitling
In deze paragraaf zal gekeken worden naar het geldend recht in Australie alsmede naar een
wetsvoorstel over het daderschap van organisaties. In het geldende Australische recht is de opvatting
van het functioneel daderschap terug te vinden. De organisatie is strafbaar door het handelen van zijn
functionarissen. Het wetsvoorstel laat een ontwildceling zien waarbij de rechtspersoon als dader wordt
aangemerkt.

2.6.2 De wettelijke regeling
De in Australie geldende regels voor strafbaarheid van rechtspersonen zijn ontleend aan uitgangspunten
die in de rechtspraak zijn ontwildceld (case law). De bekendste doctrine is ontleend aan het Tescoarrest. Deze doctrine kent twee varianten. De oorspronkelijke variant had als hoofdregel dat alleen
gedragingen en geestesgesteldheden van hoge functionarissen aan een rechtspersoon kunnen worden
toegerekend. De tweede variant was een verruiming in die zin dat in sommige gevallen ook
gedragingen en geestesgesteldheden van het middenkader aan de rechtspersoon konden worden
toegerekend.

"ICriegler, Hiemstra Suid-Afrikaanse Strafproses 5th edition. Durban; Butterworths. 1993, pp. 874
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In het Tesco-arrest handelt het om het volgende: 31
"E'en vestiging van het warenhuis Tesco adverteerde ermee dat een bepaald merk wasmiddel in de
aanbieding was. Een bejaarde wilde graag van dat aanbod gebruikmaken, maar kon het wasmiddel
alleen voor de normale pnjs kopen. De bejaarde diende een klacht tegen 'Tesco' in. Het gevolg
daarvan was dat Tesco werd vervolgd wegens schending van de 'Trade Descriptions Act 1968'.
De warenhuisketen voerde aan dat hzj niet verantwoordelijk kon worden gesteld voor deze gedraging,
omdat de `storemanager' onzorgvuldig had gehandeld: hij had nagelaten te controleren of de
afgeprijsde pakken wasmiddel wel in de winkel te knjgen waren. Tesco gaf bovendien gedetailleerd
aan dat de bedriffsleiding veel controle uitoefende op de managers van 'Tesco% De House of Lords
besliste naar aanleiding van deze verweren dat de schending van de Trade Description' Act niet aan
Tesco Supermarkets Ltd. kon worden toegerekend, omdat de bewuste manager niet een dermate hoge
functie had dat de rechtspersoon met hem kon worden vereenzelvigd."

De Tesco-doctrine is duidelijk gebaseerd op het functioneel daderschap. De organisatie kan alleen
worden bestraft voor de gedragingen van zijn functionarissen.
In het voorgaande zijn nog geen situaties besproken waarin ten aanzien van het functioneel daderschap
ook nog een onderscheid wordt gemaakt naar de specifieke positie van de functionaris die betroldcen is
bij het wetsovertredend gedrag. In dit opzicht legt de Tesco-doctrine uitgebreidere criteria aan dan de
hiervoor behandelde voorbeelden van functioneel daderschap.
Ook in Australie staan de ontwikkelingen niet stil. De Criminal Code Act 1995 (CCA) regelt, hoewel
nog niet ingevoerd, het daderschap van rechtspersonen en legt tevens regels vast omtrent het bewijs van
het opzet van de rechtspersoon. In de CCA vinden we een tendens om het rechtspersoonlijk daderschap
als uitgangspunt voor de bestraffing van rechtspersonen als beginsel te aanvaarden. Het hoofdstuk over
Corporate Criminal Responsibility van de CCA kent als eerste algemene principe dat hetgeen in de wet
is vastgelegd voor natuurlijke personen ook van toepassing is op rechtspersonen. Uitzonderingen en
aanvullingen daarop worden in dit hoofdstuk nader gespecificeerd. Het tweede principe vermeldt dat
een rechtspersoon schuldig bevonden kan worden aan elke overtreding/misdrijf, ook aan die waarvoor
in beginsel een gevangenisstraf wordt opgelegd.
In dat geval wordt op grond van sectie 4B van de Crimes Act 1914' voorzien in een regeling die het
mogelijk maakt de gevangenisstraf te vervangen door een geldboete.

Strien, N. van. Het (bewijs van het) ciaderschap van de rechtspersoon naar Australisch en naar Nederlands recht In M.Faure & K.
Schwarz. (red.) De strafrechtelijke en civielrechtehjke aansprakehjkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders. pp. 126. Maastrichts
Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek, 1998.
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Section 12.5 van de CCA luidt als volgt:
1.

"A body corporate can only rely on section 9.2 (mistake of fact (strict liability)) in
respect of conduct that would, apart from this section, constitute an offence on its parts

the employee, agent of officer of the body corporate who carried out the conduct was under a mistaken
but reasonable belief about facts that, had they existed, would have meant that the conduct would not
have constituted an offence; and
the body corporate proves that it exercised due diligence to prevent the conduct.
2.

A failure to exercise due diligence may be evidenced by the fact that the prohibited conduct was
substantially attributable to:

a)

inadequate corporate management, control or supervision of the conduct of one or more of its
employees, agents or officers; or

b)

failure to provide adequate systems for conveying relevant information to relevant persons in
the body corporate, intervening conduct or event."

Hoewel het vermoeden bestaat dat het begrip corporate body in het Australische strafrecht
vergelijkbaar is met het begrip rechtspersoon in het Nederlands strafrecht, is het niet mogelijk gebleken
dit feitelijk vast te stellen. Braithwaite heeft het in zijn onderzoek naar de handel en wandel van
verpleeghuizen ook over corporate compliance, waaniit opgemerkt kan worden dat ook instellingen
vallen onder het begrip corporate body.
Tijdens het onderzoek is nagegaan of de CCA inmiddels is aangenomen. Nick Cowdery, Hoofdofficier
bij het Staatsgerecht in Sidney, deelde hierover het volgende mee: "The (Commonwealth) Criminal
Code Act 1995 is the enabling legislation by which the Model Criminal Code Officers' Committee
(comprising representatives from all Australian jurisdictions) is drafting a Model Criminal Code for
the country. The drafting is still under way. Many people have grave reservations that any of the 9
jurisdictions (or many of them) will eventually adopt the model code, but the work goes on."

Van Strien zegt over het daderschap van rechtspersonen en de wettelijke regelingen in de CCA onder
meer het volgende: "Of deze act wordt ingevoerd is onzeker, de Act is nog niet aangenomen door de
federale regering. Maar ook wanneer de Act niet wordt ingevoerd, kan deze toch als inspiratiebron
dienen voor het Nederlandse recht."32

n Strien,

N. van. Het (bewijs van het) daderschap van de rechtspersoon naar Australisch en naar Nederlands recht In M. Faure & K.

Schwarz( red.) De strafrechtelijke en civielrechtelijke aanspralcelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders. pp. 128. Maastrichts

Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek, 1998.
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De grenzen die voor de toerekening van strafbare feiten van natuurlijke personen aan de rechtspersoon
moeten worden gehanteerd, worden in sectie 12.2 van de Criminal Code Act als volgt aangegeven: "If a
physical element of an offence is committed by an employee, agent or officer of a body corporate acting
within the actual or apparent scope of his or her employment, or within his or her actual or apparent
authority, the physical element must also be attributed to the body corporate."

Van Strien33 zegt hierover het volgende: "Deze regeling gaat tamelijk ver. Zo kan een rechtspersoon
ook aansprakelijk worden gesteld voor gedragingen die absoluut niet door de rechtspersoon zijn
aanvaard en die in strijd zijn met het beleid van de rechtspersoon (bijvoorbeeld doordat volstrekt
eigenmachtig en tegen de instructies in is gehandeld). Ook dan kan immers aan de eisen van section
12.2. zzjn voldaan (bijvoorbeeld omdat de werknemer die de verboden gedraging uitvoerde wel
handelde binnen de schijnbare grenzen van zijn dienstbetrekking).
Weliswaar kan een rechtspersoon een beroep doen op de exceptie van 'due diligence'. Maar dan zal
het bedrijf aannemelzjk moeten maken dat zij voldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming
van de verboden gedraging; in feite is er dus sprake van een soort omkering van de bewtjslast."

Deze "ornkering van de bewijslast" zoals Van Strien het noemt, past goed in de derde opvatting. Er
wordt niet gekeken naar het toerekenen van gedragingen van natuurlijke personen aan de rechtspersoon, maar er wordt vanuit de rechtspersoon gekeken naar wat er had moeten worden gedaan om de
gedraging te voorkomen.
Een beroep op due diligence vertoont sterke gelijkenis met de Amerikaanse sentencing guidelines, zij
het dat de Criminal Code Act niet expliciet spreekt over effectiviteit van complianceprogramma's.

2.7 Het daderschap van rechtspersonen in Denemarken
2.7.1 Inleiding
Denemarken is bij het onderzoek betrokken omdat in het antwoord op de vragenlijst melding werd
gemaakt van een culpa-evaluatie: "In Denmark there are no formal compulsory complianceprogrammes. The liability of a company is always based on a specific culpa evaluation." In deze
paragraaf zal worden nagegaan in hoeverre de culpa-evaluatie overeenkomsten vertoont met de in de
FSG opgenomen culpability-score.

Zie noot 31, pag. 129

28

Forensic Accounting

2.7.2 De wettelijke regeling
In 1996 werd in het Deense Wetboek van Strafrecht het daderschap van rechtspersonen geregeld. 34
De regeling, opgenomen in de artikelen 25 tot en met 27 van de Criminal Code (d.d. 15 april 1930,
version of 10 juni 1997, nr. 412) luidt als volgt:
Article 25.
A legal person may be punished by a fine, if such punishment is authorised by law or by rules pursuant
thereto.
Article 26.
(1) Unless otherwise stated, provisions on criminal responsibility for legal persons etc. apply to any
legal person, including joint-stock companies, co-operative societies, partnerships, associations,
foundations, estates, municipalities and State Authorities.
(2) Furthermore, such provisions apply to one-person businesses if considering their size and
organization, these are comparable to the companies referred to in subsection (1) above.
Article 27.
( I ) Criminal liability of a legal person is conditional upon a transgression having been committed
within the establishment of this person by one ore more persons connected to this legal person or
by the legal person himself
(2) Agencies of the state and of municipalities may only be punished for acts committed in the course
of the performance of functions comparable to functions exercised by natural or legal persons.
In dit artikel is zowel het functioneel daderschap als het rechtspersoonlijk daderschap terug te vinden,
omdat zowel de handelingen van de functionarissen van de onderneming als de gedragingen van de
onderneming zelf een strafbare handeling kunnen opleveren.
Artikel 26 toont dat net als in Nederland het begrip rechtspersoon een ruim begrip is. Overheden en
instellingen als ziekenhuizen en scholen vallen onder dit begrip. Vanwege het feit dat uitspraken van de
Deense rechtbank slechts in het Deens verlcrijgbaar zijn en ook in het Deens opgezocht dienen te
worden, kunnen in het kader van dit onderzoek geen voorbeelden worden vermeld.
Anders dan in Nederland wordt het daderschap van rechtspersonen in het Deense strafrechtelijke
systeem uitsluitend gekoppeld aan commerciele en industriele delicten, de delicten die in de
Nederlandse Wet op de Econornische Delicten strafbaar zijn gesteld. Dit betekent dat een rechtspersoon
in Denemarken niet kan worden veroordeeld voor een commuun delict. De reden dat bij commerciele
en industriele overtredingen en misdrijven is gekozen voor een aansprakelijkheid van de rechtspersoon,
ligt in het gegeven dat de voordelen, die het gevolg kunnen zijn van het strafbaar handelen, toevallen
aan de bedrijven en niet aan individuele natuurlijke personen.

34

Faure, M. & Heine, G. Environmental Law in the European Union, (te verschijnen)
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Bovendien heeft men de ervaring dat een onderzoek naar de vraag welke functionaris achter een
strafbare gedraging van de rechtspersoon schuilt hoge kosten met zich meebrengt.
In het Deense rechtssysteem vinden we een criterium dat we niet kennen uit de Amerikaanse
guidelines. Zo wordt er een onderscheid gemaakt naar de grootte van een onderneming. Alle ondernemingen met meer dan een eigenaar vallen onder de regeling. Met betrekking tot eenmansbedrijven
bestaat de regeling dat deze strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer zij in termen
van grootte en organisatie gelijkenis vertonen met grote bedrijven. Deze regeling brengt onduidelijkheid met zich mee, omdat voor de bedrijven met meer dan een eigenaar geen enkele omvang vereist is
om strafrechtelijk aansprakelijk gesteld te kunnen worden. Het is volgens Toftegaard Nielsen' waarschijnlijk dat de rechter bij de beoordeling van het daderschap van eenmansbedrijven een grens van 20
werlcnemers zal aanhouden. In de FSG wordt een onderneming zonder winstoogmerk volgens dezelfde
richtlijnen bestraft.
Een overeenkomst met het Amerikaanse model is dat de het daderschap in de Deense wetgeving is
uitgebreid naar lokale overheden en de landelijke overheid. De reden hiervoor is dat men ongewild een
oneerlijke concurrentiepositie voor overheden zou creeren wanneer uitsluitend private ondernerningen
zouden worden bestraft.
Dit betekent overigens dat het daderschap van overheden zich uitsluitend uitstrekt over die situaties
waarin de overheid handelt op een wijze die identiek of vergelijkbaar is met de activiteiten in de private
sector. Met andere woorden, wanneer de overheid optreedt als autoriteit en in die hoedanigheid de wet
overtreedt, kan er geen sprake zijn van bestraffing. Zoals in paragraaf 2.3.5 is getoond wordt in
Nederland op dezelfde wijze met het rechtspersoonlijk daderschap van de overheid omgegaan.
Het vaststellen van de schuld van de rechtspersoon vindt in het Deense rechtssysteem plaats aan de
hand een culpa-evaluatie, waarbij door de huidige wetgeving bepaald is dat er sprake van schuld is als
de onderneming opzettelijk heeft gehandeld of nalatig is geweest. Het principe is dat de onderneming
altijd aansprakelijk is. Er zijn op deze regel twee uitzonderingen. In de eerste plaats is de onderneming
niet aansprakelijk wanneer er sprake is van overmacht. In de tweede plaats ontbreekt aansprakelijkheid
wanneer een medewerker heeft gehandeld in het belang van de onderneming (dus niet in zijn eigen
naam of die van een derde), maar de handeling ten opzichte van de gebruikelijke bedrijfsvoering als
abnormaal is te beschouwen. De jurisprudentie zal moeten aangeven wanneer er sprake is van
abnormaal handelen. Het Deense Hooggerechtshof heeft in 1994 (U1994.158H) uitgemaakt dat er geen
sprake is van een abnormale handeling in het geval waarin een werlcnemer had gehandeld in strijd met
een interne (bedrijfs-)instructie. Een medewerker van een beclrijf veroorzaakte een ongeval toen hij
zichzelf met de vork van een vorkheftnick omhoog wilde brengen, terwijl er een mand speciaal voor dit
doel aanwezig was. Het Hooggerechtshof besliste dat de handeling niet zo abnormaal was dat het
bedrijf kon worden vrijgesproken.

1

" De heer Nielsen is hoogleraar aan de Aarhus Universiteit in Denernarken en heeft geschreven over het daderschap en de aansprakelijkheid

van rechtspersonen. Voor onderhavig onderzoek heeft hij een nog niet gepubliceerd artikel over de rechtspersoon als dader toegezonden.
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Bij de beoordeling van de schuld van een onderneming, de culpa-evaluatie, wordt ook rekening
gehouden met de vraag of er voor de onderneming sprake is van financieel voordeel dat voortkomt uit
het strafbare gedrag, of er functionarissen bij betrokken zijn die dit gedrag hadden kunnen voorkomen
en de mate van opzet of onvoorzichtigheid.
Wanneer een werlcnemer door nalatigheid een regel heeft overtreden, is dit voor het vaststellen van de
schuld van de onderneming voldoende. Het is in zo'n geval niet relevant of het management enig
verwijt te maken valt. De ondernerning zal zelfs schuldig bevonden worden in situaties waarin het
management erg actief is geweest om naleving van de regels te verzekeren.
Gorm Toftegaard Nielsen verwoordt het als volgt: "The question of guilt is typically satisfied by an
employee having negligently broken the rules. This is enough. Whether or not any blame attaches to
management is irrelevant under Danish law. The company will also be found guilty in cases where
management has been very active in ensuring observance of the law.
The fact that it is irrelevant whether management has been active or passive is probably the question
attracting most debate."

Enkele opmerkingen die Ellen Margrethe Basse, deskundig op het terrein van de milieuwetgeving en
handhaving in Denemarken, maakt met betaking tot de vervolging van rechtspersonen in het
algemeen sluiten aan bij het voorgaande: 36
"Distinctions can be drawn between the following situations: intentional, negligent, and accidental
activities. The assessment of culpa is also significant in this relation. If there is no authorization to
claim strict responsibility (which there generally is not) then culpa must be evident before the penalty
can be imposed." Over het daderschap van rechtspersonen zegt ze: "Criminal liability for enterprises
entails that ( I ) the owners of enterprises will gain from the offences, (2) that it is the owners who have
economic control of the enterprise, and (3) that it is the owners who can avoid these offences by
amongst other things, choice of suitable personnel, instruction, organization of work etc. Also the fact
that liability enforces the preventive effect of the sanctions and enhances adjustment between them and
the genuine economic interest, instead of imposing sanctions on directors, managers and other
employees: that the sanctions imposed on the enterprises are reasonable and justified in relation to the
offences committed and the natural assignments: and that the liability for enterprises limits the
tendency to increase the individual liability for owners, users, managers etc. objectively."

Uit het voorgaande blijkt dat de schuldvaststelling van de rechtspersoon in het Deense recht sterke
overeenkomst vertoont met de Amerikaanse sentencing guidelines. Twee verschillen vallen daarbij op:
er wordt in de Deense culpa-evaluatie niet gewerkt met een puntensysteem en de culpa-evaluatie biedt
niet de mogelijkheid tot schuldverrnindering zoals die in de FSG wordt geboden wanneer een
ondernerning een effectief complianceprogramma hanteert.

Basse, E. M. Public Environmental Law in Denmark, In: R. Seerden en M. Heldeweg (eds.), Comparative Environmental Law in Europe,
an introduction to Public Environmental Law in the EU-Memberstates, pp.113.
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Over de straffen die kunnen worden opgelegd aan rechtspersonen nog het volgende: hoewel de
rechtspersoon ingevolge artikel 25 slechts bestraft kan worden met een geldboete, blijkt uit een brief
van de heer E. Merlung, Hoofdofficier van Justitie in Denemarken, dat het in sornmige gevallen
mogelijk is om, als er sprake is van een winst uit de crizninele handeling, over te gaan tot
inbeslagname: "The objects for confiscation can be devided into two main categories: confiscation of
the proceeds gained from a criminal act, and confiscation of certain objects used in or produced by a
criminal act. It is not possible to use a general confiscation of property and confiscation is not
regarded as a penalty but rather as a protective measure or as a mean to ensure that crime does not
pay.

Hoewel voor overtreding van een milieuwet de mogelijkheid bestaat gevangenisstraf op te leggen,
wordt ook in dit soort zaken over het algemeen een geldboete opgelegd.
"The penalties within the environmental legislation are not high and imprisonment is not normally put
to use, although the authorization exists cf. Section 110(2) of the Environmental Protection Act. The
size of the penalty depends on several conditions: the severity of the action, the extent of the offenders
knowledge, the affirmation and passivity of the environmental authorities as well as the profit made
from the illegal activity." "

Basse, E. M. Public Environmental Law in Denmark, In: R. Seerden en M. Heldeweg (eds.), Comparative Environmental Law in Europe,
an introduction to Public Environmental Law in the EU-Memberstates, pp.114.
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3

Corporate-complianceprogramma's in de praktijk

3.1 Algemene inleiding
Een complianceprogramma is een intern beheersingssysteem dat door een organisatie wordt opgezet ter
voorkoming van onrechtmatig handelen door werknemers en om tijdig en adequaat te kunnen reageren
op (het risico van) dergelijk onrechtmatig handelen. Voor wetgevende en rechtsprekende instanties is
het doel van complianceregelingen het stimuleren en bevorderen van naleving door organisaties van de
geldende wet- en regelgeving. Voor een optimale beheersing van het risico van onrechtmatig handelen
dient het complianceprogramma effectief te zijn. Deze voorwaarde lijkt overbodig, doch is expliciet in
de FSG geformuleerd. 38 Kennelijk wil men benadrulcken dat het niet alleen om een mooi programma op
papier mag gaan, maar dat het programma in de ondememingspraktijk zichtbaar moet zijn.
Aldus heeft een effectief complianceprogramma primair tot doel het voorkomen van civiel-, bestuursdan wel strafrechtelijke misstappen en sancties en toont een organisatie door middel van de
aanwezigheid van een effectief complianceprogramma haar intentie om integer te handelen ten aanzien
van de van buitenaf aan de organisatie opgelegde regels. Tevens is een effectief compliance-programma een kader voor een optimale naleving van de binnen een organisatie geldende regels. Voor
bedrijven die moeten voldoen aan uitgebreide economische regelgeving, en met name bedrijven die te
maken hebben met ingewildcelde milieunormen, kunnen complianceprogramrna's meer zekerheid
geven dat de bedrijfsvoering aan alle eisen voldoet.

3.2 Corporate-complianceprogranuna's in de Verenigde Staten
In de Verenigde Staten geldt de volgende situatie. Indien een organisatie wet- en regelgeving heeft
overtreden, leidt de aanwezigheid of het — alsnog — opzetten van een effectief complianceprogramma
tot vermindering van de op te leggen sanctie. Zowel de overheid als het bedrijfsleven varen wel bij dit
systeem. Immers de overheid heeft de zekerheid dat via complianceregelingen al het mogelijk wordt
gedaan om haar regelgeving na te !even. Het bedrijfsleven weet dat de aansprakelijkheid van een
bedrijf venninderd wordt wanneer daar een goed complianceprog-ramma wordt gehanteerd. Voor het
bedrijf kan een complianceprogramma bovendien financiele voordelen en voordelen op het gebied van
de goodwill van het bedrijf opleveren.

"Application note 3.k van paragraaf 8A1.2. van de General Application Principles bij de Federal Sentencing
FSG (1991).
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Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, bestaat in de Verenigde Staten op grond van de FSG reeds een aanzienlijke
ervaring met het effect van de aanwezigheid van — dan wel het opzetten van — een effectief complianceprogramma op de aan een organisatie op te leggen sancties. Indien ondanks de aanwezigheid van een
complianceprogramma onrechtmatig handelen is vastgesteld, leidt dit in de Verenigde Staten tot een
wezenlijke vermindering van de op te leggen sanctie." Deze verrnindering van de sanctie (dat wil
zeggen een verlaging van het totaal aantal `strafpunten') zal niet totstandkomen indien bestuurders van
de organisatie bij het onrechtmatig handelen waren betroldcen. Dat op deze wijze binnen het aanwezige
juridische instrumentarium het opstellen en implementeren van complianceregelingen wordt
gestimuleerd, betekent een wezenlijke en effectieve bijdrage aan een van de voornaamste
doelstellingen van het bestraffen van organisaties: het voorkomen van toekomstig onrechtmatig
handelen.

3.3 Corporate-complianceprogramma's en de Trade Practices Act in Australie
3.3.1 Inleiding
In het kader van consumentenbescherming spelen complianceregelingen een belangrijke rol. De
consumenten in Australie worden beschermd door een mengeling van federale, statelijke en territoriale
wetten en zelfregulering van ondememingen.
De belangrijkste bron van consumentenbeschenning is de Trade Practices Act (TPA) uit 1974. Deze
handelt over onredelijke gedragingen, oneerlijke praktijken, productveiligheid, productinformatie,
voorwaarden en waarborgen voor het handelen van consumenten, aansprakelijkheid van producenten
en producten.
De TPA wordt uitgevoerd door de Trade Practices Commission (TPC) die &lie hoofdtaken heeft: het
waarborgen van naleving van de TPA, het ontwikkelen van initiatieven voor het verbeteren van
marktgedrag en het voorzien in onderwijs en informatie. De rol van de Trade Practices Commission ten
aanzien van het effectueren van de naleving van de TPA bestaat uit het promoten van het gebruik van
complianceprogramma's en het stimuleren van het ontwildcelen van gedragsregels voor ondernemingen.
In deze paragraaf worden de naleving en de handhaving van de TPA uitgewerkt; daarnaast komen nog
de geldboete, de voorwaardelijke straf en de dienstverlening als straf aan de orde. Hoewel deze
onderwerpen ook van belang zijn voor de overige onderzoekslanden, zijn ze in deze paragraaf
opgenomen vanwege de specifieke benadering die de TPC van deze onderwerpen heeft.

"Winthrop M. Swenson en Nolan E. Clark, The New FSG; Three Keys to Understanding the Credit for Compliance Programs.
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3.3.2 Naleving
In de rapportage van de TPC is te lezen dat de Australische zakenwereld de opvatting huldigt dat het
niet alleen noodzakelijk maar ook wenselijk is dat de TPA wordt nageleefd. J. Martin zegt in dit
verband: "The overwhelming proportion of all businesses have a complete respect for a balanced
regulatory regime and have stated philosophies that their staff must comply with both the spirit and the
letter of the law. " 40

Naleving van de TPA is voor veel bedrijven een vanzelfsprekendheid, te vergelijken met de eisen die in
het kader van corporate governance door becirijven worden nageleefd. (Ook in Nederland kennen we de
beginselen van corporate governance, zie paragraaf 4.3.)
Daarnaast levert naleving van de TPA voordelen op voor ondemerningen: de kosten van een dure
rechtszaak kunnen worden uitgespaard. Er gaat geen kostbare tijd verloren doordat de directie en
andere hooggeplaatste functionarissen zich met een rechtszaak bezig moeten houden. In de rapportage
van de TPC wordt ook vermeld dat de rechtbanken gunstiger uitspraken doen ten aanzien van
ondernemingen die oprecht getracht hebben de TPA na te leven. Hoewel de inspanningen die een
bedrijf moet doen om naleving intern te verzekeren kosten met zich mee brengt, zien de meeste
bedrijven in dat naleving van de TPA op lange terrnijn voor het bedrijf meer voordelen dan nadelen
heeft.
De TPC heeft ten aanzien van het effectueren van de naleving van de TPA de taak om het gebruik van
complianceprogramma's te promoten en het ontwikkelen van gedragsregels voor ondernemingen te
stimuleren.

3.3.3 Handhaving
In de handhavingspraktijk ten aanzien van de TPA is een visie op compliance ontwikkeld. Een
onderdeel van deze visie is dat de maatregelen die gebruikt kunnen worden om de TPA te handhaven in
een bepaalde volgorde gebruikt moeten worden. De maatregelen zijn in volgorde van zwaarte
gerangschikt in de zogenaamde "handhavingspiramide". Uiteraard is deze visie veel breder toepasbaar.
De handhavingpiramide die in onze paragraaf zal worden besproken kan ook worden toegepast op
andere situaties dan de handhaving van de TPA.

1
Grabosky, P. & Braithwaite J. (ecls), pp. 171. Business regulation and Australia's Future
Australian Institute of Criminology, Canberra 1993.
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The piramid of enforcement
De grondgedachten achter de handhavingspiramide komen van J. Braithwaite en B. Fisse. Braithwaite
had zitting in de Trade Practices Commission ten tijde van het verschijnen van de eerdergenoemde
rapportage van deze corrunissie.
De aanbevelingen die in het rapport worden gemaakt komen voort uit het idee dat de methode van de
`piramid of enforcement' een effectieve en efficiente manier kan zijn om naleving van de wet te
garanderen.
De methode van de pirarnide werkt als volgt: volgens Braithwaite zou de meest effectieve manier om
naleving van de TPA af te dwingen ontstaan wanneer de handhavende instantie zou beschikken over
een reeks maatregelen die varieren in zwaarte en als deze maatregelen gebruikt zouden worden in de
volgorde die in de 'pyramid of enforcement' wordt aangegeven.'

Corporate'
capital
punishment

Corporate
criminal
sanctions
Court- ordered disciplinary or remedial'
investigation ( accountability order)

Voluntary disciplinary or remedial
investigation (accountability agreement)

Civil monetary penalties
Advice, Warnings, Persuasion

Aan de basis van de piramide staan de informele administratieve reacties zoals waarschuwingsbrieven,
die ten doel hebben ondememingen over te halen om tot naleving over te pan. Ms deze maatregel
tekortschiet, kan er worden overgegaan tot het starten van een civiele procedure tot het verkrijgen van
schadevergoeding of het opleggen van een civiele boete.

41

Braithwaite, J. & Fisse, B. Corporations, Crime and Accountability. Cambridge University Press. 1993
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Wanneer ook deze maatregel geen effect heeft kan een strafrechtelijke procedure worden
aangespannen. De gedachtegang is dat een handhaver het meest succesvol opereert wanneer hij zich bij
zijn optreden beperkt tot minder ingrijpende maatregelen, zodat hij nog een zwaardere maatregel achter
de hand heeft. Omdat de maatregelen zwaarder worden naarmate men hoger in de piramide komt,
kunnen bedrijven zien aankomen wat hen boven het hoofd hangt wanneer zij naleving achterwege
laten. Dit zou ertoe bijdragen dat bedrijven in een vrij vroeg stadium voor naleving van de wet zorgen.'
De methode van de `piramid of enforcement' zou de volgende voordelen hebben:
Een methode die gebaseerd is op bestraffing is kostbaar en de mogelijkheden voor vervolging zijn
gelimiteerd. Daarnaast zal een zuiver strafrechtelijke benadering de goede wit van bedrijven ondermijnen en wellicht een sfeer van terughoudendheid of zelfs weerstand oproepen. Ten slotte zal een
lichte eerste reactie de mogelijkheid van naleving verhogen doordat meer bedrijven het als onderdeel
van de normale bedrijfsprocessen zullen opnemen.
Op de gedachtegang van Braithwaite en Fisse is in de literatuur de nodige kritiek geleverd. Grabosky'
vindt dat de piramide slechts rekening houdt met de reacties van de overheid en vergeet de tegenreacties van ondernemingen of derden mee te nemen. De gedachten van Braithwaite met betaking tot
`reintegrative shaming', een theorie waarin hij zegt dat het imago van groot belang is voor een
organisatie en dat de overheid organisaties het best kan reguleren door middel van het schenken van
vertrouwen in de goede bedoelingen van organisaties, ondervindt eveneens kritiek.'" Braithwaite dicht
de organisatie een gevoel van eigenwaarde toe, en verbindt daaraan dat bestraffing ertoe zou moeten
leiden dat de overtreden norm wordt verinnerlijkt. Van de Bunt en Huisman merken hierover op dat
organisaties nogal verschillen in sociale responsiviteit en dat niet alle bedrijven gevoelig zullen zijn
voor shaming. Zij halen daarbij het voorbeeld van de TCR-affaire aan.

Sancties
Binnen de huidige regelgeving is het bij overtreding van de TPA alleen mogelijk om rechtspersonen
met een geldboete te sanctioneren. Volgens de algemene opinie zou de geldboete als straf voor een
rechtspersoon niet altijd voldoen. Hiervoor wordt de volgende argumentatie aangevoerd:
• Ook wanneer de boetes die aan ondernemingen worden opgelegd erg hoog zijn, is dat geen garantie
dat de verantwoordelijke personen binnen die onderneming bestraft zullen worden. fliertegen wordt
een aantal argumenten aangevoerd om de verantwoordelijke persoon of personen niet aan te
pakken: de normale routine wordt ontregeld, diegenen die binnen het management
verantwoordelijk zijn kunnen in discrediet worden gebracht, de deur wordt opengezet voor
verklikkers en er is een risico voor civiele procedures tegen de onderneming of de medewerkers.

42

Braithwaite, J. & Fisse, B. Corporations Crime and Accountability. Cambridge University Press. 1993
Grabosky, P. Inside the pyramid: Towards a conceptual framework for the analysis of regulatory systems. International journal of the

sociology of law 25, 1997. pp. 195-201.
44

Vier Visies op Braithwaite: Tijdschrift voor criminologie 1996.
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De goedkoopste en minst beschamende reactie van een onderneming is het simpelweg uitschrijven
van een cheque.
Geldboetes zijn geen garantie dat interne procedures worden aangepast, terwijl een aanpassing
nodig kan zijn om herhaling van het strafbare feit te voorkomen.
Geldboetes geven de indruk dat zelfs de grootste overtredingen af te kopen zijn, terwij1 sornmige
gedragingen volgens de algemene opinie zonder meer onacceptabel zijn, en derhalve niet met geld
afgekocht zouden moeten kunnen worden.
Hoge geldboetes kunnen een indirect effect hebben op personeelsleden, maar het effect op
aandeelhouders, consumenten etc., kan veel groter (negatiever) zijn.
De geldboete die tegemoet zou komen aan de zwaarte van de overtreding (het misdrijf) kan de
capaciteit van de onderneming te boven gaan. De onderneming zou aan een geldboete failliet
kunnen gaan.

Hoewel de geldboete een belangrijke rol kan blijven spelen zijn andere maatregelen noodzakelijk. Bij
een grotere varieteit aan maatregelen zou de rechter de mogelijkheid moeten hebben om in het
opleggen van toepasselijke sancties meer variatie aan te brengen, waarbij tevens kan worden ingeschat
welke impact een maatregel op het functioneren van de rechtspersoon zal kunnen hebben.

Probation
Een van de maatregelen die de TPC voor ondernemingen op het oog heeft, is de voorwaardelijke straf
met proeftijd. Hoewel de voorwaardelijke straf het meest van toepassing lijkt te zijn op natuurlijke
personen als dader, kan deze straf, indien aangepast, ook geschikt zijn voor rechtspersonen.
Het idee van een proeftijd voor rechtspersonen is niet nieuw. In de rapportage van de TPC wordt
verwezen naar de proeftijd zoals die is geregeld in de Verenigde Staten.
Onder de FSG is de methodiek van een proeftijd voor ondernemingen reeds bekend. Deze kan worden
uitgesproken wanneer:
• het nodig is om de betaling van een boete veilig te stellen;
• de onderneming geen nalevings- en opsporingsprogramma heeft;
• de onderneming in de voorafgaande 5 jaar betrokken is geweest bij soortgelijke gedragingen;
• het noodzakelijk is om er zeker van te zijn dat de onderneming veranderingen aanbrengt die de
strafbare gedraging in de toekomst moeten voorkomen.
Gedurende de proeftijd wordt de onderneming door de rechtbank gemonitord en wordt ze verplicht om
een prograrnma te ontwilckelen dat de strafbare gedragingen opspoort en helpt voorkomen.
Het kan ook noodzakelijk zijn dat een onderneming binnen de proeftijd acties onderneemt om
bijvoorbeeld de managementstructuur en de wijze van besluitvorming te veranderen.
Wanneer de rechtbank het noodzakelijk acht om naleving van de voorwaarden, die in het kader van de
voorwaardelijke straf zijn opgelegd, te garanderen, kan daartoe door de rechtbank iemand worden
aangewezen. Deze persoon houdt binnen de ondemerning toezicht op de naleving van de voorwaarden.
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Dit zou een jurist kunnen zijn, maar ook een accountant of een organisatieadviseur zou met dit toezicht
belast kunnen worden. De kosten van dit toezicht zullen door de onderneming moeten worden betaald.

Community service order
Tenslotte pleit de TPC ervoor dat ook een community service order (ook hierbij verwijst de TPC naar
de Amerikaanse situatie) kan worden opgelegd aan ondernemingen. In Nederland, kent men, net als in
een groot aantal andere landen, dienstverlening als straf alleen voor natuurlijke personen. Nadat door
de TPC de voor- en nadelen van de community service order tegen elkaar waren afgewogen, is besloten
om toch een aanbeveling te doen de taakstraf als straf op te nemen. Er wordt weliswaar onderkend dat
niet alle verdachte ondememingen voor een taakstraf in aamnerlcing komen, maar die ondernemingen
die de rniddelen, faciliteiten en vaardigheden hebben, moeten wel voor een community service order in
aanmerking kunnen komen.
De TPC stelt een aantal eisen aan de taakstraf:
• De straf moet niet verplicht worden opgelegd, maar het moet ook niet zo zijn dat de onderneming
erin moet toestemmen. Medewerking is voor het welslagen echter noodzakelijk.
• De rechtbank bepaalt wanneer ze een taakstraf wil opleggen en deelt dat aan het bedrijf mede; de
straf komt in plaats van of naast een geldboete.
• De taakstraf moet enig verband houden met het gepleegde strafbare gedrag.
• De taakstraf vraagt om meer toezicht door de rechtbank, deze zal worden uitgevoerd door een
accountant, jurist, econoom of ander op een specifiek gebied gekwalificeerd persoon. De kosten
voor deze toezichthouder worden door het bedrijf betaald.
• De benodigde tijd en de maximale kosten worden op basis van proportionaliteit vastgesteld. De
commissie heeft bepaald dat de straf een maximum kent van 6 maanden, maar dat deze in
ingewikkelde gevallen uitgebreid kan worden tot 3 jaar. De kosten die met het project verbonden
zijn, zijn niet fiscaal aftrekbaar.
• Wanneer de rechtbank het noodzakelijk acht, kunnen aan de directie of aan specifiek bij het project
betrokken personen aanvullende eisen worden gesteld.
• Het bedrijf moet aantonen dat de taakstraf goed is uitgevoerd. Wanneer blijkt dat de uitvoering
onvoldoende is, kan de rechtbank besluiten tot verlenging van de taakstraf en aanvullende eisen
stellen of de taakstraf intrelcken en vervangen door een andere straf, waarbij rekening gehouden
wordt met het gedeelte van de taakstraf dat door het bedrijf al is uitgevoerd.
• Wanneer de directeur van een bedrijf opzettelijk niet meewerkt aan de taakstraf kan aan hem
individueel een straf worden opgelegd. De directeur kan in zo'n geval ook civielrechtelijk beboet
worden.
Naast de bovengenoemde straffen kan de rechtbank van een becirijf eisen dat men gegevens over het
wetsovertredend gedrag en de opgelegde straf publiceert.
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3.3.4 Complianceregelingen en uitspraken van de Trade Practices Commission
Twee geruchtmakende zaken geven een goed beeld van de mogelijkheden van compliance in het kader
van de TPA: Solomons Carpets en de Colonial Mutual Life Insurance.

Solomons Carpets
Solomons Carpets plaatste advertenties waarin werd aangekondigd dat bepaalde tapijten in de
aanbieding waren. De kortingen konden oplopen tot wel US$ 40 per vierkante meter. Deze advertentie
berustte niet op waarheid, sonunige tapijten waren in het geheel niet afgeprijsd.
De zaak was in vergelijIcing tot andere niet van erg groot belang en men kampte met een overbelast
rechtssysteem. De Australian Trade Practices Commission heeft om die reden besloten een
overeenkomst met Solomons te sluiten.
De commissie had in dit geval geluk met het feit dat het hier ging om een familiebedrijf waarvan de
voorzitter van de raad van bestuur zich kon vinden in de zienswijze van de comrnissie dat hij beter geld
kon besteden aan het rechtzetten (oplossen) van het probleem dan aan het voeren van een rechtszaak.
Bovendien wilde de voorzitter van de raad van bestuur negatieve publiciteit en mogelijke schadeclaims
vermijden. Hij ontsloeg de verantwoordelijk manager en stelde een vervanger aan die de opdracht
lcreeg mee te werken aan een overeenkomst die de volgende 7 punten bevatte:
1. Compensatie aan de `slachtoffers'. Juridische adviseurs van beide kanten waren het erover eens dat
het totale bedrag van de compensatie ver boven een mogelijk op te leggen strafrechtelijke boete
uitsteeg.
2. Een vrijwillig onderzoek door een onafhankelijk advocatenkantoor naar de medewerkers die
verantwoordelijk waren voor de overtreding.
3. De betrokken medewerkers wijzen op het belang van discipline en herziening van de foute
procedures.
4. Een vrijwillige opleiding in Trade Practices en het ontwikkelen van complianceprogramma's
binnen het bedrijf en de franchise-vestigingen, met als doel het aanpaldcen van problemen die in het
onderzoek naar boven waren gekomen en het in het algemeen beter naleven van de vereisten van de
Trade Practices Act.
5. Een industriebrede opleiding op het gebied van Trade Practices die door Solomon zou worden
gefinancierd om ook de naleving op het gebied van adverteren door de concurrenten van Solomon
te verbeteren.
6. Auditing en certificatie van de overeengekomen complianceprogramma's door een onafhankelijk
organisatie.
7. Een persbericht waarin Solomons de bovenstaande overeenkomst alsmede het gedrag dat
aanleiding was geweest voor het sluiten van de overeenkomst bekend zou maken.
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Colonial Mutual Life Insurance Selling case (CML)
De TPC heeft de gedachtegang die in de Solomonszaak werd ontwiklceld, toegepast op een van de
grootste consumentenbeschermingszaken in de Australische geschiedenis.
In deze zaak ging het om laakbaar gedrag van verzekeringsagenten. Deze overdonderden arme
Aboriginals die onder de indruk waren van de snelle zakenmannen en sloten met hen verzekeringsovereenkomsten af. In sonunige gevallen haalden de verzekeringsagenten de mensen over met het
verhaal dat ze een gedeelte van hun uitkering in een spaarplan moesten investeren, omdat ze bij het
bereiken van de 65-jarige leeftijd geen recht meer zouden hebben op een uitkering van de overheid.
Ook werden mensen overgehaald met het verhaal dat de regering dan voor hun begrafenis zou betalen.
Dit is voor Aboriginals een aantrekkelijk voorstel: begrafenissen zijn erg kostbaar, omdat de
overledene dikwijls vele honderden kilometers verder in het land begraven moet worden.
In deze zaak werd aan de slachtoffers een mime schadevergoeding betaald die opliep tot een totaalbedrag van US$ 15 miljoen, slachtoffers lcregen een hogere rente op investeringen en CML betaalde
US$ 715.000 aan een fonds voor Aboriginals.
CML moest net als Solomons een intern onderzoek houden om de gebreken in de naleving van de
ondernerning op te sporen en om de betrokken werlcnemers te identificeren.
Ook CML moest oruniddellijk stappen ondernemen om betrokken medewerkers te wijzen op het belang
van discipline en de falende procedures te verbeteren.
CML kreeg ook de opdracht om aan de slachtoffers duidelijk te maken hoe de verzekeringen in elkaar
zitten en waar men op moet letten en werd verplicht een compliance-officer aan te stellen die voor
naleving van de Trade Practices Act moest zorgdragen.
Ook in dit geval werd een persbericht uitgevaardigd waarin het laakbaar gedrag van de
verzekeringsagenten en de met de TPC gemaakte afspraken openbaar werden gemaakt.

3.4 Corporate-complianceprogranuna's in Zuid-Afrika
Zuid-Afrika is een buitenbeentje op het gebied van complianceprogramma' s. Men kent hier wel het
daderschap van rechtspersonen, maar vervolging vindt nauwelijks plaats omdat er te weinig ervaring is
met de berechting van rechtspersonen. Het is daarom niet verwonderlijk dat in de Zuid-Afrikaanse
literatuur over complianceregelingen (nog) niet gesproken wordt.
In een geheel ander kader zoekt Zuid-Afrika aansluiting bij de ontwikkelingen in de Verenigde Staten:
in 1997 verscheen een rapportage over verplichte minimumstraffen van de South-African Law
Commission.'
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In deze rapportage wordt een rechtsvergelijking gemaakt waarin onder meer naar de FSG wordt
gekeken. De conclusie van de conunissie is dat er in navolging van de Verenigde Staten richtlijnen
voor minimumstraffen moeten worden ontwikkeld. Het interessante aan deze rapportage is dat ZuidAfrika, waar men kampt met grote issues als een totaal nieuwe grondwet en anti-discriminatieregelingen, de ontwikkelingen in de wereld op de voet volgt. In de toekomst zullen de invloeden uit de
Verenigde Staten zeker hun weg in het Zuid-Afrikaanse rechtssysteem vinden.

3.5 Corporate-complianceprogramma's in Denemarken
In paragraaf 2.7.2 is de systematiek van de culpa-evaluatie aan de orde geweest. Daarbij is
geconstateerd dat de schuldvaststelling ten aanzien van rechtspersonen in het Deense recht weliswaar
sterke overeenkomst vertoont met de Amerikaanse sentencing guidelines, maar dat de culpa-evaluatie
niet de mogelijIcheid van schuldvennindering biedt zoals die in de FSG wordt geboden wanneer een
onderneming een effectief complianceprogramma hanteert.
In dit licht is het verklaarbaar dat er vanuit Denemarken (nog) geen ontwikkelingen op het gebied van
complianceregelingen gemeld worden.

3.6 Het Europees perspectief
3.6.1 Inleiding
Ook op Europees niveau kunnen ontwikkelingen worden waargenomen die voor de strafbaarheid van
rechtspersonen en daarmee voor de ontwikkeling van complianceregelingen interessant zijn. Zo bestaat
er een aanbeveling (nr. 88) van het cotnite van ministers van de Raad van Europa, waarin de bestraffing
van rechtspersonen is uitgewerkt. 46 Deze aanbeveling heeft opvallend veel overeenkomsten met de
FSG, maar gaat anders dan de FSG uit van de mogelijkheid van het rechtspersoonlijk daderschap. Deze
aanbeveling is echter nog niet door alle Europese landen overgenomen; zoals eerder is vermeld
(paragraaf 2.3.2) wordt in een aantal Europese landen geen enkele aansprakelijIcheid van rechtspersonen aangenomen.

3.6.2 Overwegingen
Hier volgen enkele overwegingen uit de aanbeveling:
• Dat er een groeiend aantal overtredingen/misdrijven wordt gepleegd in de uitvoering van
activiteiten van bedrijven, dat schade aan individuen en de samenleving toebrengt.
• Dat men de verantwoordelijkheid daar wil neerleggen waar van de illegale activiteit voordeel wordt
genoten.
• Dat het ingewikkeld is, door de vaak complexe organisatie van de managementstructuur, om de
voor het misdrijf verantwoordelijke individu verantwoordelijk te stellen.
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•
•

Dat het, gezien de juridische tradities van veel Europese landen, lastig is om ondememingen
strafrechtelijk verantwoordelijk te stellen.
Dat men de wens heeft om deze problemen het hoofd te bieden door ondememingen als zodanig
aansprakelijk te stellen, zonder de individuele aansprakelijkheid van de natuurlijke personen die bij
het misdrijf betrolcken waren uit te sluiten, en ervoor zorg te dragen dat voorzien wordt in adequate
sancties en maatregelen die aan ondememingen kunnen worden opgelegd. Dit moet op een
zodanige wijze plaatsvinden dat de bestraffing van illegale activiteiten rechtvaardig is, dat er een
preventieve werking vanuit gaat en dat de veroorzaakte schade wordt vergoed.

3.6.3 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van ondemerningen is in de aanbeveling zodanig geformuleerd, dat het een
schoolvoorbeeld van rechtspersoonlijk daderschap genoemd kan worden. Ook de gedachte dat een
ondememing die maatregelen heeft genomen om het wetsovertredend gedrag te voorkomen gevrijwaard zou moeten worden van strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt in de aanbeveling aangestipt.
Deze gedachte, die de basis vormt voor het gebruik van complianceregelingen in de strafrechtelijke
praktijk, wordt in de aanbeveling niet nader uitgewerkt:
1. Ondememingen zouden aansprakelijk gesteld moeten kunnen worden voor misdrijven die plaatsvinden tijdens de uitvoering van de dagelijkse werlczaarnheden van de ondemetning, ook wanneer
het misdrijf vreemd is ten opzichte van het doel van de ondememing (niet past in de normale
werlczaamheden).
2. De ondememing moet aansprakelijk gehouden worden ook wanneer er geen natuurlijke persoon die
door een doen of nalaten het rnisdrijf heeft gepleegd geklentificeerd kan worden.
3. Om een ondememing aansprakelijk te stellen moet rekening worden gehouden met de volgende
aspecten:
• voor het toepassen van strafrechtelijke aansprakelijIcheid van en sancties tegen een
ondememing zijn van belang: de aard van het misdrijf, de mate van schuld bij het bedrijf, de
gevolgen voor de samenleving en de noodzaak om toekomstige rnisdrijven te voorkomen;
• het toepassen van andere systemen van aansprakelijkheid en sanctionering, bijvoorbeeld
administratieve sancties, die aan een juridische controle onderhevig zijn, met name voor gedrag
waarvoor de dader niet als crimineel behandeld behoeft te worden.
De
ondememing
zou gevrijwaard moeten worden van aansprakelijkheid wanneer het management
4.
niet betrokken is geweest bij het wetsovertredend gedrag en alle noodzakelijke maatregelen heeft
getroffen om het te voorkomen.
5. Wanneer een ondememing aansprakelijk wordt gehouden voor bepaald wetsovertredend gedrag wil
dat niet zeggen dat de verantwoordelijke natuurlijke persoon niet meer kan worden aangesproken.
Personen in managementfuncties zouden aansprakelijk gesteld moeten worden wanneer er sprake is
van een niet goed uitvoeren van bepaalde taken, waardoor het wetsovertredend gedrag heeft kunnen
plaatsvinden.
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3.6.4 Sancties
Ook in het gedeelte van de aanbeveling dat gaat over sancties wordt padrukkelijk over preventie van
toekomstige wetsovertredingen gesproken:
6. Bij het bestuderen van adequate sancties tegen bedrijven zal speciale aandacht moeten worden
besteed aan doelen (niet zijnde bestraffing) als de preventie van toekomstige wetsovertredingen, de
vergoeding van veroorzaakte schade.
7. Er zal aandacht besteed moeten worden aan het invoeren van sancties en maatregelen die bij uitstek
geschikt zijn voor ondernemingen. Daaronder zouden bijvoorbeeld de onderstaande kunnen
behoren:
• Waarschuwingen, reprimande, erkenning van de verantwoordelijkheid.
• Een beslissing waarin aansprakelijkheid wordt vastgesteld zonder oplegging van sancties.
• Boetes of andere vormen van geldelijke bestraffing.
• De inbeslagname van goederen die zijn gebruikt bij het plegen van het misdrijf of van die goederen
die het resultaat zijn van het wetsovertredend gedrag.
• Het verbieden van bepaalde activiteiten, in het bijzonder het verbod om te handelen met publieke
overheden.
• De uitsluiting van fiscaal voordeel en subsidies.
• Het verbod om te adverteren voor goederen en/of diensten.
• Het intrekken van vergunningen.
• Het ontslaan van managers.
• De toewijzing van een gespecialiseerde management consultant door de rechtbank.
• Het sluiten van de ondememing.
• Het betalen van een schadevergoeding, of op een andere manier vergoeden van de schade aan een
slachtoffer.
• Het terugbrengen in de oude staat.
• Het publiceren van de beslissing waarin een sanctie of maatregel wordt opgelegd.
Deze sancties en maatregelen kunnen afzonderlijk of in combinatie voorkomen, met of zonder een
opschortende werldng, als hoofd- of als subsidiaire straf.
8 Wanneer er bepaald moet worden welke sanctie er zal worden opgelegd, met name als het gaat om
geldboetes, zal rekening gehouden moeten worden met de winst die de onderneming heeft gemaakt
met het wetsovertredend gedrag. Indien nodig kan deze winst worden geschat.
9 lndien het nodig is om het continueren van wetsovertredend gedrag tegen te gaan, of wanneer de
uitvoering van een bepaalde sanctie of maatregel zeker gesteld moet worden, kan de bevoegde
instantie overwegen om interim-maatregelen op te leggen.
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In Europees verband is speciaal ten aanzien van milieudelicten nog een andere regeling
vermeldenswaardig: het Europees Verdrag omtrent de Beschertning van het Milieu door middel van
Strafrecht (nr. 172); in artikel 9 van dit verdrag is vastgelegd dat de landen die het verdrag ondertekend
hebben maatregelen moeten nemen die noodzakelijk zijn om een onderneming strafrechtelijk of
bestuursrechtelijk te vervolgen. Deze aansprakelijkheid dient los te staan van de individuele
aansprakelijkheid.
Ook uit dit verdrag blijkt dat de ontwikkeling in Europa in de richting van het rechtspersoonlijk
daderschap gaat.
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4 The science of compliance
4.1

Inleiding
Een complianceprogramma is een weloverwogen ontwilckeld en gemplementeerd (management)systeem dat er op gericht is om onrechtmatig handelen tijdig op te sporen en te voorkomen.
Een effectief complianceprogramma is voor iedere organisatie maatwerk. Factoren als de aard van de
activiteiten van de organisatie, de grootte van de organisatie, ervaringen in het verleden etcetera zijn
van invloed op de invulling van een complianceprogranuna. In ieder effectief complianceprogramma
zullen echter ook algemene basiselementen aanwezig zijn. Een effectief complianceprogramma zal op
basis van onder meer veranderende wet- en regelgeving en opgedane ervaringen continu dienen te
worden onderhouden en aangepast.

4.2 Het opzetten van een effectief complianceprogramma
4.2.1 Inleiding
Een systeem dat in opzet effectief is geeft geen volledige garantie dat in de dagelijkse praktijk wet- en
regelgeving per definitie worden nageleefd. De werking van het systeem is afhankelijk van menselijk
handelen. Een individu kan — bewust dan we! onbewust — onrechtmatig handelen, ondanks de
aanwezigheid van een in aanleg effectief compliance-programma. Door de aanwezigheid van een
dergelijk progranuna streeft de organisatie ernaar het risico van onrechtmatig handelen te beheersen.
Indien een complianceprogramma in opzet effectief is, zal een enkel geval van onrechtmatig handelen
als een uitzondering kunnen worden beschouwd. Het onrechtmatig handelen past niet in de cultuur van
een organisatie waar het voorkomen van onrechtmatig handelen prioriteit heeft. In de FSG wordt
terzake expliciet gestele:
"Failure to prevent or detect the instant offense, by itself, does not mean that the program was not
effective. The hallmark of an effective program to prevent and detect violations of law is that the
organization exercised due diligence in seeking to prevent and detect criminal conduct by its employees
and other agents."

° Application note 3.k van paragaaf 8A1.2. van de General Application Principles bij de Federal Sentencing
FSG (1991).
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Belangrijk in een effectief complianceprogramma is dat het bedrijf due diligence heeft gehanteerd bij
het zoeken naar manieren voor preventie en signaleren van overtredingen. Het voorkomen van overtredingen wordt idealiter nagestreefd, omdat dit binnen de betreffende organisatie als logisch gevolg
wordt ervaren van het streven naar kwaliteit. Due diligence kan vertaald worden in zeven stappen" (zie
ook paragraaf 2.4.4):
1) De organisatie stelt effectieve compliancestandaarden en procedures op. Deze worden nageleefd
door de medewerkers en agenten van het bedrijf die redelijkerwijs in staat zijn om wetsovertredend
gedrag te voorkomen.
2) Specifieke personen uit de hogere regionen van het bedrijf (middenkader, management) worden
belast met de algehele verantwoordelijkheid voor de naleving van opgestelde standaarden en
procedures.
3) De organisatie waakt ervoor dat het geen aanzienlijke discretionaire bevoegdheden delegeert aan
iemand, waarvan de organisatie weet of had kunnen weten, dat hij/zij te maken heeft (gehad) met
wetsovertredend gedrag (of daartoe gemalckelijk te verleiden is).
4) De organisatie ondemeemt de nodige stappen om de medewerkers en andere agenten goed te
informeren over de vastgelegde standaarden en procedures.
5) De organisatie ondemeemt de nodige stappen om naleving van de vastgelegde standaarden te
bereiken, bijvoorbeeld door het gebruiken van monitoring- en/of auditingsystemen die ontworpen
zijn om criminele handelingen door het personeel op te sporen. Ook het installeren van een
rapportagesysteem dat medewerkers in de gelegenheid stelt om wetsovertredend gedrag te melden
zonder angst voor retributie maakt hiervan deel uit.
6) De opgestelde standaarden worden consequent belcrachtigd door de toepassing van disciplinaire
maatregelen, bijvoorbeeld door het sanctioneren van een individu dat verantwoordelijk gehouden
kan worden voor het wetsovertredend gedrag. De wijze waarop gesanctioneerd wordt is
afhankelijk van de situatie.
7) Nadat wetsovertredend gedrag opgespoord is draagt de organisatie er zorg voor dat alle
toepasselijke stappen worden genomen om op de overtreding te reageren en om herhaling daarvan
te voorkomen. Hieronder kan ook vallen het aanpassen van de standaarden of de procedures.

Bij de mogelijke toepassing in de Nederlandse wet- en regelgeving dan wel rechtspraak van compliance-programrna's kunnen naar onze
mening de zeven stappen wellce als vereisten in de Federal Sentencing Guidelines opgenomen zijn als uitgangspunt genomen worden. Deze
zeven stappen worden hierna vertaald naar de Nederlandse situatie.
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Het opzetten en implementeren van een effectief complianceprogramma vereist een sterke mate van
betrokkenheid van het management van de organisatie, terwijl daarnaast de nodige tijd, energie en
middelen geinvesteerd moeten worden. Voor het management zal slechts een effectief complianceprogramma bijdragen aan de 'control' over de organisatie. Het bevoegd gezag zal alleen dan waarde
hechten aan een complianceprogramma als geobjectiveerd duidelijk is dat het systeem effectief is.
Hierover zal het bevoegd gezag op een onafhankelijke en deskundige wijze geInformeerd moeten
worden.
Professionele ondersteuning bij enerzijds het opzetten van een complianceprogramma en anderzijds het
objectief toetsen van de opzet en de werking van een complianceprogranuna is derhalve onmisbaar.
De verschillende elementen voor het opzetten van een effectief complianceprogramma worden
hieronder nader toegelicht.

4.2.2 Het ontwikkelen van effectieve compliancestandaarden
Een belangrijke voorwaarde voor een effectief complianceprogramma is dat de organisatie over een
expliciete gedragscode beschikt. Ben organisatiecode hoeft niet op papier vastgelegd te zijn. In het
kader van een complianceprogramma is dit echter we! gewenst. Ben expliciete gedragscode van een
organisatie beschrijft de verantwoordelijkheden naar de verschillende stakeholders en de hieraan
gerelateerde waarden, normen en gedragsregels die voor medewerkers gelden. Explicitering leidt ertoe
dat de organisatie haar verantwoordelijkheden jegens de stakeholders zichtbaar maakt. Daarmee wordt
ze aanspreekbaar. Explicitering leidt er bovendien toe dat het de eigen medewerkers duidelijk wordt
welke verantwoordelijkheden de organisatie accepteert en welke gedragingen dit van de medewerkers
vergt.
Het expliciteren en verder ontwikkelen van een gedragscode binnen organisaties is wenselijk omdat
binnen de hedendaagse organisaties mede vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiency lager in de
organisatie verantwoordelijkheden zijn komen te liggen. Het traditionele bureaucratische model waarin
de verantwoordelijkheid bij het hoogste management ligt schiet tekort om de feitelijke verdeling van
verantwoordelijkheid binnen organisaties te begrijpen. Door de gedragscode binnen een organisatie te
expliciteren kunnen mogelijke situaties vooraf doordacht worden en wordt het voor de medewerkers
duidelijk welk gedrag in concrete situaties vereist is. Op deze wijze kan het topmanagement zijn
verantwoordelijIcheid voor het goed functioneren van de organisatie gestalte geven.
Ben gedragscode beschrijft de algemene waarden en gedragsregels die voor eenieder in de organisatie
gelden. Het betreft het kader dat ten grondslag ligt aan verschillende regelingen en procedures die
binnen de organisatie van kracht zijn. Naast de code bestaan er in veel gevallen aparte regels die voor
een beperkte groep medewerkers of !outer voor bepaalde afdelingen van lcracht zijn. Ook deze regels
zijn vaak niet expliciet vastgelegd. Wettelijke regels en overheidsrichtlijnen worden veelal vertaald in
dit soort afzonderlijke regelingen. De gedragscode geeft de motieven om conform deze regels en
richtlijnen te handelen en daarmee te voldoen aan de opgelegde wettelijke verplichtingen.
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In het kader van een complianceprogramma dient de gedragscode in samenhang met de verschillende
concrete regelingen opgesteld te worden. Het is mogelijk twee typen gedragscodes te onderscheiden:
streefcodes en grenscodes. Een streefcode beschrijft de waarden die gehuldigd worden: Wat vindt men
belangrijk binnen het bedrijf? Een grenscode beschrijft het gewenste gedrag. In het kader van een
compliance-programma zal een code veelal het karakter van een grenscode hebben. Dat neemt niet weg
dat het wenselijk kan zijn in het kader van een code expliciet aandacht aan waarden te besteden.
Een gedragscode van een organisatie dient opgevat te worden als verplichtingen die een organisatie en
haar medewerkers zichzelf vrijwillig opleggen. Wanneer de gedragscode in het kader van een
complianceprogramma ontwikkeld wordt lijkt het alsof er sprake is van een zekere inconsistentie. Bij
een complianceprogranuna gaat het immers om naleving van wettelijke vereisten. Het doel van het
expliciet maken van een gedragscode is medewerkers vooraf te stimuleren na te denken over en
afspraken te maken ten aanzien van lastige dilemma's waarmee men geconfronteerd kan worden tijdens
het werk. In feite is de tekst op papier slechts een hulpmiddel om dit denkproces en het maken van
afspraken te structureren en tastbaar te maken. In het kader van dit ontwikkelproces wordt ook
aandacht geschonken aan wettelijke eisen die voor het werk relevant zijn. Met name dient aandacht
geschonken te worden aan sparmingen die deze wettelijke vereisten oproepen. Het realiseren van het
primaire doel van de organisatie kan op gespannen voet staan met rechten van de stakeholders maar
ook met de wettelijke vereisten. Door medewerkers te stimuleren hierover vooraf na te denken en
afspraken te maken over hoe met dit soort dilemma's omgegaan dient te worden is het mogelijk de
organisatorische factoren, die een belemmering vormen voor het naleven van wettelijke vereisten,
zichtbaar te maken. Afspraken kunnen mede gericht zijn op het nemen van de vereiste organisatorische
maatregelen om de gedragscode en de nadere regelingen en daarmee de wettelijke vereisten effectief te
laten zijn. Het meedenken door medewerkers leidt ertoe dat binnen de organisatie een beter inzicht
ontstaat in de wettelijke vereisten en dat medewerkers mede de verantwoordelijkheid op zich nemen
om conform die eisen te handelen. De gedragscode is immers ook door de medewerkers zelf opgesteld.
Het feit dat medewerkers een belangrijke rol bij het opstellen van een expliciete gedragscode moeten
spelen impliceert niet dat er geen grote rol voor het topmanagement weggelegd zou zijn. Het signaal
dat de code van belang is voor het goed functioneren van de organisatie en van alien daarbinnen kan
alleen door de top gegeven worden. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat de top zelf niet echt
achter het proces van het ontwikkelen van een gedragscode staat, zal deze door het middelmanagement
en de medewerkers niet serieus genomen worden. In feite dient het topmanagement het voorbeeld te
geven door zelf ook eigen dilemma's ter discussie te stellen en medewerkers uit te nodigen mee te
denken over een adequate oplossing hiervan.
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Belangrijke voorwaarden voor het opstellen van een effectieve expliciete gedragscode zijn derhalve:
• er is vooral aandacht voor het proces van opstellen en minder voor de tekst op papier;
• er is commitment van het topmanagement blijkend uit een actieve participatie. in het
ontwikkelproces;
• er is betrokkenheid van de medewerkers;
• concrete dilemma's worden als uitgangspunt genomen;
• oplossingen worden breed gedragen binnen de organisatie;
• de perspectieven van de relevante stakeholders zijn in het ontwikkelproces aan de orde geweest;
• de wettelijke vereisten zijn tijdens het ontwildcelproces aan de orde geweest;
• de gedragscode wordt in samenhang met andere vormen van codificering (het missiestatement en
de huisregels) en regelingen opgesteld;
• de gedragscode wordt in samenhang met overige organisatorische maatregelen doordacht.

4.2.3 De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een complianceprogramma
Het ontwikkelen van een complianceprogramma is een complex proces waar verschillende
functionarissen bij betrokken dienen te worden. Er moet aandacht zijn voor de juridische aspecten, de
organisatorische aspecten (personeelssfeer, kwaliteitsmanagement) en bijvoorbeeld de communicatieaspecten (intern en extern). Voorts is het wenselijk dat het topmanagement een zichtbare rol speelt in
het ontwildcelproces. Ook dienen alle medewerkers op de een of andere manier hierbij betrokken te
worden. Het is daarom wenselijk de verantwoordelijkheid voor het ontwiklcelen van een complianceprogramma bij een breed samengesteld projectteam of stuurgroep te leggen. Hierin dienen de
verschillende hiervoor genoemde deskundigheden verzekerd te zijn. Voorts is het wenselijk de ondernerningsraad hierbij te betrekken. Gezien de rol van de voorbeeldwerking die van het topmanagement
uitgaat is het wenselijk dat iemand van het topmanagement een prominente plaats in de stuurgroep
vervult. Uiteraard kan een stafmedewerker als coordinator en trekker van het project optreden.

4.2.4 Maatregelen voor een juiste delegatie van bevoegdheden
Het complianceprogramma dient ingebed te zijn in een aantal organisatorische maatregelen. Deze
liggen veelal in de personele sfeer. Een belangrijk vraagstuk is het voorkomen dat bevoegdheden
worden gedelegeerd aan personen die onrechtmatig gedrag hebben vertoond. Om dit te voorkomen
dient bij de selectie van personeel naar dit aspect gekeken te worden. Voorts is het van belang dat
tijdens functioneringsgesprekken aandacht geschonken wordt aan de bevoegdheden van een werlcnemer
tegen de achtergrond van de ervaringen die met de betrokken persoon zijn opgedaan. Ook is het
wenselijk tijdens het functioneringsgesprek in te gaan op de situatie van de betrokkene en op de risico's
die dat voor het goed uitoefenen van de bevoegdheden tot gevolg heeft. Hierbij kan gedacht worden
aan beleggingen van familieleden bij een medewerker van een bank die over voorkennis beschikt.
Tijdens het functioneringsgesprek moeten afspraken gemaakt worden over de uitoefening van de
bevoegdheden door de betrolcken medewerker met het oog op het beperken van risico's voor de
organisatie.
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4.2.5 Voorlichten en opleiden van personeel
Het is wenselijk om het personeel in het ontwikkeltraject te betrekken, bij het opstellen van het
complianceprogramma, andere vormen van codificeringen en nadere regelingen (bijvoorbeeld een
regeling nevenwerkzaarnheden) en gewenste organisatorische maatregelen, om te verzekeren dat het
complianceprogramma effectief is. In feite leidt dit proces al tot bewustwording van de medewerkers.
Zodra het complianceprogramma op papier is verwoord, is het risico aanwezig dat men denkt dat men
nu klaar is. In feite dient het complianceprogramma echter voortdurend tegen het licht gehouden te
worden. Omstandigheden kunnen veranderen waardoor het prograrnma aanpassing behoeft. Het is
echter ook wenselijk regelmatig (onderdelen van) het complianceprogramma via het werkoverleg, in
het interne medium of bijvoorbeeld tijdens cursussen aan de orde te stellen.

4.2.6 Compliance auditing
Met een audit wordt bedoeld het door een onafhankelijke instelling doen controleren van de naleving
van vastgesteld normen in de praktijk.
Het doel van compliance auditing is het verlcrijgen van zekerheid/assurance over de effectiviteit van het
complianceprogramma. Een compliance audit kan zowel bestaan uit het beoordelen van de opzet als het
toetsen van de werking van het complianceprogramma.
De opzet (en implementatie) dient te worden getoetst aan de minimale norm waaraan het complianceprogramma dient te voldoen. Naast algemeen te definieren uitgangspunten is de norm afhankelijk van
de bedrijfsspecifieke zaken, zoals de aard van de activiteiten en ervaringen in het verleden. Bij het
beoordelen van de opzet van het complianceprogramma zal onder meer moeten worden gekeken naar
de ontvangst door personeel van een gedragscode, de bekendheid van personeel met de hotline en of er
ooit interne dan wel exteme compliance audits hebben plaatsgevonden.
Een stap verder dan het beoordelen van de opzet is het toetsen van de werlcing van het systeem. Doel
hiervan is vast te stellen of het complianceprogranuna daadwerkelijk functioneert zoals het bedoeld is.
Ter toetsing van de werlcing van het complianceprogramma dient bijvoorbeeld te worden vastgesteld of
werlmemers de vereiste cursussen hebben gevolgd, of en in hoeverre de hotline is gebruikt en of de
compliance-officer periodiek en adequaat rapporteert aan het management van de organisatie.
Tevens dient te worden beoordeeld wat de perceptie van het personeel is met betreklcing tot de werlcing
van het complianceprogramma. Hiertoe dient onder meer te worden vastgesteld of het personeel de
training zinvol heeft geacht, of zij in voorkomende situaties gebmik hebben gemaakt van de hotline en
of zij het gevoel hebben dat het management zich heeft gecommitteerd aan de naleving van het
complianceprogramma.
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De toetsing van de opzet en de werking van het complianceprograrnma dient door specialisten op het
gebied van (social) auditing plaats te vinden. De toetsing dient te resulteren in een feitelijke rapportage
ter • ondersteuning bij het bepalen of en in hoeverre de organisatie compliance realiseert met de
geldende wet- en regelgeving dan wel met de vigerende gedragscode. De periodiciteit en diepgang van
compliance audits in specifieke situaties zullen uiteindelijk door de rechter kunnen worden bepaald.

4.2.7 Disciplinaire maatregelen
Een apart vraagstuk betreft de wenselijkheid om sancties in het kader van een compliance-programma
vast te leggen door deze bijvoorbeeld in de gedragscode op te nemen. Over het algemeen geldt dat de
gedragscode te algemeen van aard is om aan het voorgeschreven gedrag correctieve sancties te
verbinden. Het is beter sancties in het kader van de nadere regelingen op te nemen. In het kader van een
complianceprogramma dient de code in samenhang met de nadere regelingen opgesteld te worden. Het
is mogelijk en wenselijk om medewerkers ook te betreklcen bij het vaststellen van deze nadere
regelingen inclusief de correctieve sancties (of de wijze waarop correctieve sancties worden bepaald)
bij eventuele overtredingen. Overigens kan sanctionering zowel in positieve als in negatieve zin
plaatsvinden. Naast correcties kunnen medewerkers ook beloond worden. Positieve en negatieve
sancties zullen over het algemeen deel uitmaken van de organisatorische maatregelen om de
effectiviteit van het complianceprogramma te verzekeren. Deze organisatorische maatregelen liggen
over het algemeen in de personele sfeer.

4.2.8 Maatregelen bij onrechtmatig handelen
Het is wenselijk dat onrechtmatig handelen zo snel mogelijk gesignaleerd wordt. De primaire
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het lijnmanagement. Zij dienen vroegtijdig signalen van onrechtmatig handelen te herkennen en adequaat hierop in te spelen. Dat vergt een bijzondere deskundigheid
van het lijnmanagement. Wat dient als signaal te worden opgevat? En vooral: Hoe dient hierop te
worden gereageerd? Correcties kunnen groepsgewijs (bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg) dan we!
individueel (bijvoorbeeld tijdens het functioneringsgesprek) plaatsvinden. Veelal is het wenselijk dat de
leidinggevende direct reageert. Het is ook mogelijk dat een aantal zaken opgespaard worden en tijdens
een overleg aan de orde worden gesteld. Voorts kunnen correcties voor eenieder zichtbaar worden
gemaakt. Het is ook mogelijk de betroldcenen zonder dat dit voor anderen zichtbaar wordt te corrigeren.
Welke aanpak gekozen wordt hangt af van de emst van het onrechtmatig handelen en het stadium
waarin gecorrigeerd kan worden.
Corrigerende maatregelen dienen echter niet alleen door de leiding genomen worden. Wan/leer alle
medewerkers verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de organisatie impliceert dit dat
medewerkers elkaar moeten stimuleren goed met deze verantwoordelijkheden om te gaan. Wanneer er
een klimaat ontstaat waarin medewerkers elkaar op hun verantwoordelijkheden aanspreken is het
mogelijk om onrechtmatig handelen te voorkomen dan wel in een vroeg stadium te onderkennen en aan
te paldcen. Het is wenselijk oog te hebben voor de wijze waarop maatregelen bij onrechtrnatig handelen
genomen worden. Een stringente aanpak kan een cultuur van angst tot gevolg hebben.
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Omdat het ongewenst gedrag een gevolg kan zijn van lastige dilemma's waarin keuzes gemaakt moeten
worden is het wenselijk dat gestimuleerd wordt dat medewerkers over hun twijfels met
leidinggevenden en onderling overleggen. Een complianceprogramma is er juist op gericht dat
medewerkers, ook wanneer ze keuzes hebben gemaakt die bij nader inzien niet acceptabel zijn, bereid
zijn met hun leidinggevenden hierover te overleggen.
Wellicht is het mogelijk de schade te beperken of zelfs het onrechtmatig handelen te corrigeren.
Voorkomen moet worden dat medewerkers fouten gaan verstoppen.

4.2.9 Resultaten complianceregelingen in de Verenigde Staten.
Huisman en Niemeijer besteden in hun stuk over de aanpak van organisatiecriminaliteit ook aandacht
aan de omvang van organisatiecriminaliteit in Nederland.' "Over de schaal waarop
organisatiecriminaliteit in ons land voorkomt valt weinig met zekerheid te zeggen. De omvang van
klassieke criminaliteit wordt vaak afgeleid van statistieken die worden samengesteld op basis van
gegevens van politie en justitie dan wel op basis van gegevens die ontleend zzjn aan slachtofferenquetes. Organisatiecriminaliteit komt in dergelzjke statistieken doorgaans niet voor. De zaken die
door politie, justitie of bijzondere opsporingsdiensten worden opgespoord en vervolgd vormen
vermoedelijk slechts het spreekwoordelUke topje van de tjsberg. Wel is het aantal rechtspersonen
bekend dat jaarlijks van het plegen van delicten wordt verdacht, maar deze aantallen geven slechts een
zeer globale indicatie van de omvang van organisatiecriminaliteit. Volgens cijfers van het CBS worden
jaarlzjks zo'n vijfentwintigduizend zaken tegen rechtspersonen bzj het Openbaar Ministerie
ingeschreven."

In het jaarverslag van de United States Sentencing Commission worden kengetallen gepresenteerd die
een beeld geven van de misdaad in de Verenigde Staten." Er wordt onderscheid gemaakt naar soorten
daders, gepleegde delicten, opgelegde straffen etc. De Sentencing Commission presenteert ook
statistieken die betrelddng hebben op de "organisational defendants". De statistieken van 1997 geven
een aardig beeld: in 1997 werden 220 organisaties veroordeeld onder het regime van hoofdstuk 8 van
de FSG. Dit is een stijging met 40 % ten opzichte van 1996 en ten opzichte van 1995 een stijging van
98%.
Er werden 183 organisaties beboet. In 26 gevallen werd geen boete opgelegd omdat, nadat de
organisatie de schade had hersteld, er geen geld meer was om de boete te betalen of omdat de werkzaarnheden waren gestopt op het moment van veroordeling.
In 91,9 % van de gevallen werd er zonder proces door de organisaties schuld bekend: 8,1 procent van
de gevallen werd na een proces schuldig bevonden.

Huisman, W. & Niemeijer; E. Organisatiecriminaliteit, Naar een aanpak op basis van inzicht. In Justitiele Verkenningen, jrg.25, nr3,1999,
pp. 8-34..
" Jaarverslag United States Sentencing Commission 1997.
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Bij de soort overtredingen/misdrijven staat fraude bovenaan, evenals in 1996. In 41% van het totaal
aantal zaken was er sprake van fraude.
Andere delicten waren:
20,3%
• Milieuverontreinigingszaken
6,3%
• Belastingzaken
6,3%
• Antitrustzaken
5,4%
• Voedsel en medicijnen
Van alle veroordeelde organisaties beschikte slechts een organisatie over een effectief complianceprogramma. Het betrof een bedrijf dat was veroordeeld voor het afleggen van valse verklaringen met
betaking tot de import en distributie van vis. Overeenkomstig de federale regels had het bedrijf een
FDA-inspecteur ingesteld. Het bedrijf lcreeg hierdoor een lagere culpability score.
Eenmaal verwikkeld in een overheidsonderzoek lcreeg 52,5% van de organisaties een eervolle
vermelding omdat ze meewerkten aan het onderzoek. Nog eens 23,9% van de organisaties lcreeg een
eervolle vermelding omdat ze de verantwoordelijkheid voor hun daden aanvaardden. Een organisatie
ontving een eervolle vermelding op grond van het feit dat ze het strafbare gedrag zelf had aangegeven.
Voor 5 organisaties die een criminele geschiedenis hadden, volgde een zwaardere veroordeling volgens
de FSG. 63% van de organisaties kregen een voorwaardelijke straf opgelegd. De hoogst opgelegde
boete was $100 miljoen voor antitrust conspiracy.
Het gedetailleerd cijfermateriaal dat in de Verenigde Staten over de hantering van de FSG beschikbaar
is, is terug te voeren op een uitgebreide en zorgvuldige registratie van de gegevens van de onder de
FSG behandelde zaken. Hierdoor kunnen gedetailleerde cijfers over organisatiecrirninaliteit worden
gegenereerd.
In Australie, Zuid-Afrika en Denemarken zijn geen cijfers aangetroffen die een even gedetailleerd
beeld geven over de afdoening van organisatiecriminaliteit.

4.3 Compliance en corporate governance
4.3.1 Inlekling
In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan corporate governance. Aan de orde komen de
systematiek en werkwijze en de te volgen stappen alsmede het governance-verslag. De systematiek van
corporate governance toont sterke gelijkenis met de vereisten die in het kader van de FGS aan een
corporate-complianceprograrnma worden gesteld.
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4.3.2 Systematiek en werkwijze
De systematiek en werkwijze die met corporate compliance samenhangen zijn zeker voor de grote
ondernemingen niet nieuw. In het kader van corporate governance is een sterke ontwilckeling waar te
nemen in de richting van ontwikkeling van adequate besturings- en beheerssystemen. Verschillende
grote faillissementen (zoals Maxwell, Barings, BCCI), die onder meer veroorzaakt werden door tekortschietend intern beheer, vestigden de aandacht in grote ondernemingen op de taken en .verantwoordelijkheden van bestuurders, maar ook op de taken en verantwoordelijkheden van toezichthouders, zoals
conunissarissen en audit comites.
Corporate governance staat in Nederland sterk in de belangstelling. In het licht van de internationale
ontwildcelingen werd in het voorjaar van 1996 door de Vereniging voor de Effecten-handel/
Amsterdamse Effectenbeurs een Cornmissie Corporate Governance ingesteld: de commissie-Peters. De
taak van de commissie was te adviseren over 'best practice'-normen voor corporate governance door
beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.
Op 29 oktober 1996 presenteerde de conunissie haar eerste verslag. Dit verslag bevat een aantal aanbevelingen voor onder andere het management, toezichthouders, beleggers en accountants om de
corporate-governancestructuren in Nederland te versterken.
Een aantal aanbevelingen heeft tot doel de transparantie van de onderneming te vergroten en leidt
daarom tot verantwoording en verslaggeving die verder reikt dan hetgeen volgens de bestaande wet- en
regelgeving werd vereist.

4.3.3 Stappen voor corporate governance
Het veld van corporate governance is nog volop in beweging. Dat betekent dat de discussies over
omvang en inhoud van corporate governance - en daarmee discussies over de definitie - nog niet
volledig zijn uitgelcristalliseerd.
Voor dit onderzoek is vooral het implementatietraject van corporate governance illustratief.
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Bij de implementatie van corporate governance worden verschillende stappen doorlopen: 51

:

1. Inventariseren

Risicoanalyse gericht op het identificeren en vaststellen van de belangrijkste bedrijfsrisico's.
Identificeren van de specifieke beheersmaatregelen die zijn ingesteld om de bedrijfsrisico's te
beheersen.
2. Evalueren

Beoordelen van de kwaliteit van de blauwdruk van het management-controlsysteem.
Vaststellen of het management-controlsysteem ook werkt conform de blauwdruk.
3. Verbeteringen aanbrengen

De evaluatie kan aanleiding geven tot het uitwerken en implementeren van verbeteringen in het
management-controlsysteem.
4. Intern rapporteren

Lokaal management van werkmaatschappijen of vestigingen legt verantwoording af over de
effectiviteit van het management-controlsysteem aan de centrale directie (self assessment).
De directie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en/of andere toezichthouders.
5. Extern verantwoorden

De directie stelt een externe verantwoording op over de effectiviteit van het management-controlsysteem.
Interne en/of externe auditors beoordelen de getrouwheid van deze externe verantwoording van de
directie.
Interne en/of externe auditors certificeren de externe verantwoording van de directie.
Het implementatietraject zal per organisatie sterk in omvang en breedte verschillen. De omvang zal
zich meestal in eerste instantie richten op de betrouwbaarheid van de financiele informatieverzorging.
Een meer uitgebreide aanpak van corporate governance zal echter ook aandacht besteden aan de
effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen en/of de naleving van relevante wet- en regelgeving.
Wat de breedte van het implementatietraject bereft kunnen alle stappen worden doorlopen of een
beperkt aantal stappen, zo kan bijvoorbeeld van externe verantwoording worden afgezien.

s'

Compact, Tijdschrift EDP-auditing, 1996/5, 3 en volgende.

56

WPM
Forensic Accounting

4.3.4 Het governancevers lag
Het governanceverslag bevat de interne en externe rapportage van de directie over belangrijke
besturings- en beheerszaken. In Nederland bevat dit verslag een overzicht van de mate waarin de
onderneming de aanbevelingen van de commissie-Peters heeft opgevolgd.
Deze aanpak vertoont sterke overeenkomsten met het systeem dat gehanteerd wordt in het Groot
Brittannie. Daar is een Code of Best Practice geformuleerd door de zogenaamde Cadbury Comrnissie.
In het jaarverslag moet de directie aangeven in welke mate aan deze Code of Best Practice is voldaan.
Een belangrijke uitspraak van de directie is daarbij dat de effectiviteit van de interne beheerssystemen
is beoordeeld.
In Australie zijn beursgenoteerde ondernemingen verplicht om in de jaarstuldcen een verslag op te
nemen over corporate governance. De zogeheten ASX Listing Rule bevat voorbeelden van zaken die in
het governanceverslag kunnen worden opgenomen.
In de Verenigde Staten geldt sinds 1993 een vergelijkbare verplichting voor financiele instellingen op
grond van de Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act (FDICIA). Er bestaan geen
voorschriften voor de inhoud van het verslag.
De gewenste inhoud van het governanceverslag verschilt nog sterk per land en het is te verwachten dat
in de toekomst naar een zekere harmonisatie gezocht zal worden.
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5 Complianceregelingen, tussen preventieve en repressieve
rechtshandhaving
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal worden nagegaan op welke wijze complianceprograrnma's passen in de
Nederlandse rechtspraktijk. Daarbij zal de nadruk liggen op het gebruik van complianceprograrnma's in
het kader van rechtshandhaving.
Onder handhaving wordt verstaan: "het door toezicht en het toepassen van bestuursrechtelijke,
strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen bereiken dat de algemeen geldende rechtsregels en
individueel geldende voorschriften worden nageleefd." Deze definitie, gehanteerd door de Raad voor
Openbaar Bestuur,' is ontleend aan het rapport "In juiste verhouding: beleidsvoornemens met
betrekking tot rechtshandhaving en veiligheid"" van het ministerie van Justitie.
Kernachtig geformuleerd gaat het om "alle handelingen die normconform gedrag bewerkstelligen' :
Dit betekent in de opvatting van Blomberg en Michiels dat het niet alleen gaat om toepassing van
sancties, maar om alle handelingen van de overheid en van derden die gericht zijn op naleving van
regelgeving. Hieronder valt het toezicht, de eerste stap in de handhaving, maar ook verderop in de
keten, de reactie op een geconstateerde overtreding door middel van reparatoire of punitieve sancties.
Van den Heuvel zegt over handhaving in het algemeen": "De overheid kan in het algemeen kiezen uit
twee uitgangspunten. Ofwel zij wil gedrag afdwingen van bovenaf, op basis van het staatsgezag dat zij
heeft: dan kiest zij voor de punitieve weg en wat hier aangeduid wordt als criminalisering. Ofwel zij wil
het gewenste gedrag via overleg en overreding, via onderhandelen met het bedriffsleven afspreken.
Hier werkt de overheid niet van bovenaf, maar kiest voor een meer egalitaire omgangsvorm: het
overleg- of cooperatiemodel."
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Van de Bunt en Huisman' besteden aandacht aan dezelfde twee modellen die zij handhavingstrategieen
noemen: de punitieve en cooperatieve strategie. In de punitieve strategie, waarvoor het strafrecht bij
uitstek het instrument is, wordt naleving verzekerd door schuldigen op te sporen en te bestraffen. In de
cooperatieve strategie probeert men door samenwerlcing met de organisaties tot naleving te komen.
In dit verband is Reiss interessant; hij hanteert voor dezelfde strategieen de aanduidingen compliance
en deterrence.'
Aalders haakt aan bij dit door Reiss geIntroduceerde onderscheid:

"Bestuur en ambtenaren van
uitvoeringsorganen lijken bij de rechtshandhaving een voorkeur te hebben voor op overreding gerichte
benaderingen boven een aanpak gericht op een afschrikwekkende werking. Compliance gaat voor
deterrence, preventie voor repressie. Toch gaat het in werkelUkheid niet om tegengestelde polen, maar
om wisselende posities op een continuum tussen 'compliance' en 'deterrence' gericht optreden."'

1

Het verinnerlijken van normen en zelfregulering nemen bij de cooperatieve strategie een belangrijke
plaats in. Van de Bunt en Huisman" merken over de rol van zelfregulering in het licht van de genoemde
strategieen het volgende op: "Overleg en overreding zijn effectievere methoden dan afschrikking om
een organisatie tot regelnaleving te bewegen. Een belangrzjke plaats in deze aanpak is geconditioneerde zelfregulering. Een wezenlijk gevaar hierbzj is dat de handhavende instantie ten onrechte
vertrouwen schenkt in de organisatie. Het is daarom van belang om in bepaalde gevallen de
mogelzjkheid van een punitief optreden achter de hand te houden, bzjvoorbeeld in de vonn van een
voorwaardelUke seponering. Overleg en overreding kunnen het best in de schaduw van het strafrecht
gedijen."

Beide strategieen kennen specifieke problemen. Wanneer er slechts wordt gestraft zullen de paldcans en
de straf voldoende hoog moeten zijn om een afschrikwekkend effect te bereiken. Anders zou een
bedrijf bij een kosten-batenanalyse tot de conclusie kunnen komen dat misdaad op de lange tennijn
lonender is dan naleving van de regels.'
Maar ook de coOperatieve strategie heeft nadelen. Wanneer men uitsluitend behulpzaam is aan het
verinnerlijken van normen, kan het gebeuren dat een handhaver te nauw bij een bedrijf betrokken raakt.
Van de Bunt en Huisman hebben dit probleem laten zien aan de hand van de TCR-affaire.'

Huisman, W. & Bunt, H.G. van de. Sancties, organisatiecriminaliteit en milieudelicten. In Ars Aequi, 1997, 684-697.
Reiss, A.J., Selecting Strategies of Social Control over Organizational Life, in Hawlcins,K. en Thomas, J.M. Eds. Enforcing Regulations,
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Het onderliggende doel van complianceprogranuna's is gelegen in het versterken van de naleving van
regelgeving en voorschriften. In beginsel ligt de verantwoordelijkheid voor het opstellen en implementeren van een compliance-programma bij het bedrijf zelf. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is
in hoeverre de overheid wanneer zij naleving van regelgeving en normconform gedrag in het bedrijfsleven wil bewerkstelligen, daarbij gebruik kan maken van het al dan niet onder dwang bevorderen van
het opstellen en implementeren van complianceprogramma's.
Aan de hand van het handhaving van xnilieucriminaliteit zal worden duidelijk gemaakt voor welke
uitdagingen de handhaving zich geplaatst zal zien bij het integreren van complianceprogramma's in de
handhavingspraktijk. Daarna zal achtereenvolgens worden nagegaan in hoeverre strafrechtelijk,
bestuursrechtelijk en privaatrechtelijk aansluiting gezocht kan worden bij complianceprogramma's en
voor welke voor- en nadelen de handhavingspraktijk zich daarbij geplaatst zal zien.

5.2 Ervaringen met milieuzorgsystemen bij de handhaving van milieudelicten
In de handhaving van milieudelicten vinden we een benadering die sterke gelijkenis vertoont met die
van het gebrnik van complianceprogramma's. Het gaat hierbij om de aansluiting bij bedrijfsinterne
milieuzorgsystemen.
Deze systemen kunnen zowel in het stadium van vergunningverlening als in het stadium van toezicht en
handhaving een belangrijke rol spelen.
Binnen het Nederlandse bedrijfsleven worden de laatste jaren in versneld tempo zorgsystemen opgezet,
onder meer ter beheersing van de milieuproblematiek. Bedrijven die de milieuvragen waarvoor zij
worden gesteld op adequate wijze het hoofd willen bieden, maken gebruik van een bedrijfsintern
milieuzorgsysteem, een `stelsel van organisatorische en administratieve voorzieningen in een bedrijf dat
nodig is voor de beheersing van de milieuproblematiek'. Door middel van bedrijfsinterne milieuzorgsystemen wordt milieuzorg op een structurele en systematische wijze een normaal onderdeel van de
bedrijfsvoering.
Een effectief milieuzorgsysteem bestaat minimaal uit de volgende elementen 62:
•

een milieubeleidsverklaring waarin het commitment van de leiding tot uitdruldcing komt en waarin
het beleid in hoofdlijnen is vastgelegd;

•

een milieuprogramma waarin de activiteiten zijn gepland die nodig zijn om de doelstellingen te
real iseren;

•

het opnemen van milieuzorg in alle aspecten van de bedrijfsvoering, zoals in functieomschrijvingen, werkinstructies en procedures, metingen en registraties; op kritische punten in de
organisatie moeten meetpunten worden aangebracht. De metingen gelden als basis voor op te
stellen rapportages om verantwoording af te leggen;
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•

het uitvoeren van interne controles om de betrouwbaarheid van de gegenereerde informatie vast te
stellen en om vast te stellen of gehandeld is in overeenstemming met het systeem;

•

het trainen en voorlichten van personeel;

•

het intern en extern rapporteren over de rnilieuprestaties van de organisatie;

•

het uitvoeren van milieu-audits. Deze audits kunnen intern worden verricht als onderdeel van de
interne controle. Externe belanghebbenden zullen door middel van een externe audit over de
betrouwbaarheid van het milieuverslag en de werldng van het milieuzorgsysteem dienen te worden
geinformeerd.

Het beleid van de overheid werkt de ontwikkeling van milieuzorgsystemen en de certificering hiervan
in de hand. Dit komt het duidelijkst tot uitdrulddng in de eind 1995 door het Ministerie van VROM
uitgebrachte handreildng `Bedrijfsinterne milieuzorg als basis voor een andere relatie tussen bedrijven
en overheden'. Uitgangspunt bij een gecertificeerd bedrijfsintern milieuzorgsysteem is dat ook aandacht
wordt besteed aan de naleving van relevante wet- en regelgeving en aan de naleving van vergunningen.
Wanneer een onderneming gebruik maakt van een aantoonbaar effectief, gecertificeerd milieuzorgsysteem kan dit ertoe leiden dat de traditionele milieuvergunningen worden vervangen door een
vergunning op hoofdlijnen 63 (meer gericht op doelen dan op rniddelen) en het toepassen van handhaving
op maat (eenvoudiger, minder tijdrovend, meer op afstand), gebaseerd op een geobjectiveerd
vertrouwen in de rnilieuzorg van een organisatie. De aanwezigheid van een effectief beheersingssysteem kan volgens het Ministerie van VROM voor het bevoegd gezag reden zijn voor een andere —
positievere — wijze van vergunningverlening en -handhaving. Milieuzorgsystemen die zijn gebaseerd op
de algemeen geaccepteerde standaard ISO 14001 voldoen aan bovenstaande vereisten. Kern van ISO
14001 is dat de organisatie zichzelf ten doel stelt te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving en te streven naar continue verbetering van de rnilieuprestaties. Het Ministerie van VROM
weegt in zijn beleid voor het verlenen van een vergunning op hoofdlijnen ook de aanwezigheid van een
milieujaarverslag mee.
Door ISO 14001 wordt geen milieujaarverslag voorgeschreven dat door een onafhankelijk bureau
gevalideerd moet worden. De Europese EMAS-standaard kent wel als eis de aanwezigheid van een
milieujaarverslag dat door een onafhankelijk bureau gevalideerd moet worden.
Door middel van de certificatie van een rnilieuzorgsysteem wordt een objectief oordeel gegeven over de
effectiviteit van het systeem. Certificatie door een certificerende instelling op basis van ISO 14001 dan
we! EMAS geeft op basis van voorgeschreven standaarden inzicht in de werlcing van het systeem.
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Het `belonen' van de aanwezigheid van interne beheersingssystemen, waarvan de effectiviteit op een
deslcundige en onafhankelijke wijze wordt vastgesteld, geeft — in daarvoor geschikte situaties — aan
bestuursorganen de mogelijkheid om compliance te realiseren. Hiermee kan een belangrijke bijdrage
worden geleverd aan het verkrijgen van een optimaal effect van het instrumentarium dat de overheid ter
beschildcing staat om haar doelstellingen te realiseren.
Essentieel daarbij is dat de beoordeling van de effectiviteit van het zorgsysteem op een door alle
geledingen geaccepteerde en inzichtelijke wijze tot stand komt.
Een voorbeeld van compliance in de praktijk werd ons aangereikt door de directie van Shell-Pemis.
Hier had men te kampen met een grote hoeveelheid processen-verbaal in verband met overschrUding
van de vergunning op de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Tussen januari en augustus 1997
telde men reeds 45 processen verbaal. Nu was niet elk proces-verbaal van de zelfde zwaarte, maar met
een maximum van f 15.000,- liepen de totale boetes toch hoog op. Ook in 1996 werd Shell door de
Officier van Justitie ter verantwoording geroepen. In dat jaar betrof het 13 overtredingen. Na overleg
werd besloten tot een schikking, mits Shell beloofde dat het bedrijf het in de toekomst beter zou
aanpakken. Shell is vervolgens gestart met het project Schone Haven' waarmee door middel van
samenwerking van multidisciplinaire teams de vervuiling van grond en water door Shell-Pemis
effectief te luff werd gegaan. De teams zorgden onder andere voor inspectie en vervanging van
riolering, vervanging van lekkende koelinstallaties en de vergroting van het milieubewustzijn in en om
het bedrijf. Een en ander heeft ertoe geleid dat het aantal overschrUdingen van de lozingsvergunning in
1998 sterk is gedaald, waardoor ook het aantal processen verbaal daalde van 45 in 1997 naar 21 in
1998. Een daling met meer dan 50%. Rijkswaterstaat die toeziet op de naleving van de vergunning op
grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren heeft aangegeven erg content te zijn met de
geboekte vooruitgang.

De ervaringen in het milieurecht zijn buitengewoon leerzaam voor het beantwoorden van de vraag die
in deze rapportage centraal staat: Kunnen complianceprogramma's een rol spelen in de rechtshandhaving? Wie de ontwikkelingen van de meest gunstige kant bekijkt zal met Wolswijk concluderen
dat bedrijven met een milieuzorgsysteem hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu
serieus hebben genomen en vorm hebben gegeven. Het voorkomen en terugdringen van milieubelasting
en het inperken van risico's rekenen zij tot hun taak. Naarmate zij zich serieuzer van deze taak kwijten,
zou controle door de overheid zich minder op het inperken van risico's kunnen gaan richten en zich
kunnen concentreren op de geleverde milieuprestaties. 64
Maar er is ook een andere kant. De praktijk leert dat het ontwikkelen van een milieuzorgsysteem geen
garantie geeft dat bedrijven geen milieuovertredingen meer zouden plegen. Met betreldcing tot de
koppeling van vergunningen aan een milieuzorgsysteem is het laatste woord clan ook nog niet
gesproken.
64
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Zo besliste de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State op 29 december 1992 (M en R
1994, 29) dat het opleggen van een rnilieuzorgsysteem in het kader van de Hinderwet niet was
toegestaan. De overweging was dat een dergelijk systeem geacht wordt alle milieuaspecten te bestrijken
en waar mogelijk de milieubelasting te beperken, maar dat het systeem verder gaat clan het louter
voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting omdat ook andere aspecten in
het systeem bij de bedrijfsvoering moeten worden betrokken.
Uit de jurisprudentie is ook op te maken dat, hoewel het opleggen van een compleet milieuzorgsysteem
niet is toegestaan, het wel mogelijk is om delen van een dergelijk systeem op te leggen. In dit kader is
een aantal uitspraken gedaan waarin verschillende elementen van het milieuzorgsysteem werden
opgelegd zoals de invoering van bedrijfscodes, aanstelling van compliance-officers en het laten
uitvoeren van een criminal audit om de oorzaken van regelovertreding op te sporen. 65
Aan de koppeling van een vergunning aan een bedriffsintern milieuzorgsysteem zijn voor de
vergunningverlener en voor de handhavende instantie voordelen verbonden. Een milieuzorgsysteem
bevat immers een schat aan informatie, die vooral voor handhavers erg interessant kan zijn. Het is de
vraag of dit ook voor de bedrijven geldt. In haar artikel over bedrijfsinterne rnilieuzorg merlct Waling 66
op dat de landelijk coordinator milieu van het Openbaar Ministerie in een artikel naar voren heeft
gebracht dat het van essentieel belang is dat men de door het bedrijf gegenereerde gegevens zonder
problemen kan lcrijgen, desnoods onder dwang en dat men vervolgens die gegevens ook als bewijs moet
kunnen gebniiken in een eventuele strafzaak. Een bezwaar van de koppeling zou lcunnen zijn dat een
opstelling van het Openbaar Ministerie als hiervoor omschreven ertoe zou lcunnen leiden dat een bedrijf
zelf de gegevens aanreikt op grond waarvan zij door de overheid veroordeeld kan worden. Het is clan
ook verstandig, zo zegt Waling, om ervoor te zorgen dat grote delen van het milieuzorgsysteem
ontoegankelijk blijven voor personen en instanties van buiten het bedrijf. Zij denkt ook aan een andere
oplossing zoals het invoeren van een (wettelijke) garantie van immuniteit voor deze bedrijven, mits aan
bepaalde, limitatief opgesomde, voorwaarden wordt voldaan.
Hiermee wordt duidelijk dat bij het gebruik van complianceprogramma's ten behoeve van de
rechtshandhaving de grenzen van ieders bevoegdheden tevoren nauwkeurig bepaald moeten zijn wil het
opleggen van een complianceregeling voor het bedrijfsleven interessant zijn. Maar ook voor
handhavende instanties is deze grensbepaling van belang omdat er anders in een later stadium door een
rechter een veto kan worden uitgesproken.
Tenslotte nog een enkel woord over de manier waarop informatie over het intern functioneren van
ondernemingen ten behoeve van de handhaving kan worden verzameld. 67

Nijenhuis, C.T.& Aalders, M.V.C. Naar een flexibele vergunning: koppeling van het milieuzorgsysteem aan de rnilieuvergunning.
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"There are four sources of compliance information: (1) self-monitoring and reporting by the source of
pollutants, (2) inspections by government officials or independent third parties, (3) citizen complaints,
and (4) ambient monitoring. The mix of information sources used varies from one environmental
program to another, but self-monitoring and inspections are by far the most important means of
compliance monitoring"
Vooral inspecties blijven een belangrijke rol bij de handhaving van milieucriminaliteit spelen. Te zeer
afgaan op gegevens uit rapportages van registraties en monitoring van bedrijven zelf zou tot een
verkeerd beeld kunnen leiden van wat er in het bedrijf gebeurt." Bovendien snijdt men zichzelf
strafrechtelijk in het vlees, zo blijkt uit recente jurisprudentie. De minister van Verkeer en Waterstaat
verleende aan de Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen een vergunning op grond van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Daaraan was een voorschrift verbonden, waarin een
meldingsplicht voor overschrijding of overtreding van vergunningvoorschriften was opgenomen. Dat
voorschrift was volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak in strijd met het algemeen beginsel dat
niemand gehouden is aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Bovendien, zei de Afdeling, is in de
Wet Milieubeheer voorzien in een regeling voor het houden van toezicht op vergunningvoorschriften
en de handhaving ervan door het bevoegd gezag. Die regeling geldt ook voor de Wvo. Ze moet worden
opgevat als uitputtend, hetgeen betekent dat er naast die regeling geen ruimte meer over is voor de
minister voor het opleggen van voorschriften met dezelfde strekking."

5.3 De strafrechtelijke aanpak van organisatiecriminaliteit en complianceregelingen
5.3.1 Inleiding
In deze paragraaf zal bekeken worden in hoeverre complianceregelingen een plaats in het strafrecht
zouden kunnen lcrijgen. We spreken over complianceregelingen omdat in dit verband gedoeld wordt op
een strafrechtelijke aanpak die gebruik maalct van de mogelijkheid de betrokken organisatie te
verplichten een complianceprogramma te ontwikkelen in het kader van de afdoening van een gepleegd
delict. In deze rapportage is ervoor gekozen de strafrechtelijke aanpak als eerste te belichten omdat ook
de Federal Sentencing Guidelines vanuit een strafrechtelijke perspectief zijn opgezet.
Achtereenvolgens zullen in de volgende paragraaf 5.3.2 de buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteiten
van het openbaar ministerie aan de orde komen en in paragraaf 5.3.3. de sanctiemodaliteiten van de
rechter. Zowel het commune strafrecht als de wet economische delicten komen daarbij aan de orde.
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5.3.2 Afdoeningen door het openbaar ministerie
5.3.2.1 Inleiding

In Nederland kan het OM een zaak zelfstandig afhandelen door het opleggen van een transactie of door
het seponeren van de zaak. Bij deze beslissingen wordt de rechter niet ingeschakeld. Wanneer er
voorwaarden aan de transactie of aan het sepot worden verbonden, zal de rechter zich evenwel over de
zaak buigen wanneer de verdachte de voorwaarden niet of onvoldoende nakomt.
Alvorens de afdoeningsmogelijIcheden van het OM te behandelen zal een toelichting op de
beleidsregels worden gegeven. Deze zullen in de volgende paragraaf aan de orde komen. Daarna zullen
achtereenvolgens de transactie in het commune- en economisch strafrecht en het sepot in het communeen het economisch strafrecht worden behandeld.
5.3.2.2 Beleidsregels

De beleidsregels van het Openbaar Ministerie ondergaan recentelijk een grondige herziening.
In de handleiding "Opstellen beleidsregels OM" is te lezen dat de beleidsregels zijn onder te verdelen
in: aanwijzingen, richtlijnen, instructies en handleidingen.
In de handleiding worden de hiernavolgende definities gehanteerd":
Aanwijzing: een publiekrechtelijke rechtshandeling van algemene aard met dwingende normatieve
beleidsregels, afkomstig van het College van procureurs-generaal, die wordt gericht tot de hoofden van
de parketten. Een aanwijzing wordt gebruikt voor het stellen van beleidsregels over de uitoefening van
de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie.

Richtlijn voor strafvordering:

een publiekrechtelijke rechtshandeling van algemene aard met
dwingende, normatieve regels inzake de strafvordering alkomstig van het College van procureursgeneraal, die wordt gericht tot de hoofden van de parketten. Een richtlijn voor strafvordering, zijn.de
een aanwzjzing, bevat de nonnatieve uitgangspunten voor het transactie- en requireerbeleid.

Instructie: een schriftelijke mededeling met interne normatieve regels, afkomstig van het College van
procureurs-generaal, die wordt gericht tot de hoofden van de parketten. Een instructie kan worden
gebruikt voor: het stellen van administratieve, gedrags- of procedurele regels.
Handleiding: een schriftelUke mededeling van descriptieve aard, afkomstig van het college van
procureurs-generaal, die wordt gericht tot de hoofden van de parketten. Een handleiding wordt
gebruikt voor a. het toelichten van een (wets)bepalingen, b. het toelichten van een bepaalde praktijk,
het verschaffen van andere inforrnatie dan bedoeld onder a-b.

Door middel van de beleidsregels geeft het openbaar ministerie vorm aan haar eigen organisatie en
optreden. Maar de beleidsregels hebben een verdergaande streldcing dan een louter interne.

7° Handleiding opstellen beleidsregels OM (juli 1999) De instructie beleidsregels OM. Blz. 6 t/m 11
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De Hoge Raad heeft namelijk uitgemaakt dat de status van de beleidsregels gelijk is aan die van een
wet (HR 28 maart, 1990, NJ 1991, 118, H 19 juni 1990, NJ 1991, 119). Dit betekent dat iedere
verdachte rechtstreeks een beroep op de beleidsregels kan doen en dat de Hoge Raad de beleidsregels
rechtstreeks kan toetsen.
In de praktijk wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen enerzijds een algemene aanwijzing
waaraan derden (in het bijzonder een (potentiele) verdachte en zijn raadsman) rechten kunnen ontlenen
en anderzijds een interne instructie of handleiding. Een richtlijn voor strafvordering heeft het
rechtskarakter van een algemene aanwijzing.
De werkwijze binnen het OM is als volgt: de beleidsregels worden in beginsel gevolgd. Een Officier
van Justitie kan afwijken van de beleidsregels indien er relevante omstandigheden zijn die dit
noodzakelijk maken. Dit kan een afwijlcing naar boven zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van
recidive van de verdachte, indien het kwaad opzet van verdachte overduidelijk uit de feiten blijkt,
indien welbewust geen aandacht aan de schade of aan het slachtoffer is besteed, indien er andere
verzwarende omstandigheden zijn of indien het beroep van verdachte een voorbeeldfunctie vervult.
Er kan ook ten gunste van verdachte naar beneden worden afgeweken, bijvoorbeeld indien de schade is
vergoed, de verhouding tot het slachtoffer is geregeld, de gevolgen van het strafbare feit ongedaan zijn
gemaakt of de overtreding heel licht of heel kort was.
Iedere afwijlcing wordt gemotiveerd, zodat inzicht ontstaat in de achtergrond van de beslissing van de
Officier van Justitie. Wanneer het om requireerrichtlijnen gaat wordt de afwijldng ten overstaan van de
rechter gemotiveerd. De rechter neemt vervolgens geheel onafhankelijk zijn eigen beslissing. Deze
wijze van hanteren van de beleidsregels is, naar ons is medegedeeld, algemene praktijk in de
rechtspleging, maar wordt slechts op een enkele plaats in de beleidsregels beschreven, bijvoorbeeld in
de Tarieven Economische Delicten d.d. juni 1995.
Ook voor wat betreft de doelstelling van de strafrechtelijke interventie laten de beleidsregels van het
OM niimte voor vragen. In het algemeen wordt ervan uit gegaan dat het handelen van het OM gericht
is op preventie. Er wordt in de beleidsregels geen expliciete melding gemaakt van het feit dat het
vervolgingsbeleid van het OM gericht is op preventie. Zo bestaat er geen algemene preambule bij de
beleidsregels waarin staat dat het OM bij een aanbieden van een transactie, het aanbieden van een
voorwaardelijk sepot of bij het vorderen van een straf ter terechtzitting, naast repressie, zich mede op
preventie in de toekomst moet richten. Gelet op het sterk repressieve karakter van een aantal door het
OM te nemen maatregelen zal het niet altijd duidelijk zijn wanneer preventie voor repressie gaat.
Bij de afhandeling van economische delicten kent het openbaar rninisterie nog een extra overlegorgaan.
De behandeling van alle economische zaken in een arrondissement is opgedragen aan een officier van
justitie. Deze officier leidt en coOrdineert de opsporing van deze delicten binnen zijn ambtsgebied.

66

Forensic Accounting

Deze officieren zijn verenigd in de zogenaamde landelijke vergadering van economische officieren van
justitie belast met de behandeling van economische strafzaken. Doel van deze landelijke vergadering is
te zorgen voor eenheid van beleid bij de opsporing en vervolging van economische delicten en het doen
van voorstellen voor de ontwikkeling van dit beleid aan het College van procureurs-generaal. Tenslotte
biedt de landelijke vergadering de gelegenheid om telkens het vastgestelde beleid te bezien in het licht
van de bij de uitvoering opgedane ervaringen.

5.3.2.3 De voorwaardehjke transactie in het commune strafrecht
Artikel 74 W Sr, stelt omtrent de transactie door het OM het volgende:
1. De officier van justitie kan voor de aanvang van de terechtzitting een of meer voorwaarden stellen
ter voorkoming van de strafvervolging wegens misdrijven, met uitzondering van die waarop naar de
wettehjke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van meer dan zes jaar, en wegens overtreding. Door
voldoening aan die voorwaarden vervalt het recht tot strafvordering.
2. De volgende voorwaarden kunnen worden gesteld:
a. betaling aan de staat van een geldsom, te bepalen op ten minste viff gulden en ten hoogste het
maximum van de geldboete die voor het feit kan worden opgelegd;
b. afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of
onttrekking aan het verkeer;
c. uitlevering, of voldoening aan de staat van de geschatte waarde, van voorwerpen die vatbaar zzjn
voor verbeurdverklaring;
d. voldoening aan de staat van een geldbedrag of overdracht van inbeslaggenomen voorwezpen ter
gehele of gedeeltehjke ontneming van het geschatte voordeel - met inbegrip van besparing van kosten door de verdachte door middel van of uit de baten van het strafbare feit of soortgehjke feiten
verkregen;
e. gehele of gedeeltehjke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade.

Na de transactie vervalt het recht op strafvervolging. De overtreder doet als het ware vrijwillig afstand
van zijn recht op toegang tot een onafhankelijke rechter. Hierin ligt een aantrekkelijk aspect voor de
overtreder. Hij hoeft niet in het openbaar terecht te staan, hetgeen negatieve publiciteit kan voorkomen.
Het gebrek aan openbaarheid van de behandeling kan echter nadelig zijn voor andere belanghebbenden.
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Het Openbaar Ministerie heeft naast de bovengenoemde voorwaarden in de zaak van de Orco-bank
(1995) een voorwaarde opgelegd die niet in het wetboek van strafrecht in asrt 74 wordt genoemd. De
Orco-bank werd vervolgd wegens misbruik voorwetenschap (WED en de Wet Toezicht Effectenverkeer). De zaak is door het OM getransigeerd onder de voorwaarde dat het bedrijf een perspublicatie
zou doen uitgaan. De reden dat het OM een dergelijke publicatie bij een transactie oplegt is dat er van
deze voorwaarde een belangrijke uitstralende werlcing naar de rest van de branche kan uitgaan.
Inmiddels blijkt dat het OM de transactievoorwaarden in de praktijk middels het geven van
aanwijzingen omtrent transactievoorwaarden nog verder verruimt. In juni 1999 is door het College van
Procureurs Generaal een aanwijzing omtrent hoge transacties vastgesteld, die een aantal belangrijke
aanvullingen op art 74. Sr maakt.
De volgende voorwaarden kunnen volgens deze aanwijzing aan een transactie worden verbonden:
Naast het betalen van een geldsom (art. 74, tweede lid, sub a WvSr), kunnen o.a. de volgende
voorwaarden worden gesteld:
I. Afstand van het inbeslaggenome (art. 74, tweede lid, sub b WvSr).
2. Uitlevering van voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring (art. 74, tweede lid, sub c
WvSr).
3. Het ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 74, tweede lid, sub d WvSr.).
4. Gehele of gedeeltelijke vergoeding van de schade die door het strafbare feit is aangericht (artikel
74, tweede lid, sub e WvSr). Daaronder kunnen begrepen zijn de kosten die gemaakt moeten
worden om de gevolgen van het strafbare feit weg te nemen (vgl. artikel 36 WED).
5. De mogelijkheid van perspublicatie. De noodzaak van publiekelzjk normbevestigende werking van
de hier bedoelde transacties brengt met zich dat het wenselijk kan zijn dat via de pers bekend wordt
gemaakt terzake van welk feit en voor welk bedrag getransigeerd wordt. Overleg met de verdachte
zal hierbij geboden zijn; de openbaarmaking kan onderdeel vormen van de omstandigheden
waaronder het openbaar ministerie bereid is een schikking aan te bieden.
6. Het beeindigen van de ongewenste situatie (bijv. gevaarlijke arbeidssituatie;
milieuverontreinigende situatie).
7. Nalevingsovereenkomst (compliance-regeling) met de organisatie die zich schuldig heeft gemaakt
aan strafbare feiten, met als doel herhaling te voorkomen.

68

Forensic Accounting

In vergelijking met de tekst van art. 74 WvSr. valt op dat er door het college een drietal nieuwe
voorwaarden zijn toegevoegd, de mogelijkheid van een perspublikatie, het beeindigen van de
ongewenste situatie en de nalevingsovereenkomst. Deze richtlijn wordt niet gesteund door een
wijziging van art. 74 WvSr. Het blijft daardoor de vraag of deze verruiming door de rechter zal worden
geaccepteerd. Mocht dit het geval zijn dan zou door deze aanwijzing van het College van procureursgeneraal het gebruik van complianceregelingen in het kader van een transactie onder voorwaarden zijn
ingang in het strafrecht gevonden hebben.
Complianceprogranuna's kunnen het toezicht op naleving van voorwaarden ondersteunen. Het OM zou
bijvoorbeeld een milieuzaak voorwaardelijk kunnen seponeren onder de voorwaarde dat het bedrijf
binnen een proeftijd een behoorlijk complianceprogramma doet opzetten en in werking doet gaan onder
deskundige begeleiding, met als sluitstuk een audit.
Uit deze audit zal dan blijken of aan alle door het OM gestelde eisen is voldaan. Deze werkwijze dient
de preventie en ontlast het overbelaste overheidsapparaat. Ook de rechter kan middels een bijzondere
voorwaarde het opleggen van een compliance-progranuna afdwingen.
De jurisprudentie in het kader van rnilieuhandhaving laat zien dat met dit middel behoedzaam omgesprongen dient te worden.

5.3.2.4 Het voorwaardelijk sepot in het commune strafrecht
We zullen in deze paragraaf nagaan of het gebniik van complianceregelingen in het kader van de
handhaving in de vorm van een voorwaardelijk sepot gegoten zou kunnen worden. Het voorwaardelijk
sepot wordt geregeld in artikel 244 lid 3 en 245 lid 4WSv.
Bij een sepot kan de wijze waarop de verdachte zich ten aanzien van de strafbare handeling heeft
opgesteld een belangrijke overweging zijn. Zo kent het OM het sepot waarbij rekening gehouden wordt
met de verhouding tot de benadeelde, is die verhouding geregeld, dan kan dat reden tot sepot zijn (code
70). Ook kunnen gewijzigde omstandigheden, zoals een verbeterd gedrag van verdachte, redenen zijn
voor een sepot (code 55). In dit geval hoeft er geen sprake van een aan het sepot verbonden voorwaarde
waaraan de dader verplicht is zich te houden.
Het voorwaardelijk sepot verbindt aan het sepot voorwaarden. Niet nakomen van die voorwaarden
maakt het sepot ongedaan. Het voorwaardelijk sepot is beperkt tot strafzaken waarin voorlopige
hechtenis is toegepast of een gerechtelijk vooronderzoek heeft plaatsgevonden. Volgens de wet kan
alleen in die gevallen voorwaardelijk worden geseponeerd.
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De voorwaarden die het OM bij een voorwaardelijk sepot kan stellen staan vermeld in artikel 14c
Wetboek van Strafrecht;
1. Dat betrokkene zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;
2. Gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade binnen een
door het OM te bepalen termijn, korter dan de proeftijd;
3. Storting van een waarborgsom;
4. Storting van een som in het schadefonds geweldsmisdrijven;
5. Andere bijzondere voorwaarden het gedrag van de veroordeelde betreffencle, waaraan deze
gedurende de proeftijd heeft te voldoen. Deze voorwaarde mag niet de godsdienstige vrijheid of
levensovertuiging clan wel staatkundige vrijheid beperken.
De laatste voorwaarde is zo ruim geformuleerd dat het kader van een dergelijke voorwaarde het
opstellen van een complianceregeling zonder verdere tussenkomst van de wetgever zou kunnen worden
ingepast.
Volgens de wet zou langs deze weg slechts een beperkt aantal zaken voor het opstellen van een
complianceregeling in aanmerlcing komen. Maar ook hier blijkt de praktijk zich niet volgens de
wettelijk vastgelegde regels te ontwiklcelen. In de praktijk wordt er in situaties waarin geen voorlopige
hechtenis is toegepast of een gerechtelijk vooronderzoek heeft plaatsgevonden wel degelijk voorwaardelijk geseponeerd door het OM. Vooral het sepot met als voorwaarde dat het slachtoffer binnen
een bepaalde tijd schadeloos wordt gesteld of dat de aangerichte vervuiling ongedaan wordt gemaakt,
blijkt in de praktijk regelmatig voor te komen.
Evenals hiervoor bij de voorwaardelijke transactie is opgemerkt blijft het de vraag of deze praktijk
zonder wettelijke basis door de rechter zal worden gehonoreerd.

5.3.2.5 De voorwaardelijke transactie en het voorwaardelijk sepot in de Wet Economische Delicten.
Tenzij de WED anders bepaalt is op de opsporing, vervolging en berechting van economische delicten
het algemeen strafrecht en strafprocesrecht van toepassing. Op enkele punten wijkt de WED echter af
van het commune strafrecht. Deze afwijlcingen zijn voornamelijk te vinden in de straffen en maatregelen die ter zake van een economisch delict kunnen worden uitgesproken. De hoofdstraffen zijn
beperkt: geldboete, gevangenisstraf en hechtenis. Maar de bijkomende straffen en maatregelen, zoals
de stillegging en het openbaar maken van de rechterlijke uitspraak die geregeld worden in artikel 7 en 8
van de WED zijn in het commune strafrecht onbekend.
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Naast de in het wetboek van strafrecht genoemde voorwaarden verruimt de WED de mogelijkheden
van de Officier van Justitie nog met twee voorwaarden. In artikel 36 WED worden aan artikel 74 Sr. de
volgende voorwaarden voor economische delicten toegevoegd:
•

het verrichten van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten op kosten van verdachte;

•

het teniet doen van hetgeen wederrechtelijk is verricht op kosten van verdachte.

Deze voorwaarden hebben voor de toepassing van complianceregelingen bij de strafrechtelijke
handhaving van organisatiecriminaliteit geen bijzondere betekenis.
5.3.2.6 De voorlopige maatregel in de Wet Economische Delicten.
Nog op een ander punt kent het economische strafrecht het OM bevoegdheden toe die veelzijdiger zijn
dan in het commune strafrecht. Zo is in de WED geregeld dat tegen de verdachte nog voor de
behandeling van zijn zaak ter terechtzitting zogenaamde voorlopige maatregelen kunnen worden
getroffen. De voorlopige maatregel kan erop neerkomen dat de ondememing een bevel lcrijgt zich te
onthouden van bepaalde handelingen en zelfs — maar in deze gevallen kan niet het OM doch alleen de
rechtbank het bevel geven — op een besluit tot onderbewindstelling of stillegging van de ondememing
van de verdachte waarin het econotnische delict wordt vermoed te zijn begaan (artikelen 28 en 29).
Volgens de Memorie van Toelichting vinden deze voorlopige maatregelen hun motivering "in de eerste
plaats in de overweging, dat daardoor ernstige storingen van het economische leven snel kunnen
worden weggenomen, terwijl voorts van een scheTe reactie, welke nagenoeg terstond op het strafbare
feit volgt, een sterkere preventieve werking uitgaat".

Vooral de voorlopige maatregel geeft het OM een lcrachtig instrument om tegen organisatiecrirninaliteit
op te treden. Bij de voorlopige maatregel kan de ondememing het risico lopen dat de bedrijfsvoering
wordt aangetast, indien de regels niet worden nageleefd.
Uit artikel 28 WED, het artikel waarin de voorlopige maatregel wordt geregeld, vinden we nog twee
voorwaarden:
•

zich te onthouden van bepaalde handelingen;

•

zorg te dragen dat de door het OM genoemde voorwerpen opgeslagen en bewaard worden.

Door het feit dat de voorlopige maatregel een vroegtijdige interventie van het OM mogelijk maakt, sluit
deze afdoening goed aan bij het gebruik van een complianceregeling. In de WED zou daartoe evenwel
een uitbreiding van de voorwaarden geregeld moeten worden.
5.3.3.1 Afdoeningen door rechter
De beslissing van de rechter is het sluitstuk van de strafrechtelijke procesgang. In die gevallen waarin
het OM een straf of maatregel welke uitsluitend door de rechter kan worden opgelegd, op zijn plaats
vindt, zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd.
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Maar ook wanneer een ondernerning niet voldoet aan de voorwaarden verbonden aan een voorwaardelijk sepot of een voorwaardelijke transactie zal de Officier van Justitie de rechtspersoon
dagvaarden en wordt de zaak aan de rechter voorgelegd. Van de straffen en maatregelen die de rechter
op grond van het wetboek van strafrecht kan opleggen zijn in dit kader vooral interessant de artikelen
36 e en 36 f. De rechter kan op grond van deze artikelen de verplichting opleggen tot betaling van een
geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, of tot betaling van een
som geld aan de staat ten behoeve van het slachtoffer.
Deze maatregelen zijn vergelijkbaar met de maatregelen die worden genoemd in de FSG hoofdstuk 8.
In de FSG en de TPA is er een mogelijkheid tot het opleggen van een zogenoemde 'community service
order'. In Nederland wordt tot nu toe de straf van dienstverlening alleen opgelegd aan natuurlijke
personen.
De Officier van Justitie zal er op de terechtzitting naar streven de voorwaarden die hij eerder aan de
onderneming in het kader van het sepot of de transactie fieeft meegedeeld om te laten zetten in
voorwaarden verbonden aan het vonnis op grond van artikel 14c WvSR.(zie paragraaf 5.2.3.4.). De
rechter is echter geheel vrij dit voorstel al dan niet te volgen. Hij kan niet door richtlijnen gedwongen
worden tot een bepaalde wijze van beslissen.
De onafhankelijke positie van de rechter kan ertoe leiden dat beslissingen van verschillende rechters
voor vergelijkbare delicten uiteenlopen zonder dat de persoon van de dader of de omstandigheden
daartoe aanleiding geven.
Om dit te voorkomen zijn de voorzitters van de strafsectoren bij de rechtbanken en de gerechtshoven
dit jaar gestart met het maken van afspraken over het opleggen van straffen voor bepaalde delicten.
Vooralsnog hebben deze afspraken, die voor de rechters als orientatiepunten bij hun straftoemeting
dienen, betrelcking op voornamelijk lichte delicten. Om te komen tot een consistent straftoemetingsbeleid zijn straffen geformuleerd die als uitgangspunt kunnen dienen bij de behandeling op de terechtzitting van deze delicten.
Het doel van het formuleren van deze orientatiepunten is om te voorkomen dat straffen die rechters
opleggen voor vergelijkbare delicten uiteenlopen zonder dat de persoon van de dader of de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Met name wanneer het OM in het kader van het verbinden van voorwaarden aan de transactie of het
sepot het gebruik van complianceregelingen zou willen bevorderen, zouden afspraken van de voorzitters van de strafsectoren bij de rechtbanken en de gerechtshoven ten aanzien van de bestraffing van
rechtspersonen een consistent sluitstuk voor deze praktijk kunnen verzekeren.

5.3.3.2 De afdoening door de rechter in het economisch strafrecht
In het economisch strafrecht kent de rechter een uitgebreider sanctiepalcket clan in het commune
strafrecht.
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Het gaat hier om een aantal bijkomende straffen en een tweetal maatregelen
De bijkomende straffen en maatregelen die geregeld worden in art 7 en 8 WED zijn in het commune
strafrecht onbekend.
Een aantal van de bijkomende straffen opgesomd in art 7 komt in geval van het bestraffen van een
rechtspersoon niet in aanmerldng. Zo is het ondenkbaar een rechtspersoon het recht om te stemmen te
ontnemen of in een rijkswerkinrichting te plaatsen. De stillegging (art. 7 sub c WED),de gehele of
gedeeltelijke ontzetting van bepaalde rechten of ontzegging van bepaalde voordelen die de veroordeelde in verband met zijn onderneming van overheidswege zijn toegekend (art. 7 sub f WED) en de
openbaarmaking van de uitspraak (art.7 sub g WED) komen bij de bestraffing van rechtspersonen wel
in aanmerlcing. De stillegging, zeker wanneer deze in voorwaardelijke vorm wordt opgelegd, zou de
basis kunnen zijn voor het ontwildcelen van een complianceprogramma.
Er is een tweetal maatregelen die in het kader van de WED (art 8) aan een rechtspersoon kunnen
worden opgelegd, naast de maatregelen genoemd in het wetboek van strafrecht. Dit zijn:
1. onderbewindstelling van de onderneming, waarin het economisch delict is begaan.
2. de verplichting tot verrichting van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten, tenietdoening van hetgeen
wederrechtelijk is verricht en verrichting van prestaties tot het goedmaken van een en ander, alles
op kosten van de veroordeelde, voorzover de rechter niet anders bepaalt.
De onderbewindstelling is een ingrijpende maatregel. De rechter heeft de bevoegdheid deze maatregel
in de door hem gewenst voorkomende nuancering op te leggen. De kosten van de bewindvoerder
komen voor rekening van de veroordeelde. Zo op het eerste gezicht lijkt deze maatregel veel op het
instellen van een compliance-officer zoals mogelijk is in de FSG en de compliance-regeling in het
kader van de Australische Trade Practices Act. In het geval van onderbewindstelling echter is de
bewindvoerder verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gehele onderneming, niet alleen voor
het werken aan de naleving van wet- en regelgeving. De compliance-officer is uitsluitend belast met het
naleven van de wet- en regelgeving via compliance-programma's. Wanneer de maatregel van het
instellen van een bewindvoerder wordt ingezet om compliance te bewerkstelligen kan men twijfelen
over de vraag of langs deze weg voldoende rekening gehouden wordt met het beginsel van
proportionaliteit.
De onderbewindstelling is een maatregel die ook in het kader van art. 28 en 29 van de WED als
voorlopige maatregel kan worden opgelegd. In dat geval kan de Officier van Justitie de maatregel wel
vorderen, maar is het de rechter die hierover een beslissing neemt.
Naast het onderbewindstellen kent de WED een tweede maatregel en wel de verplichting tot herstel.
Deze maatregel is niet alleen van belang voor schade die de overheid heeft geleden. Ook aan burgers
die schade hebben geleden kan middels dit artikel een vergoeding worden toegekend.

73

Forensic Accounting

De verplichting tot herstel kan ook als bijzondere voorwaarde bij een gedeeltelijk voorwaardelijke straf
worden opgelegd. Voordeel van de maatregel is dat het niet nakomen van de maatregel een zelfstandig
strafbaar feit oplevert (art.33 WED stelt strafbaar opzettelijk handelen of nalaten in strijd met bepaalde
bijkomende straffen of maatregelen, als mede het ontduiken van deze straffen of maatregelen).

5.4 Bestuursrechtelijke instrum.enten voor de handhaving van organisatiecriminaliteit
Naast de strafrechtelijke handhaving, waarin het OM en de rechter een hoofdrol spelen heeft ook het
bestuur een rol in de handhaving van organisatiecriminaliteit. Als vergunningverlener heeft het bestuur
een aantal handhavingsmogelijkheden waarvan het bestuurlijke toezicht de lichtste vorm is. In het
kader van hun toezichthoudende functie hebben ambtenaren speciale bevoegdheden, dit zijn: inzage en
afschrift, onderzoek naar vervoermiddelen, betreding van plaatsen, opneming, onderzoek en monsterneming. Ondernemingen hebben een medewerkingsplicht richting de opsporingsambtenaren, het niet
voldoen hieraan is een zelfstandig strafbaar feit dat op grond van de WED beboet kan worden.
Het bestuur heeft de beschildcing over de volgende bestuurlijke sancties om naleving van haar
vergunningen af te dwingen:
•

Bestuursdwang; het opheffen van een illegale situatie op kosten van de overtreder

•

Dwangsom; wanneer een in een beschikking gegeven last om na een bepaalde datum aan een
verplichting te voldoen niet is uitgevoerd kan opgelegd worden dat een geldbedrag moet worden
betaald

•

Intreldcing van de vergunning, het bestuur heeft als vergunningverlener een belangrijke troef in
handen. De vergunningverlener kan als uiterste maatregel ertoe overgaan de verleende vergunning
in te trekken. Daarmee vervalt de juridische grond onder het functioneren van de onderneming. Het
intrekken (of gedeeltelijk intrekken) van een vergunning zal echter vaak pas worden overwogen
wanneer het opleggen van bestuurlijke boetes en dwangsonunen geen effect sorteert.

Indien er verschillende mogelijkheden zijn om de overtreding te beeindigen, hoort het bestuur reeds bij
de aanschrijving of last te lciezen voor de tninst kostbare en minst vergaande oplossing.'
Afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (verder afgekort met Awb) regelt het handhavingstoezicht en de bestuurlijke boete. Met de invoering van deze afdeling van de Awb (in werking getreden
per 1 januari 1998) is een verschuiving naar bestuursstrafrecht in gang gezet.
Op de ontwildceling van complianceregelingen in het kader van bestuurlijke handhaving zal in
paragraaf 5.6 nader worden ingegaan.

'I Blomberg en Michiels, Handhaven met effect, Den Haag: VUGA. 1997 pp. 55
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5.5 Civielrechtelijke handhaving en organisatiecriminaliteit
Ook het privaatrecht zou gehanteerd kunnen worden om ondernerningen wegens onrechtmatige daad
voor de burgerlijke rechter ter verantwoording te roepen. Er moet in dat geval sprake zijn van een met
de overtredende ondernerning gesloten overeenkomst. Een nadeel van de civielrechtelijke handhaving
is dat zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan in de civiele procedures de schadelijke situatie zou
kunnen blijven bestaan. Dit zou, bijvoorbeeld in het geval van milieucriminaliteit, tot ongewenste
situaties leiden. Omdat het privaatrecht hierdoor weinig slagkrachtig is waar het gaat om de aanpak van
organisatiecriminaliteit gaan we niet verder op deze wijze van handhaving in.
Een goed voorbeeld van een overeenkomst of convenant met ondernemingen of groepen ondernerningen vinden we in de regeling van de verwijderingsbijdrage. Complianceregelingen zouden in dit
soort convenanten goed kunnen worden ingepast, medewerldng van de ondernemer is daarbij wel een
vereiste.

5.6 De gecombineerde rechtshandhaving
Bij het bestraffen van een onderneming is in de dagelijkse praktijk niet alleen het strafrecht, het
bestuursrecht of het privaatrecht betrokken. De diverse rechtgebieden bestrijken ieder in meer of
mindere mate een stukje van het totale handhavingspaldcet. In de literatuur over handhavingsmethoden
wordt regelmatig verwezen naar een koppeling tussen het bestuurs- en strafrecht, het privaatrecht wordt
als een te langzame methode vaak buiten beschouwing gelaten. In de onderhavige paragraaf zal worden
ingegaan op de diverse gecombineerde handhavingsmethoden en de wijze waarop het ontwildcelen van
complianceregelingen daar in past.
Hoofdzaak in het gebruik van handhavingsmethoden en complianceregelingen is de preventieve
werlcing. Het strafrecht hanteert hiervoor punititieve maatregelen en vanuit het bestuursrecht komen
overwegend de reparatoire sancties. Beide methoden kurmen afzonderlijk even geschikt zijn om het
doe!, preventie van organisatiecrirninaliteit, te bereiken, maar in combinatie kunnen ze elkaar
versterken.
In iedere handhavingsactie is derhalve van belang de verschillende handhavingsmogelijIcheden van de
partners tegen elkaar af te wegen teneinde tot een optimaal gebruik van de instrumenten te komen.
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Blomberg en Michielsn spreken in het kader van de milieuproblematiek van handhavingsdoelen en
zetten deze doelen in de volgende voorkeursvolgorde, waarbij de meest wenselijke methode bovenaan
staat. Het uiteindelijke doel is het bereiken van normconform gedrag (compliance).
a) beeindigen van de overtreding
b) ongedaan maken van de gevolgen van de overtreding ( kan in combinatie met b)
c) bevorderen van regelnaleving na een overtreding
d) vergoeding eisen van de veroorzaakte schade
e) bestraffen van een overtreding.
Deze volgorde kan ook voor de gecombineerde handhaving in andere sectoren een geschikt kader
bieden.
Naast het bovenstaand model van Blomberg en Michiels is er nog een tweetal theorieen waarin de
afstemming tussen de diverse handhavingsmethoden wordt behandeld.
De eerste theorie is die van Braithwaite zoals in de paragraaf over de TPA is uitgewerkt. De
handhavingspiramide stelt een afstemrning van de handhaving op het niveau van middelen voor
(paragraaf 3.3.3).
De tweede theorie is gebaseerd op het beginsel dat het strafrecht alleen moet worden gehanteerd als
ultimum remedium.” "Er zijn drie verschillende opvattingen te onderscheiden die aan deze ultimumremediumgedachte ten grondslag kunnen liggen. De eerste opvatting houdt in dat het strafrecht alleen
in uitzonderingsgevallen, dat wil zeggen voor zeer ernstige delicten, dient te worden toegepast, omdat
het een `uitzonderlijk zwaar handhavingsinstrument' is (de klassieke ultimum-remediumgedachte)."
"In de tweede (letterlUke) opvatting is het strafrecht het laatste redmiddel dat alleen toegepast moet
worden wanneer de overige juridische handhavingsmiddelen ontoereikend zijn."
"De derde opvatting luidt: dat de primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving btj het bestuur
ligt en dat het strafrecht slechts client ter ondersteuning van het bestuur(-sbeleid)."
"Steeds vaker wordt echter gesteld dat het strafrecht bzj de aanpak van milieuschendingen een
gelijkwaardige rol naast het bestuursrecht vervult. Het is hierbij van belang te benadrukken dat dit ook
de mening is van het OM zelf. Die gelijkwaardige rol is te meer van belang daar in de praktzjk
meermalen is gebleken dat de bestuurlzjke wil om op te treden niet altijd aanwezig is. Wanneer
strafrechtelijk wordt opgetreden om deze lacune op te vullen, kan niet meer slechts worden gesproken
van ondersteuning. Het strafrecht vervult dan een zelfstandige rol bij de handhaving van milieurecht."
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Teneinde een goede afstemming in de handhaving van organisatiecriminaliteit te bereiken dient vooraf
tussen alle partijen duidelijk te zijn binnen welk theoretisch kader zij hun activiteiten plaatsen.
Welke vorm van afstenuning men ook Iciest voor de onderneming zal het ontwildcelen van een
complianceprogramma alleen dan aantreldcelijk zijn wanneer er vanuit verschillende kanten dezelfde
compliance-eisen worden gesteld.

5.7 Kritische succesfactoren
De combinatie tussen compliance en handhaving is het best gegarandeerd wanneer er een goede balans
tussen beide aspecten wordt nagestreefe. In het United Nations Environment Programme treffen we
onder meer de volgende lcritische succesfactoren aan:
1. Met name moet gedacht worden aan een balans tussen beloningen en straffen. Een lange termijn
strategie voor een compliance- en handhavings progranuna zal zowel op beloningen voor het
hebben van complianceprogranuna's als op sancties voor schendingen daarvan gebaseerd zijn. Een
te sterke nadruk op de punitieve reacties op ondernemingscriminaliteit, welke vaak zal samengaan
met een gebrek aan beloningen waarmee vrijwillige compliance wordt gestimuleerd kan het totale
programma teniet doen. De punitieve strategie blijkt een groot beslag te leggen op de bronnen van
de regering en is daardoor vaak kostbaar. Compliance kan zowel voor het bedrijfsleven als voor de
overheid kostenbesparingen opleveren.
2. De ontwikkeling van een gecombineerd handhavingsprogramma moet rekening houden met de
stand der techniek en de beschikbaarheid van bronnen voor het programma.
3. Het succes is ook afhankelijk van de heldere en handhaafbare regels. In dit verband is het ook
belangrijk rekening te houden met de eisen die de Europese wetgeving en jurisprudentie stellen aan
de nationale wetgevingsproducten. Consistente regelgeving wordt bereikt wanneer overal de regels
gelijkelijk worden toegepast. Kwaliteit van regelgeving en vergunningverlening zou gebaat zijn
met het formuleren van standaards, waardoor te algemeen en vaag geformuleerde regels en
voorschriften kunnen worden vermeden.
4. Er moet een balans zijn tussen het programma en de opzet van monitoring systemen en inspectie en
toezicht functies. Zo kunnen de vereisten in een vergunning alleen de basis vormen voor een
gecombineerd compliance en handhavingsprogramma opleveren wanneer er ook voldoende
instrumenten aanwezig zijn om monitoring en toezicht te realiseren.
5. Tenslotte is een adequate aandacht voor voorlichting en informatie verstrelcking aan de politiek en
aan het publiek over de wetten, de afspraken over handhaving en de rechten van burgers.

UNEP, Industry environmental training manual, 1996.
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6 Samenvatting en conclusies
6.1 Samenvatting
Dit onderzoeksrapport is gemaakt in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. Door middel van literatuuronderzoek is
ginventariseerd welke ervaringen men in de Verenigde Staten, Australie, Denemarken en Zuid Afrika
heeft met complianceregelingen en onder welke voorwaarden complianceregelingen in Nederland bij
de aanpak van organisatiecriminaliteit bruikbaar kunnen zijn.
Het onderzoek begint met een verkenning van de morele verantwoordelijkheid van ondernemingen. In
de bedrijfsethiek onderscheidt men drie modellen waarlangs de verantwoordelijkheid voor het handelen
van ondernemingen geconstrueerd kunnen worden: het amorele model, waarin het niet mogelijk is het
functioneren van een onderneming in morele termen te beoordelen; het functionele model waarin de
verantwoordelijkheid voor het handelen van de onderneming wordt gelokaliseerd bij de functionaris; en
het autonomiemodel waarbinnen de onderneming zelf als factor wordt gezien. In dit laatste model
steunt de legitimering van de morele verantwoordelijkheid van de ondememing op de interne
besluitvorrningsstructuur.
In de rechtstheorie kunnen drie visies op strafrechtelijk daderschap van rechtspersonen onderscheiden
worden die hierbij nauw aansluiten: de visie waarin de rechtspersoon in het geheel geen dader kan zijn,
gebaseerd op het beginsel: `societas delinquere non potest'; het functioneel daderschap waarin het
daderschap van de rechtspersoon wordt geconstrueerd door gedragingen van functionarissen toe te
rekenen aan de rechtspersoon; en het rechtspersoonlijk daderschap waarin het mogelijk is de
rechtspersoon als zodanig als dader aan te merken.
Deze drie modellen worden in hoofdstuk 2 nader toegelicht aan de hand van de wet en de jurisprudentie
in Nederland. Vervolgens wordt uitgewerkt hoe het daderschap van rechtspersonen in de
onderzoekslanden wordt benaderd.
Complianceprogramma's komen in hoofdstuk 3 aan de orde. Een complianceprogramma kan kort
worden omschreven als een intern beheersingssysteem dat een organisatie onder eigen verantwoordelijkheid opzet ter voorkorning van onrechtmatig handelen binnen die organisatie. Door middel van een
effectief complianceprogranuna geeft een onderneming haar intentie aan om integer te handelen ten
aanzien van de van buitenaf aan de organisatie opgelegde regels. Zowel voor de organisatie, als voor
vergunningverlenende en handhavende instanties kan zo'n programma een instrument zijn om zicht te
lcrijgen op de naleving door organisaties van de geldende wet- en regelgeving.
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De ontwikkeling van complianceprogramma' s komt uit de Verenigde Staten. Organisaties die wet- en
regelgeving hebben overtreden kunnen in de Verenigde Staten rekenen op torenhoge boetes of een
aanzienlijke vemindering van de sanctie wanneer binnen de organisatie een complianceprogramma is
opgezet. De Federal Sentencing Guidelines komen in hoofdstuk 3 uitgebreid aan de orde.
In Australie wordt in de handhavingspraktijk ten aanzien van consumentenbeschenning de ontwikkeling van complianceprogranuna's aangetroffen. Bij de uitvoering van de Trade Practices Act,
waarin de consumentenbeschenning is geregeld, wordt het gebruik van complianceprogramma's en het
ontwikkelen van gedragsregels voor ondernemingen gestimuleerd.
Aan de hand van enkele uitspraken van de Trade Practices Commission wordt duidelijk welke
mogelijkheden compliance-programma's bieden in het kader van consumentenbeschenning.
In de onderzoekslanden Denemarken en Zuid Afrika is het gebruik van complianceprogramma's ten
behoeve van de handhavingspraktijk onbekend.
Hoofdstuk 3 besluit met een uitstapje naar de Europese ontwikkelingen op het gebied van sanctionering
van rechtspersonen en het ontwikkelen van complianceprogramma's. Aanbeveling nr 88 van het
Comite van Ministers van de Raad van Europa gaat in op de bestraffing van rechtspersonen. Deze
aanbeveling heeft veel overeenkomsten met de FSG, maar gaat anders dan de FSG uit van de
mogelijkheid van rechtspersoonlijk daderschap.
Op welke wijze een effectief complianceprogramma tot stand komt, wordt in hoofdstuk 4 belicht. De
organisatie start met het opstellen van compliancestandaarden en procedures. De verantwoordelijkheid
voor de naleving van deze standaarden wordt opgedragen aan functionarissen uit de hogere regionen
van het bedrijf. De organisatie waakt ervoor bevoegdheden te delegeren aan de juiste personen.
Medewerkers worden goed geInstrueerd. Er worden monitoring- en auditingsystemen opgezet, en niet
naleving van de standaards wordt consequent gesanctioneerd. Bij eventueel wetsovertredend gedrag
doet de organisatie er alles aan om - indien nodig - de standaarden en procedures aan te passen.
De stappen in het proces van het opstellen van een complianceprogramma worden in dit hoofdstuk
toegelicht.
Aan de hand van een korte toelichting op corporate governance wordt getoond dat de weg, die
bewandeld wordt voor het opstellen van complianceprogramma's, ook op andere terreinen van het
bedrijfsleven gemeengoed is. De systematiek en werkwijze van corporate governance vertoont sterke
gelijkenis met de vereisten die in het kader van de FSG aan een corporate-complianceprogramma
worden gesteld. In de vereiste stappen voor implementatie van corporate governance wordt
bijvoorbeeld gekeken naar een risicoanalyse en evaluatie, de verantwoording en de rapportageverplichtingen.
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In hoofdstuk 5 wordt nagegaan of het gebruik van complianceregelingen in de rechtshandhaving in
Nederland een bredere plaats zou kunnen lcrijgen.
Ervaringen met de handhaving van tnilieucriminaliteit en de aansluiting daarbij van milieuzorgsystemen geven een aardig beeld van de obstakels die zich kunnen voordoen bij het ontwikkelen van
complianceregelingen. In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid ingegaan op het strafrechtelijk handhavingsinstrumentarium en de vraag in hoeverre de ontwikkeling van complianceregelingen daarin kan worden
ingepast. Zowel het commune strafrecht als het economisch strafrecht komen daarbij aan de orde.
Na een korte toelichting op de bestuurlijke en privaatrechtelijke handhaving besluit het hoofdstuk met
een verkenning van de gecombineerde handhaving.

6.2 Conclusies
Voor het ontwikkelen van complianceprogramma's, die een plaats in de strafrechtelijke rechtshandhaving kunnen krijgen, staat voorop dat van een dergelijke ontwikkeling geen sprake zal zijn in landen
waar rechtspersonen niet als daders van strafbare handelingen worden gezien. Het denken over
complianceprogramma's sluit het meeste aan bij het beeld waarin ondernemingen als autonome
factoren worden opgevat. Niet de individuele functionarissen staan in die opvatting centraal, maar de
interne besluitvonningsprocedures, bedrijfsprocessen en procedures.
In zoverre sluit het denken over complianceprogramma's aan bij het autonomie model uit de bedrijfsethiek. In het licht van dit model is een complianceprogramma het instrument voor het stimuleren van
nalevingsgedrag van de ondernemingen dus voor risicobeheersing.
Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt vertoont het autonomiemodel overeenkomsten met het rechtspersoonlijk
daderschap. In Nederland is in de jurisprudentie een sterke ontwikkeling waar te nemen in de richting
van rechtspersoonlijk daderschap. De voorbeelden uit de Verenigde Staten laten echter zien dat
complianceprogramma's zich ook goed laten ontwikkelen in het kader van functioneel daderschap. De
ontwikkeling in Nederland is geheel in lijn met de gedachtegang die is neergelegd in aanbeveling nr. 88
van het Comite van Ministers van de Raad van Europa. Hoewel deze aanbeveling dateert van 1988
gaan veel Europese landen gaan nog steeds uit van het beginsel dat ondernerningen niet als dader van
strafbare gedragingen kunnen worden aangepakt. In dat opzicht loopt Nederland voorop ten opzichte
van andere Europese landen. Complianceregelingen zouden in het algemeen goed aansluiten bij de
wijze waarop in Nederland en in Europees verband over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
ondernemingen wordt gedacht.
De gedachtegang achter complianceprogranuna's is voor het Nederlands bedrijfsleven niet nieuw. In
deze rapportage zijn verschillende voorbeelden genoemd waaruit blijkt is dat ondernemingen in
Nederland zelf verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van regels en vergunningen. De
handhaving van milieucriminaliteit, waarin aansluiting wordt gezocht bij milieuzorgsystemen en
corporate governance, zijn de meest sprekende voorbeelden.
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Dat binnen het strafrechtsysteem in Nederland mogelijkheden bestaan voor de bredere toepassing van
complianceregelingen, kan worden afgeleid uit de voortvarendheid waarmee het College van
procureurs-generaal in haar aanwijzing over hoge transacties het aangaan van een complianceregeling
als bijzondere voorwaarde bij het opleggen van een transactie heeft opgenomen. (1999A022, Stcr
1999,142)
Toch is op dit moment voorzichtigheid bij het toepassen van complianceprogramma's op zijn plaats; de
rechter heeft immers nog steeds het laatste woord wanneer het gaat om het honoreren van de
complianceprogramma' s. De medewerlcing van het bedrijfsleven is een voorwaarde om met de
ontwildceling van complianceprogramma's te kunnen starten. Deze medewerldng kan onder druk
komen te staan wanneer het hanteren van complianceregelingen wordt afgeblazen op grond van
wettelijke belemmeringen of uitgangspunten die de rechter in jurisprudentie vastlegt. Het is derhalve
verstandig om de opzet van complianceprogramma's volgens een systematische en consequente
benadering op te zetten, waarbij de vastlegging van de mogelijlcheid tot het invoeren van complianceregelingen in de wet een belangrijk punt is. Het is overigens de vraag of het becirijfsleven zelf, die
allerlei ontwildcelingen in de richting van zelfregulering stimuleert, een wettelijke regeling omtrent
complianceregelingen verldest boven een systeem waarbij men op vrijwillige basis aan de ontwikkeling
van dergelijke regelingen meewerkt. In beide gevallen zijn er waarborgen nodig tegen het risico dat
bedrijven lopen om op deze wijze aan hun eigen veroordeling mee te werken.
Uit de Verenigde Staten en de overige onderzoekslanden valt met betrelcking tot een systematische
aanpak wel het een en ander te leren.
De Federal Sentencing Guidelines geven in 7 stappen aan hoe complianceprogramma' s opgezet en
gelmplementeerd moeten worden. Deze benadering heeft zichzelf in de praktijk bewezen. Het is
daarom verstandig bij het ontwildcelen van complianceprogramma's aan te sluiten bij deze 7 stappen.
Wij verwijzen in dit verband naar hoofdstuk 4, The Science of Compliance.
Bij de bestudering van inilieuzorgsystemen is gebleken dat de verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling voornamelijk een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven is. De verantwoordelijkheid
voor de ontwikkeling van een complianceprogramma zou dan ook zo dicht mogelijk bij de ondernemingen moeten worden gelegd. Hierdoor kan een situatie ontstaan dat overheidsfunctionarissen
weinig vertrouwen hebben in de door de ondememing zelf opgezette nalevingsprogranuna's of dat
bestuursrechtelijke organen, die bij de ontwikkeling advies hebben gegeven, zo dicht bij de
ondememing staan dat zij moeite hebben een objectief oordeel over de activiteiten van de ondememing
te blijven houden. Bij de handhaving van milieucriminaliteit hebben dit soort problemen zich
voorgedaan (TCR-affaire).
Wanneer complianceprogramma' s op een voor alle belanghebbenden geaccepteerde en inzichtelijke
wijze worden ontwikkeld is de slagingskans het grootst. Er zal bij de ontwikkeling van
complianceprogramma's onder andere rekening gehouden moeten worden met aspecten als gelijkheid,
naleefbaarheid en handhaafbaarheid.
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In een gecombineerde handhaving met betrelddng tot organisatiecriminaliteit moet de handelwijze van
de partners in de keten van handhaving goed op elkaar afgestemd zijn en dienen dezelfde uitgangspunten te worden gehanteerd. De mogelijkheden die elk van de partners heeft om complianceprogramma's te bevorderen moeten in een breder kader naast en tegenover elkaar worden geplaatst. De
handhavingspiramide van Braithwaite en de voorkeursvolgorde van Michiels en Blomberg geven
hiervoor goede aanknopingspunten.
het verruimen van de strafrechtelijke handhavingsinstrumenten, zal eerst

r•

Aan de hand van een onderlinge afsternming van de handhavingsdoelen en handhavingsinstrumenten
kunnen bijvoorbeeld, voordat tot het verruimen van het strafrechtelijk arsenaal wordt overgegaan, de
risico' s van het ontbreken van een wettelijke basis voor diverse voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke transactie worden afgewogen tegen de mogelijkheden die andere partners in de keten
hebben om de handhaving te realiseren.
Op grond van de beschrijving van de strafrechtelijke handhaving in hoofdstuk 5 kan worden
geconcludeerd dat het OM de meeste instrumenten heeft om complianceregelingen te hanteren. Het is
goed te benadrukken dat het OM slechts een onderdeel van de totale handhavingsketen is.
Het succes van de samenwerking tussen de verschillende partners in de handhavingsketen kan worden
gerealiseerd wanneer er een goede balans tussen compliance en handhaving bestaat. Deze balans kan
getoetst worden aan de succesfactoren en faalfactoren die zijn ontwikkeld door het United Nations
Environment Programme.
Daarbij staan de volgende vragen centraal.
•

Is er een balans tussen de beloningen voor nalevingsgedrag en het sanctioneren van niet-naleving ?

•

Sluiten de gezamenlijke handhavingsinspanningen aan bij de stand der techniek en de beschikbaarheid van bronnen ?

•

Zijn de regels die nageleefd moeten worden helder geformuleerd en handhaafbaar ? Voldoet de
kwaliteit van de regelgeving aan de daarover afgesproken standaards ?

•

Is de handhaving voldoende gegarandeerd door. middel van monitoring van de naleving, de
inspectie van en het toezicht op de naleving ?

•

Zijn alle betrokkenen door middel van voorlichting en informatie op de hoogte van de afspraken
over de handhaving en van hun rechten ?

Deze vragen spelen voor alle partners in de handhavingsketen, maar ook voor het bedrijfsleven, de
politiek en de burgers een doorslaggevende rol bij het beantwoorden van de vraag of compliance
programma's een waardevolle en succesvolle bijdrage kunnen hebben als brug tussen preventieve en
repressieve rechtshandhaving.
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Brief History of the United States Federal Sentencing Guidelines.
In the USA, corporations are convicted for crimes according to the Federal Sentencing
Guidelines. These guidelines were the result of more than a decade of research and debate on
issues such as disparity in sentencing, certainty of punishment and crime control.
The US Congress decided that (1) the previously unfettered (independent) sentencing discretion
accorded to federal trial judges needed to be structured, (2) the administration of punishment
needed to be more certain, and (3) specific offenders needed to be targeted for more serious
penalties. Consequently, Congress created a permanent commission charged with formulating
national sentencing guidelines to define the parameters for federal trial judges to follow in their
sentencing decisions.
The sentencing guidelines established by the US Sentencing Commission are designed to;
• incorporate the purposes of sentencing (i.e. just punishment, deterrence, incapacitation etc.);
• provide certainty and fairness in meeting the purposes of sentencing by avoiding unwanted
disparity among offenders with similar characteristics convicted of similar criminal
conduct, while permitting sufficient judicial flexibility to take relevant aggravating and
mitigating factors into account;
• reflect, to the extent practicable, advancement in the knowledge of human behaviour as it
relates to the criminal justice process.
The sentencing guidelines provide federal judges with fair and consistent sentencing ranges to use
in their courts. The guidelines take into account both the seriousness of the criminal conduct and
defendant's criminal record. Based on the severity of the offence, the guidelines assign most
federal cases to one of the 43 'offence levels'. Each offender is also assigned to one of six 'criminal
history categories' based upon the extent and recency of his or her past misconduct.
The point at which the offence level and criminal history category intersect on the commission's
sentencing table determines an offender's guideline range. In order to provide flexibility, the top of
each guideline range exceeds the bottom by six months or 25 percent (whichever is greater).
Ordinarily, the judge must choose a sentence from within the guideline range unless the court
identifies a factor that the sentencing commission failed to consider that should result in a different
sentence. However, the judge must in all cases provide the reasons for the sentence. Sentences
outside the guideline range are subjected to review by the courts of appeals for an abuse of
discretion, and all sentences can be reviewed for incorrect application of the relevant guidelines or
law.

,
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Chapter eight of the Guidelines
Chapter eight of the Guidelines Manual concerns organisational defendants.
Organisations can act only through agents and, under the federal criminal law, are generally
vicariously liable for offences committed by their agents. At the same time, individual agents are
vicariously liable for their own criminal conduct. Federal prosecutions of organisations therefore
frequently involve individual and organisational co-defendants. Chapter eight is designed so that
the sanctions imposed upon organisations and their agents, taken together, will provide just
punishment, adequate deterrence, and incentives for organisations to maintain internal
mechanisms for preventing, detecting, and reporting criminal conduct.
Chapter eight reflects the following general principles:
• The court must, whenever practicable, order the organisation to remedy any harm caused by
the offence. The resources expended to remedy the harm should not be viewed as punishment,
but rather as a means of making victims liable for the harm caused;
• If the organisation operated primarily for a criminal purpose or primarily by criminal means,
the fine should be set sufficiently high to divest the organisation of all its assets. The fine range
for any other organisation should be based on the seriousness of the offence and the
culpability of the organisation. The seriousness of the offence will generally be reflected by the
highest of the pecuniary gain, the pecuniary loss, or the amount in a guideline offence level fine
table.
• Culpability generally will be determined by the steps taken by the organisation prior to the
offence to prevent and detect criminal conduct, the level and extent of involvement in or
tolerance of the offence by certain personnel, and the organisation's actions after an offence
has been committed.
• Probation is an appropriate sentence for an organisational defendant when needed to ensure
that another sanction will be fully implemented, or to ensure that steps will be taken within the
organisation to reduce the likelihood of future criminal conduct.
As a general principle, the court should require that the organisation take all appropriate steps to
provide compensation to victims and otherwise remedy the harm caused or threatened by the
offence. A restitution order or an order of probation requiring restitution can be used to
compensate identifiable victims of the offence. A remedial order or an order of probation
requiring community service can be used to reduce or eliminate the harm threatened, or to repair
the harm caused by the offence, when that harm or threatened harm would otherwise not be
remedied. An order of notice to victims can be used to notify unidentified victims of the offence.
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Compliance programmes
A compliance programme is "an effective programme to prevent and detect violations of law"
which means a programme that has been reasonably designed, implemented and enforced so that it
generally will be effective in preventing and detecting criminal conduct. Failure to prevent or
detect the instant offence, by itself, does not mean that the programme was not effective. The
hallmark of an effective programme to prevent and detect violations of law is that the organisation
exercised due diligence in seeking to prevent and detect criminal conduct by its employees and
other agents. Due diligence requires at a minimum that the organisation must have taken the
following seven steps:
1. The organisation must have established compliance standards and procedures to be followed
by its employees and other agents that are reasonably capable of reducing the prospect of
criminal conduct.
2. Specific individual(s) within the organisation's high-level personnel must have been assigned
overall responsibility to oversee compliance with such standards and procedures.
3. The organisation must have used due care not to delegate substantial discretionary authority to
individuals whom the organisation knew, or should have known through the exercise of due
diligence, had a propensity to engage in illegal activities.
4. The organisation must have taken steps to communicate effectively its standards and
procedures to all employees and other agents, for example by requiring participation in training
programmes or by disseminating publications that explain in a practical manner what is
required.
5. The organisation must have taken reasonable steps to achieve compliance with its standards,
for example by utilising monitoring systems and auditing systems reasonably designed to detect
criminal conduct by its employees and other agents and by having in place and publicising a
reporting system whereby employees and other agents could report criminal conduct by others
within the organisation without fear of retribution.
6. The standards must have been consistently enforced through appropriate disciplinary
mechanisms, including, as appropriate, discipline of individuals responsible for the failure to
detect an offence. Adequate discipline of individuals responsible for an offence is a necessary
component of enforcement; however, the form of discipline that will be appropriate will be
case specific.
After
an offence has been detected, the organisation must have taken all reasonable steps to
7.
respond appropriately to the offence and to prevent further similar offences, including any
necessary modifications to its programme to prevent and detect violations of law.
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Questionnaire
1) Is it possible in your country to sanction a company for its crimes?

2) What is most commonly used; administrative law, criminal law or civil law?

3) Which (government) officials (inspections, the public defenders office or the courts)
have the authority to sanction a company?

4) Which laws or regulations are the above-mentioned organisations subject to? (for
example, the Australian Trade Practice Act)

5) Name the different kinds of sanctions for companies which you are aware of.

6) In section 3 of the addendum we mentioned the seven steps to compliance, do you
know whether any of these steps are compulsory when sanctioning a company?
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7) When a company is punished do the (government) officials take into account any of
the following points:
a) the size of the company;
b) criminal history;
c) the use of a compliance or other self-regulatory programme?

8) Can you tell us which disciplines (for instance accountancy, legal) are involved in the
development of compliance, or self-regulatory programmes?

9) In what way is the programme checked? (for instance, is there a (chartered)
accountant who checks the programme on a regular basis?)

10) Can you describe the different reasons why companies in your country use compliance
or similar programmes. (For instance, good publicity, concern with possible sanctions,
genuine concern about the environment etc.)

11) In your country, what is the public opinion with respect to self-regulation by
organisations?

12) Please note significant literature.
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COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS

RECOMMENDATION No. R (88) 18
OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES
CONCERNING LIABILITY OF ENTERPRISES HAVING LEGAL PERSONALITY
FOR OFFENCES COMMITTED IN THE EXERCISE OF THEIR ACTIVITIES
(Adopted by the Committee of Ministers on 20 October 1988
at the 420th meeting of the Ministers 'Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of
Europe,
Considering the increasing number of criminal offences committed in the exercise of the
activities of enterprises which cause considerable damage to both individuals and the community;
Considering the desirability of placing the responsibility where the benefit derived from the
illegal activity is obtained;
Considering the difficulty, due to the often complex management structure in an enterprise, of
identifying the individuals responsible for the commission of an offence;
Considering the difficulty, rooted in the legal traditions of many European states, of rendering
enterprises which are corporate bodies criminally liable;
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Desirous of overcoming these difficulties, with a view to making enterprises as such
answerable, without exonerating from liability natural persons implicated in the offence, and to
providing appropriate sanctions and measures to apply to enterprises, so as to achieve the due
punishment of illegal activities, the prevention of further offences and the reparation of the
damage caused;
Considering that the introduction in national law of the principle of criminal liability of
enterprises having legal personality is not the only means of solving these difficulties and does not
exclude the adoption of other solutions
serving the same purpose;
Having regard to Resolution (77) 28 on the contribution of criminal law to the protection of
the environment, recommendation NR. R (81) 12 on economic crime and Recommendation No. R
(82) 15 on the role of criminal law in consumer protection,
Recommends that the governments of member states be guided in their law and practice by
the principles set out in the appendix to this recommendation.
1.

When this recommendation was adopted, the Representatives of the Federal Republic of Germany and of Greece,
in application of Article 10, 2.c of the Rules of Procedure for the meetings of the Ministers' Deputies, reserved the
right of their Governments to comply with it or not.
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Appendix to Recommendation No. R (88) 18
The following recommendations are designed to promote measures for rendering enterprises liable for offences
committed in the exercise of their activities, beyond existing regimes of civil liability of enterprises to which these
recommendations do not apply.
They apply to enterprises, whether private or public, provided they have legal personality and to the extent that they
pursue economic activities.

1. Liability
1.

Enterprises should be able to be made liable for offences committed in the exercise of their
activities, even where the offence is alien to the purposes of the enterprise.

2.

The enterprise should be so liable, whether a natural person who committed the acts or omissions
constituting the offence can be identified or not.

3.

To render enterprises liable, consideration should be given in particular to:

a. applying criminal liability and sanctions to enterprises, where the nature of the offence. the
degree of fault on the part of the enterprise, the consequences for society and the need to prevent
further offences so require
b. applying other systems of liability am sanctions, for instance those imposed by administrative
authorities and subject to judicial control, in particular for illicit behaviour which does not require
treating the offender as a criminal.
4.

The enterprise should be exonerated from liability where its management is not implicated in the
offence and has taken all the necessary steps to prevent its commission.

5.

71e imposition of liability upon the enterprise should not exonerate from liability a natural person
implicated in the offence. In particular, persons performing managerial functions should bc made
liable for breaches of duties which conduce to the commission of in offence.
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11. Sanctions

in providing for the appropriate sanctions which might be imposed against enterprises, special
6.
attention should be paid to objectivc5 ether $ban punishment such as the prevention of further offences
and the reparation of damage suffered by victims of the offence.
Consideration should be given to the introduction of sanctions and measures particularly suited
7.
to apply to enterprises. These may include the following:
warning, reprimand recognisance.
a decision declaratory of responsibility, but no sanction;
fine or other pecuniary sanction;
confiscation of property which was used in the commission of the offence or represents the
gains derived from the illegal activity
_ prohibition of certain activities, in particular exclusion from doing business with public
authorities;
_ exclusion from fiscal advantages and subsidies
_ prohibition upon advertising goods or services;
annulment of licences.
removal of managers
appointment of a provisional caretaker management by the judicial authority.
closure of the enterprise;
winding-up of the enterprise
compensation and/or restitution to the victim:
restoration of the former state -,
_ publication of the decision imposing a sanction or measure.
These sanctions and measures may be taken alone or in combination, with or without suspensive
effect, as main or as subsidiary orders.
8.

When determining what sanctions or measures to apply in a given case, in
particular those of a pecuniary nature, account should be taken of the economic benefit
the enterprise derived from its illegal-activities, to be assessed , where necessary, by
estimation.

9.

Where this is necessary for preventing the continuance of an offence or the commission
of furthers offences, for securing the enforcement of a sanction or measure, the
competent authority should consider the application of interim measures,
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To enable the competent authority to take its decision with full knowledge of any
10.
sanctions or measures
previously imposed against the enterprise, consideration should be given to their inclusion in the
criminal records or to the establishment of a register in which all such sanctions or measures are
recorded.
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