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Ondernemingsstrafrecht is een containerbegrip. In alge-
mene zin zou men kunnen stellen dat het al het straf-
recht omvat waarmee ondernemingen en hun leidingge-
venden te maken (kunnen) krijgen. Die veelzijdigheid
noopt de omvang van een kroniek te beperken tot datge-
ne wat zich in het afgelopen half jaar aan interessante
ontwikkelingen heeft gemanifesteerd. Materieel straf-
rechtelijk is, na het vorig jaar gewezen overzichtsarrest
aangaande het feitelijk leidinggeven aan een door een
rechtspersoon begaan strafbaar feit (HR 26 april 2016,
ECLI:NL:HR:2016:733, NJ 2016/ 375, m.nt. Wols-
wijk), geen nieuws te melden. Actuele rechtspraak volgt
de lijn van de Hoge Raad.1 Men zie in dit kader overi-
gens ook het in 2016 verdedigde proefschrift van Horn-
man over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van lei-
dinggevenden van ondernemingen.2 Over het bijzondere

1. Enkele recente art. 51 Sr-zaken: HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1231
(feitelijk leidinggeven aan door rechtspersoon begane valsheid in
geschrift); HR 11 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1303 (feitelijk leidingge-
ven aan door rechtspersoon begane bedrieglijke bankbreuk);
Hof ’s-Hertogenbosch 20 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2770 (feite-
lijk leidinggeven bij fraude subsidieprogramma); Hof ‘s-Hertogenbosch
4 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2996 (opdracht geven tot het doen
van onjuiste belastingaangiften door een rechtspersoon); Hof Amster-
dam 28 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3103 (feitelijk leidinggeven
aan grootschalige fraude binnen internationaal transportbedrijf). Het
signaleren waard is voorts Rb. Amsterdam 14 februari 2017, NJFS
2017/88 (feitelijk leidinggeven aan het doen van onjuiste belastingaan-
gifte door gebrek aan effectieve controle).

2. M.J. Horneman, De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggeven-
den van ondernemingen, Pompe-reeks nr. 82, Den Haag: Boom juri-
disch 2016, 546 pp.

strafrecht waarmee ondernemingen te maken kunnen
krijgen, verschenen naast de hieronder te bespreken
rechtspraak, diverse publicaties met onderwerpen uit-
eenlopend van fraude en fraudebestrijding, tot het
spoorwegrecht toe.3 Procesrechtelijk lijkt het onderne-
mingsstrafrecht zich de afgelopen tijd vooral met het
vraagstuk van het verschoningsrecht te hebben bezigge-
houden.4 Na-ijlend is vooral de belangstelling die de in
2016 herziene corporate governance-code gold,5 terwijl
enkele wetsvoorstellen de spreekwoordelijke schaduw
vooruitwierpen. Te noemen is (als voorbeeld) het vorig
jaar ingediende wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechts-
personen.6 Anderzijds is van enige ophef door de inwer-
kingtreding van de Wet vrouwelijke bestuurders nau-
welijks sprake.7 Ten slotte mag ook het bestuurlijke
sanctierecht zich binnen het ondernemingsstrafrecht in
toenemende mate in belangstelling verheugen, al was

3. E. Muller e.a. (red.), Fraude en fraudebestrijding in Nederland, Hand-
boeken Veiligheid, Deventer: Wolters Kluwer 2016, 772 pp.; A. Hag-
dorn e.a., Handboek Spoorwegrecht, Zutphen: Paris 2017, 878 pp.

4. J. Mooijen, ‘Geheimhoudersstukken in een kantooradministratie’, Sanc-
tierecht & Onderneming, 2017/1; zie ook het themanummer verscho-
ningsrecht van dit blad, TBS&H, 2017/2.

5. Zie bijvoorbeeld het themanummer ‘De herziene Corporate Governance
Code’, Maandblad voor Ondernemingsrecht, 2017/1-2; H.-J. de Klui-
ver, ‘Over ondernemingsrecht en “corporate governance”’, NJB
2017/15, p. 1057 e.v.

6. Kamerstukken II 2016/2017, 34 491, nrs. 1-3, wijziging van het BW in
verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalin-
gen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtsper-
sonen. In dit kader valt voorts te wijzen op het rapport Modernisering
personenvennootschappen, te raadplegen via: www. rijksoverheid. nl/
documenten/ rapporten/ 2016/ 09/ 26/ modernisering -
personenvennootschappen, besproken door H.E. Boschma & J.B. Weze-
man, ‘De personenvennootschap op weg naar 2020’, AA 2017/3.

7. Wet van 10 februari 2017, Stb. 2017, 68 (Kamerstukken 34 435) tot
wijziging van Boek 2 BW in verband met het opnemen van streefcijfers
voor het aantal vrouwelijke bestuurders van rechtspersonen.
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het alleen maar vanwege de soms torenhoge bestuurlijke
boetes die ondernemers kunnen treffen.8 Bestuurlijke
beboeting levert soms lastige vraagstukken op over de
samenloop tussen bestuursrechtelijke sancties en straf-
rechtelijke vervolging. Over de verhouding tussen de
strafrechter en bestuursrechter bevestigde de Hoge
Raad begin dit jaar nog eens de leer van de formele
rechtskracht (HR 17 januari 2017, ECLI:NL:HR:
2017:41). Zodra de bestuursrechter (in dit geval het Col-
lege van Beroep voor het bedrijfsleven) heeft geoordeeld
dat de appellant in casu zonder vergunning taxivervoer
heeft verricht, kan in de daarna volgende strafzaak
(wegens overtreding van de Wet personenvervoer 2000)
niet met vrucht worden gesteld dat het geen taxivervoer
was, maar vervoer met verhuurde limousines.
Op het gebied van de handhaving is nog te melden het
voornemen van de minister om de bevoegdheden van de
mededingingsautoriteiten te versterken.9

Fiscaal strafrecht

Verzorgd door mr. A.A. Feenstra

In een brief van 17 januari 2017 heeft staatssecretaris
Wiebes maatregelen aangekondigd tegen belastingont-
duiking.10 Dit betreft zowel internationale als nationale
maatregelen. Zo wordt aandacht gevraagd voor de inter-
nationale inlichtingenuitwisseling, het UBO-register en
een voorstel van de Europese Commissie met betrekking
tot het openbaar maken van belastingstructuren door
financiële tussenpersonen en adviseurs. Op nationaal
niveau kondigt de staatssecretaris een voorstel tot
afschaffing van de inkeerregeling aan. Daarnaast stelt de
staatssecretaris voor om fiscale vergrijpboetes die aan
juridische beroepsbeoefenaren zijn opgelegd in de toe-
komst openbaar te maken. Ten slotte heeft de staatssec-
retaris aangekondigd dat hij het voornemen heeft om het
wettelijke fiscale verschoningsrecht ex artikel 53a AWR
in te perken. De argumenten die de staatssecretaris voor
deze maatregelen noemt, zijn summier en lijken de
leden van de Tweede Kamer in ieder geval nog niet te
hebben overtuigd, aangezien kritische vragen zijn
gesteld.

Op 23 februari 2017 verdedigde M. Kors aan de Nij-
meegse faculteit haar proefschrift over het pleitbaar
standpunt.11 Zij stelt zich op het standpunt dat het van-
uit het oogpunt van rechtseenheid en rechtsgelijkheid
niet mag uitmaken of het opzettelijk doen van een
onjuiste aangifte gevolgd wordt door bestuurlijke afdoe-

8. Te noemen is de Wet van 23 augustus 2016, inhoudende wijziging van
de socialezekerheidswetten in verband met de herziene regeling van de
bestuurlijke boete (Stb. 2016, 318, Kamerstukken 34 396), in werking
op 1 januari 2017.

9. Kamerbrief minister binnenlandse zaken, Kamerstukken II 2016/2017,
22 112, nr. 2339.

10. Kenmerk 2017-0000009651.
11. M.M. Kors, Pleitbaar standpunt in het fiscale boete- en strafrecht,

Deventer: Wolters Kluwer 2017, 350 pp.

ning door de belastingrechter of berechting door de
strafrechter.

Op 21 april 2017 heeft de belastingkamer van de Hoge
Raad zich uitgelaten over het pleitbaar standpunt.12

Daarbij oordeelt de Hoge Raad ten aanzien van het
opleggen van vergrijpboetes dat geen boetes kunnen
worden opgelegd indien aan de belastingaangifte een
standpunt ten grondslag ligt dat kan worden gebaseerd
op een pleitbare uitleg van het (fiscale) recht, in die zin
dat de belastingplichtige ten tijde van het doen van die
aangifte, naar objectieve maatstaven gemeten, redelij-
kerwijs kon en mocht menen dat deze uitleg en daarmee
de door hem gedane aangifte juist was. Omdat dit stand-
punt naar objectieve maatstaven moet worden beoor-
deeld is in dit verband niet relevant of de belastingplich-
tige bij het doen van de aangifte de pleitbare, maar later
onjuist bevonden uitleg voor ogen heeft gestaan. De
Hoge Raad wijdt specifiek een overweging aan het straf-
recht. Ook daarbij overweegt de Hoge Raad dat het
pleitbare standpunt naar objectieve maatstaven moet
worden beoordeeld en dat dit in de weg staat aan het
opzettelijk onjuist of onvolledig doen van een belasting-
aangifte, en plaatst dit vervolgens in het kader van de
aanmerkelijke kans. Aldus kiest de Hoge Raad voor een
andere benadering dan voorgestaan door A-G Wattel.13

Die stelde zich op het standpunt dat de objectieve pleit-
baarheid strafrechtelijk valt in te passen in het niet-vol-
daan zijn aan het strekkingsbestanddeel van artikel 69
AWR. Met dit arrest lijkt de Hoge Raad weer aanslui-
ting te hebben gemaakt tussen het pleitbaar standpunt
in fiscalibus en het strafrecht, al wordt niet geheel dui-
delijk of uit deze overwegingen kan worden afgeleid dat
het oordeel van de strafkamer van de Hoge Raad van
6 maart 2012 thans anders zou hebben geluid.14

In een arrest van 9 mei 2017 heeft de strafkamer van de
Hoge Raad niet alleen een nadere uitleg over de Salduz-
jurisprudentie gegeven, maar wordt ook een oordeel
geveld over de toepassing van het criterium van het Hof
van Justitie EU (‘wist of had moeten weten’) in BTW-
fraudezaken.15 De Hoge Raad benadrukt dat voor het
bewijs dat opzettelijk onjuist of onvolledig aangifte is
gedaan ‘minst genomen’ door de verdachte bewust de
aanmerkelijke kans moet zijn aanvaard dat hij ‘met de
handeling waarvoor aanspraak op het betrokken recht
wordt gemaakt, deelnam aan fraude ter zake van de btw
in het kade van een keten van leveringen als bedoeld in
vorengenoemd arrest van 18 maart 2016, in welk geval
ter zake van de aan haar geleverde auto’s geen recht op
aftrek van omzetbelasting bestond, maar verdachte die
aftrek desalniettemin heeft geclaimd en de verdachte
daaraan feitelijk leiding heeft gegeven.’ Daarmee wordt
(wederom) benadrukt dat het criterium ‘had moeten
weten’ onvoldoende is voor het bewijs van opzet.

12. HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:638.
13. ECLI:NL:PHR:2016:897.
14. HR 6 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BQ8596.
15. HR 9 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:830.
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Te signaleren (en op enig moment nader te bespreken)
is voorts EHRM 18 mei 2017, Jóhannesson e.a. tegen
IJsland, het vervolg op de uitspraak A en B tegen Noor-
wegen (EHRM 15 november 2016, over het toetsingska-
der inzake het ne bis in idem-beginsel.16 Voorts wordt
gewezen op Hof van Justitie EU 5 april 2017, C-217/15
en C-350/15: geen verbod op dubbele bestraffing ven-
nootschap en directeur in btw-fraude, en op HR 2 juni
2017 (belastingkamer): over belastingaanslagen na
afdoening door sepot.17

16. EHRM 18 mei 2017 (appl. no. 22007/11), Jóhannesson e.a. tegen IJs-
land; A en B tegen Noorwegen (EHRM 15 november 2016, (appl. nos.
24130/11 en 29758/11), BNB 2017/14, m.nt. Haas, ook besproken in:
J.S. Nan, ‘Kroniek van het Straf(proces)recht’, NJB 2017/15,
p. 1022-1023.

17. HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:958, NTFR 2017/1432, m.nt. Jansen.
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