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39. Functioneel daderschap van 
rechtspersonen onder de Alge-
mene wet bestuursrecht
MR. D.A.B. KLEIN LENDERINK

Op grond van artikel 5:1 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt als overtreder aangemerkt 
degene die de overtreding pleegt of medepleegt. Artikel 5:1 lid 3 Awb bepaalt dat het overtredersbegrip 
zowel natuurlijke personen als rechtspersonen omvat. Wanneer een natuurlijk persoon als overtreder wordt 
aangemerkt zal veelal sprake zijn van de feitelijke overtreder. De natuurlijke persoon heeft de overtreding 
fysiek zelf begaan. Rechtspersonen zijn daarentegen geen feitelijke overtreders omdat van een fysiek plegen 
geen sprake kan zijn, maar de overtreding kan wel aan een rechtspersoon worden toegerekend via de leer 
van het functioneel daderschap. De leer van het functioneel daderschap is oorspronkelijk afkomstig uit het 
strafrecht en dient ertoe rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor de door natuurlijke 
personen (fysiek) begane overtredingen en misdrijven die ten behoeve van de rechtspersoon zijn verricht. 
In het bestuursrecht biedt deze leer de handhavende overheid de mogelijkheid om een rechtspersoon 
aan te spreken op een door (bijvoorbeeld) zijn werknemers begane overtreding. Dat het toerekenen van 
een overtreding aan een rechtspersoon problematisch kan zijn, blijkt uit casuïstische en niet altijd even 
consistente rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling). In 
deze bijdrage zal ik in het bijzonder ingaan op de Chemie-Pack-uitspraken.

In paragraaf 1 wordt de (strafrechtelijke) historie en 
reikwijdte van het functioneel daderschap beschreven. 

Paragraaf 2 belicht de bestuursrechtelijke implementatie 
van het leerstuk. Paragraaf 3 schetst de ontwikkeling van 
de bestuursrechtelijke rechtspraak en in paragraaf 4 zal ik 
de rechtspraak analyseren. Ten slotte bevat paragraaf 5 de 
conclusies.

1. Functioneel daderschap in het strafrecht

Wetshistorie
In het strafrecht is het daderschap betrekkelijk lange tijd 
alleen van toepassing geweest op natuurlijke personen. 
De wetgever van 1886 verstond onder daderschap: hij die 
het feit pleegt, doet plegen, medeplegen of met bepaalde 
middelen uitlokt.1 Het strafrechtelijk daderschap betrof 
in zijn oorspronkelijke vorm een fysiek daderschap. 
Een natuurlijk persoon moest door zijn (in)directe 
handelen strafbaar zijn. Het functioneel daderschap van 
rechtspersonen is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het 
Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr). Het daderschap en 
de strafbaarheid van rechtspersonen is sinds 1 september 

1 W.H. Vellinga & F. Vellinga-Schootstra, Eenheid in daderschap, in: A. 
Harteveld e.a. (red.), Systeem in ontwikkeling, Liber Amicorum G. Knigge, 
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p. 527-546.

1976 neergelegd in artikel 51 Sr.2 Het is overigens niet 
het geval dat het daderschap van rechtspersonen van 
het ene op het andere moment is ontstaan. De behoefte 
rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk te kunnen 
stellen is gaandeweg gegroeid, inclusief de wettelijke 
voorzieningen om hiertoe te komen.3 Voordat de 
codificatie in het Sr plaatsvond, was reeds in 1951 de Wet 
op de economische delicten (hierna: WED) in werking 
getreden4 en in het toenmalige artikel 15 lid 1 WED werd 
gesteld dat rechtspersonen economische delicten konden 
begaan en hiervoor strafrechtelijk aansprakelijk konden 
worden gesteld.5 Met de codificering in het Sr werd in de 
woorden van de wetgever ‘de laatste stap op de weg die 
in Nederland reeds lang is begaan’ gezet.6 De opneming 
van de strafbaarstelling betrof geen principiële vernieuwing 
van het leerstuk, maar een veralgemenisering van de in 
verschillende wetten opgenomen constructie.7 Met de in-

2 Wet 1976, Stb. 1976, 33.
3 J. de Hullu, Enkele opmerkingen over het strafrechtelijke daderschap van 

rechtspersonen, in: A. Harteveld e.a. (red.), Systeem in ontwikkeling, Liber 
Amicorum G. Knigge, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p. 257.

4 Wet van 22 juni 1950, Stb. K 258, in werking getreden op 1 mei 1951, KB 
van 3 april 1951, Stb. 91.

5 Ibid.
6 Kamerstukken II 1975/76, 13655, nr. 3, p. 8.
7 Kamerstukken II 1975/76, 13655, nr. 3, p. 7.
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Sinds het Drijfmest-arrest moet onder aanvaarden 
ook worden begrepen het niet (of onvoldoende) 

betrachten van zorg die in redelijkheid van de 
rechtspersoon mag worden verwacht

werkingtreding van artikel 51 Sr is een einde gekomen aan 
de ontwikkeling om de rechtspersoon in het strafrecht op 
te nemen. Voor de rechtspraktijk was hiermee de kous niet 
af. In het wetsontwerp en de parlementaire discussie die 
leidde tot de strafbaarstelling van de rechtspersoon in het 
Sr, is geen ‘diepgravende theoretische beschouwing’ gewijd 
aan de reikwijdte van de strafbaarstelling.8 De uitwerking 
is feitelijk aan de rechtspraktijk overgelaten.9

Rechtspraak
In het in 1954 gewezen IJzerdraad-arrest10 heeft de Hoge 
Raad bepaald onder welke omstandigheden de handelingen 
van de fysieke pleger aan een functionele dader kunnen 
worden toegerekend. In dit arrest betrof de functionele 
dader een natuurlijk persoon. Niettemin zijn de hieronder 
geformuleerde criteria ook bepalend voor de vaststelling 
van het daderschap van rechtspersonen.11 De centrale 
overweging in het arrest luidt:

“dat toch handelingen [...], slechts dan waren aan te merken 
als gedragingen van verdachte, indien verdachte erover 
vermocht te beschikken, of die handelingen al dan niet 
plaatsvonden, en deze behoorden tot de zodanige, welker 
plaatsvinden blijkens den loop van zaken door verdachte 
werd aanvaard of placht te worden aanvaard.”

De Hoge Raad onderscheidt twee criteria waaraan moet 
zijn voldaan, wil sprake zijn van functioneel daderschap. Er 
moet sprake zijn van beschikkingsmacht van de functionele 
dader over de fysieke gedraging en er moet sprake zijn van 
een zekere aanvaarding door de functionele dader van de 
gedraging (aanvaardingscriterium). Er is sprake van be-
schikkingsmacht als de gedraging (die in strijd is met de 
wet) binnen de invloedssfeer van de functionele dader 
valt.12 Voor de rechtspersoon betekent dit dat de gedraging 
in het kader van de bedrijfsactiviteiten plaatsvindt en 
de rechtspersoon zeggenschap moet hebben over het 
strafbare gedrag.13 Een juridische gezagsverhouding is 
niet noodzakelijk, beschikkingsmacht kan ook worden 
aangenomen bij een feitelijke gezagsverhouding.14

Het aanvaardingscriterium kent een actieve en passieve 
component. De functionele dader kan de gedraging bewust 
accepteren (‘aanvaarden’). Anderzijds kan de functionele 
dader de situatie waarin de strafbare gedraging plaatsvindt 
voort laten duren (‘placht te aanvaarden’).15In zijn noot 

8  Kamerstukken II 1975/76, 13655, nr. 3, p. 8.
9 Kamerstukken II 1975/76, 13655, nr. 3, p. 19.
10 HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378 m.nt. Röling (IJzerdraad).
11 J. de Hullu, Materieel Strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrech-

telijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, 5e druk, Deventer: Kluwer 
2012, p. 155.

12 Tekst & Commentaar Strafrecht, artikel 51, aant. 6, sub e, 10e druk, Deven-
ter: Kluwer 2014.

13 Ibid. Zie ook De Hullu 2012, p. 156. De Hullu schrijft: “Alleen bij een zekere 
macht over anderen komt immers verantwoordelijkheid voor hun fysieke ge-
drag in beeld, zonder zulke macht behoeft niet over functioneel daderschap 
te worden nagedacht.”

14 T&C Sr, artikel 51, aant. 6, sub e, 10e druk, 2014.
15 T&C Sr, artikel 51, aant. 6, sub e, 10e druk, 2014. Zie ook A.N. Kesteloo, De 

onder het IJzerdraad-arrest schrijft Röling dat beschik-
kingsmacht noodzaakt te ‘kunnen ingrijpen’ en dat voor 
het aanvaardingscriterium een ‘blijkbaar billijken’ is 
vereist. In het IJzerdraad-arrest heeft de Hoge Raad de 
criteria voor het functioneel daderschap neergelegd. Voor 
het functioneel daderschap van de rechtspersoon is in het 
bijzonder het Drijfmest-arrest van toepassing.16 Voordat 
dit arrest werd gewezen bepaalde onder meer de IJzer-
draad-criteria of een rechtspersoon als functionele dader 
kon worden aangemerkt.17 Meer algemeen koos de Hoge 
Raad er in de loop van de tijd ook steeds vaker voor om het 
begrip ‘toerekenen’ te hanteren in plaats van de IJzerdraad-
criteria.18 In het Drijfmest-arrest heeft de Hoge Raad de 
bestaande rechtspraak over het functioneel daderschap van 
de rechtspersoon ‘verhelderd, samengevat en aangevuld’.19 

De centrale overweging in het arrest luidt:

“Vervolgens rijst de vraag wanneer een (verboden) 
gedraging in redelijkheid aan een rechtspersoon kan 
worden toegerekend.
Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de concrete 
omstandigheden van het geval, waartoe mede behoort de 
aard van de (verboden) gedraging. Een algemene regel 
laat zich dus bezwaarlijk formuleren. Een belangrijk 
oriëntatiepunt bij de toerekening is nochtans of de 
gedraging heeft plaatsgevonden dan wel is verricht in de 
sfeer van de rechtspersoon. Een dergelijke gedraging kan in 
beginsel worden toegerekend aan de rechtspersoon.
Van een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon 
zal sprake kunnen zijn indien zich een of meer van de 
navolgende omstandigheden voordoen:
- het gaat om een handelen of nalaten van iemand die hetzij 
uit hoofde van een dienstbetrekking hetzij uit anderen 
hoofde werkzaam is ten behoeve van de rechtspersoon,
- de gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de 
rechtspersoon,
- de gedraging is de rechtspersoon dienstig geweest in het 
door hem uitgeoefende bedrijf,
- de rechtspersoon vermocht erover te beschikken of 
de gedraging al dan niet zou plaatsvinden en zodanig of 
vergelijkbaar gedrag werd blijkens de feitelijke gang van 
zaken door de rechtspersoon aanvaard of placht te worden 
aanvaard. Onder bedoeld aanvaarden is mede begrepen 

rechtspersoon in het strafrecht, eerste druk, Deventer: Kluwer 2013, p. 43.
16 HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328 m.nt. Mevis (Drijfmest).
17 Kesteloo 2013, p. 44.
18 Ibid.
19 De Hullu 2012, 164.
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het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid van 
de rechtspersoon kon worden gevergd met het oog op de 
voorkoming van de gedraging.”

In het arrest oordeelt de Hoge Raad dat het functioneel 
daderschap van de rechtspersoon tot stand komt door 
‘redelijke toerekening’ van de verboden gedragingen. In 
dit oordeel ligt besloten dat het casuïstisch van aard is of 
sprake is van ‘redelijke toerekening’. Het wordt bepaald 
door de omstandigheden van het geval en niet door 
algemene regels.20 In het arrest zijn vier ‘omstandigheden’ 
te onderscheiden die het criterium van de redelijke 
toerekening invullen. Voor dit artikel is met name de vierde 
omstandigheid van belang.21 Kort gezegd bepaalt deze 
omstandigheid dat de rechtspersoon over de mogelijkheid 
heeft beschikt in te grijpen in de verboden gedraging, 
maar dit niet of onvoldoende heeft gedaan. De verboden 
gedraging is geaccepteerd door de rechtspersoon. In deze 
omstandigheid herkent de lezer een aangescherpte variant 
op de IJzerdraad-criteria. De aanscherping is voornamelijk 
in het aanvaardingscriterium gelegen. Het beschikkingscri-
terium heeft weinig aandacht van de Hoge Raad gekregen.22 
Sinds het Drijfmest-arrest moet onder aanvaarden ook 
worden begrepen het niet (of onvoldoende) betrachten 
van zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon mag 
worden verwacht. Dit betekent dat sprake kan zijn van 
aanvaarding in het geval de rechtspersoon onvoldoende 
toezicht of controle valt te verwijten.23 Onder het Drijf-
mest-arrest is de reikwijdte van het aanvaardingscriterium 
verruimd ten opzichte van de eerdere rechtspraak. 

2. Functioneel daderschap in het bestuursrecht

Op 1 juli 2009 is de Vierde tranche van de Awb in werking 
getreden.24 Met de invoering van de Vierde tranche heeft 
de wetgever (o.a.) getracht hoofdstuk 5 van Awb beter te 
laten aansluiten bij het strafrecht.25 Om de aansluiting te 
verkrijgen zijn de begrippen ‘overtreding’ en ‘overtreder’ 
in de Awb opgenomen. In artikel 5:1 lid 1 Awb heeft de 
wetgever het begrip overtreding gedefinieerd als ‘een 
gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens 
enig wettelijk voorschrift’. Een ‘gedraging’ moet ruim 

20 De Hullu 2012, p. 165.
21 Voor een toelichting op de andere drie omstandigheden verwijs ik naar 

De Hullu 2012, p. 165-167 en Kesteloo 2013, p. 47-50.
22 Kesteloo 2013, p. 50.
23 De Hullu 2012, p. 168.
24 Besluit van 25 juni 2009, Stb. 2009, in werking getreden op 1 juli 2009.
25 Kamerstukken II 2003/04, 29702, nr. 3, p. 6 en 7.

worden opgevat en bevat mede een nalaten (bijvoorbeeld 
het laten bestaan van een verboden toestand).26 De 
gedraging moet tevens in strijd zijn met het bij of krachtens 
wettelijk voorschrift bepaalde.27 Uit het tweede lid volgt 
dat de overtreder is ‘degene die de overtreding pleegt of 
medepleegt’. Om te weten wie als overtreder kan worden 
aangemerkt moet allereerst bepaald worden tot wie het 
overtreden voorschrift zich richt. Anders gezegd: wie is de 
normadressaat? Veel voorschriften richten zich namelijk 
slechts tot degene die een bepaalde kwaliteit bezit, zoals 
een vergunninghouder.28 Alleen de normadressaat kan als 
overtreder worden aangemerkt.29 In lid drie is bepaald dat 
overtredingen door natuurlijke en rechtspersonen kunnen 
worden begaan, waarbij artikel 51 leden 2 en 3 Sr van 
overeenkomstige toepassing wordt verklaard.

Het bestuursrechtelijk overtredersbegrip bevat dus mede 
het functioneel daderschap van de rechtspersoon. Voor 
de inwerkingtreding van de Vierde tranche trachtte de 
Afdeling aan de hand van een functionele redenering een 
rechtspersoon als overtreder aan te merken.30 Vanaf 1 juli 
2009 wordt de bestuursrechter de mogelijkheid geboden 
om voor de invulling van het functioneel daderschap 
van de rechtspersoon aansluiting te zoeken bij de straf-
rechtspraak. Het Drijfmest-arrest kan de bestuursrech-
ter in het bijzonder handvatten geven om te beoordelen 
of de rechtspersoon als functionele dader kan worden 
aangemerkt.

3. Rechtspraak

In 2014 heeft de Afdeling een drietal uitspraken gedaan 
naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk. 
In twee uitspraken staat het functioneel daderschap van 
een rechtspersoon centraal (respectievelijk Chemie-Pack 
Nederland B.V. en Chemie-Pack Onroerend Goed B.V.) en 
in één uitspraak is het de vraag of feitelijk leiding is gegeven 
aan de begane overtreding.31 Laatstgenoemde uitspraak zal 
ik in dit artikel niet bespreken omdat het ‘slechts’ ingaat 
op de vraag of sprake was van feitelijk leidinggeven aan 
de overtreding.32 Allereerst zal ik kort de casus schetsen en 
vervolgens de inhoud van de twee uitspraken bespreken.
Op 5 januari 2011 woedde een grote brand in het 

26 Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:1 Awb, aant. 2, 
sub a, 8e druk, Deventer: Kluwer 2013.

27 Kamerstukken II 2003/04, 29702, nr. 3, p. 77.
28 Kamerstukken II 2003/04, 29702, nr. 3, p. 78.
29 Sommige voorschriften richten zich echter tot eenieder. In dat geval 

kan aan iedere overtreder van het voorschrift een bestuurlijke sanctie 
worden opgelegd.

30 Zie bijvoorbeeld ABRvS 03 juli 2002, AB 2002, 311 m.nt. Michiels (Bag-
gerwerkzaamheden in de Vecht).

31 ABRvS 22 januari 2014, AB 2014, 144 m.nt. Vermeer, «JM» 2014/34 m.nt. 
Onrust en Kortmann (Chemie-Pack Nederland BV); ABRvS 22 januari 2014, 
AB 2014, 145 m.nt. Kortmann, «JM» 2014/35 m.nt. Kortmann en Onrust 
(Chemie-Pack Onroerend Goed BV) en ABRvS 19 februari 2014, AB 2014, 
193 m.nt. Kortmann (Holding Gerard Spiering BV).

32 De feitelijke leiding over de rechtspersonen berustte via de Holding Ge-
rard Spiering B.V. bij de directeur-grootaandeelhouder Gerard Spiering. 

Vanaf 1 juli 2009 wordt de bestuursrechter de 
mogelijkheid geboden om voor de invulling van 
het functioneel daderschap van de rechtspersoon 
aansluiting te zoeken bij de strafrechtspraak
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bedrijfspand van Chemie-Pack Nederland B.V. (hierna: 
CP NL). Het perceel waarop CP NL was gevestigd en 
de opstallen daarop behoorden tot het eigendom van 
Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. (Hierna: CP OG). 
CP NL hield zich bedrijfsmatig bezig met het verwerken 
en verpakken van chemische producten. Bij het blussen 
van de brand was bluswater vermengd geraakt met 
de vrijgekomen chemische stoffen. Het verontreinigde 
bluswater was terecht gekomen in de sloten bij het be-
drijfsterrein. Om verdere vervuiling te voorkomen werden 
de sloten afgedamd. Door regenval en het van het terrein 
en omliggende terreinen afstromende verontreinigde 
bluswater, dreigden de afgedamde sloten te overstromen. 
Het waterschap Brabantse Delta (hierna: het waterschap) 
besloot om het in de sloten aanwezige verontreinigde water 
te verwijderen en ter verwerking te laten afvoeren. Voorts 
werden de verontreinigde bodem en oever van de sloten 
verwijderd en afgevoerd. Het waterschap meende dat de 
gemaakte kosten op CP NL en CP OG konden worden 
verhaald, omdat beide rechtspersonen artikel 6.2 van 
de Waterwet (het verbod om zonder vergunning stoffen 
te brengen in een oppervlaktelichaam) zouden hebben 
overtreden.

Chemie-Pack Nederland B.V.
CP NL was de drijver van de inrichting waar de brand 
heeft gewoed. Dat het waterschap CP NL als overtreder 
aanmerkt is daarom niet onlogisch. De vraag luidt echter of 
de uit de bluswerkzaamheden voortkomende verontreini-
ging CP NL kan worden toegerekend. Anders gezegd: is CP 
NL de overtreder van artikel 6.2 Waterwet. In rechtsover-
weging 2.2 oordeelt de Afdeling dat CP NL als overtreder 
moet worden aangemerkt. De rechtsoverweging luidt:

“Niet in geschil is dat artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet 
is overtreden. Gelet op artikel 5:1, tweede lid, van de Awb 
is de overtreder degene die het desbetreffende wettelijke 
voorschrift daadwerkelijk schendt. Zoals de Afdeling onder 
meer in haar uitspraak van 15 oktober 2008 in zaak nr. 
200707345/1 (www.raadvanstate.nl) heeft overwogen, is 
dat in de eerste plaats degene die de verboden handeling 
fysiek verricht. Daarnaast kan in bepaalde gevallen degene 
die de overtreding niet zelf feitelijk begaat, doch aan wie 
de handeling is toe te rekenen, voor de overtreding verant-
woordelijk worden gehouden en derhalve als overtreder 
worden aangemerkt. Chemie-Pack Nederland B.V. heeft 
de overtreding van artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet 
niet zelf begaan, nu niet is gebleken dat zij zelf heeft 
deelgenomen aan de bluswerkzaamheden die ertoe hebben 
geleid dat verontreinigd bluswater in het oppervlaktewa-
ter is geraakt of anderszins handelingen heeft verricht die 
daaraan hebben bijgedragen. De overtreding van artikel 6.2, 
eerste lid, van de Waterwet is aan Chemie-Pack Nederland 
B.V. toe te rekenen omdat de gevolgen van de bestrijding 
van de brand moeten worden toegerekend aan het bedrijf 
ten aanzien waarvan de bluswerkzaamheden zijn verricht. 
De brandbestrijding in een bedrijf door de brandweer moet 
in het algemeen worden geacht de gevolgen van die brand 

te beperken en de gevolgen daarvan kunnen aan het bedrijf 
worden toegerekend. De stelling dat de bluswerkzaam-
heden ook ter bescherming van naastgelegen bedrijven 
en het algemeen belang dienden, leidt niet tot een ander 
oordeel. De rechtbank heeft derhalve terecht overwogen 
dat Chemie-Pack Nederland B.V. als overtreder van artikel 
6.2, eerste lid, van de Waterwet kan worden aangemerkt.”

CP NL kan als overtreder worden aangemerkt. Deze 
uitspraak betreft echter een pyrrusoverwinning voor het 
waterschap. Kort na de brand is het faillissement van CP 
NL uitgesproken. Deze vennootschap bood geen verhaal. 
CP OG bood, als eigenaar van het onroerend goed, 
mogelijk wel verhaal. Het waterschap heeft CP OG daarom 
eveneens aangeschreven.

Chemie-Pack Onroerend Goed B.V.
In de tweede uitspraak luidt eveneens de vraag of de uit 
de bluswerkzaamheden voortkomende verontreiniging, 
CP OG kan worden aangerekend. In rechtsoverweging 
4.2 oordeelt de Afdeling dat CP OG als overtreder moet 
worden aangemerkt. De rechtsoverweging luidt:

“Niet in geschil is dat artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet 
is overtreden. In haar uitspraak van heden in zaak nr. 
201207582/1/A4 overweegt de Afdeling dat Chemie-Pack 
Nederland B.V. terecht als overtreder van artikel 6.2, 
eerste lid, van de Waterwet is aangemerkt. Zoals onder 1 
is overwogen, was Chemie-Pack Nederland B.V. drijver van 
de inrichting op het perceel aan de Vlasweg 4 te Moerdijk 
en is Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. eigenaresse van 
dit perceel en de opstallen daarop. Chemie-Pack Nederland 
B.V. en Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. maken deel uit 
van hetzelfde concern. Onbetwist is dat Gerard Spiering 
ten tijde hier van belang de uitsluitende zeggenschap had 
in de tot het concern behorende B.V.’s: hij was in die ven-
nootschappen de enig leidinggevende en bestuurlijk ver-
antwoordelijke. Hierdoor is er wat betreft het ontstaan en 
voortbestaan van de overtreding op het perceel Vlasweg 4 
te Moerdijk ook tussen Chemie-Pack Nederland B.V. en 
Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. een zodanig nauwe 
verwevenheid gegeven dat Chemie-Pack Onroerend 
Goed B.V. in haar hoedanigheid van eigenaresse van de 
gronden en de opstallen op voormeld perceel kan worden 
aangemerkt als overtreder. De rechtbank is terecht tot 
dezelfde conclusie gekomen. Hieraan doet niet af hetgeen 
Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. heeft aangevoerd 
over de volgens haar aan de brandweer toe te rekenen 
verergering van de brand.”

Ook CP OG kan als overtreder worden aangemerkt. Hoe 
moeten beide uitspraken worden beoordeeld in het licht 

Een gezagsverhouding tussen beide partijen, dat 
werken “in opdracht van” vereist, is moeilijk voor te 

stellen
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van de jurisprudentie van de strafrechter en de toepassing 
van het functioneel daderschap van een rechtspersoon door 
de Afdeling? 

4. Analyse 

In beide uitspraken oordeelt de Afdeling dat de bluswerk-
zaamheden aan de rechtspersonen zijn toe te rekenen. Het 
is duidelijk dat de overtreding van artikel 6.2 Waterwet 
niet feitelijk door CP NL of CP OG is begaan. De ven-
nootschappen worden als functionele dader van de door de 
brandweer fysiek begane overtreding aangemerkt. 

CP NL
In de CP NL-uitspraak wijkt de Afdeling op één belangrijk 
onderdeel af ten opzichte van eerder gewezen rechtspraak. 
In 2008 oordeelde de Afdeling in de uitspraak CZL/
Tilburg B.V. dat bluswerkzaamheden ‘in opdracht van’ de 
rechtspersoon werden verricht.33 In de Chemie-Pack-uit-
spraken is hierop teruggekomen in de zin dat de fictie ‘in 
opdracht van’ niet langer wordt aangenomen.34 Een gezags-
verhouding tussen beide partijen, dat werken ‘in opdracht 
van’ vereist, is moeilijk voor te stellen. De brandweer 
behoort een brand uit hoofde van artikel 25 Veiligheidswet 
te blussen.35 De zeggenschap hierover kan (en mag) niet 
bij een rechtspersoon zijn gelegen, ook al is het slechts een 
fictie.36 Vervolgens rijst de vraag hoe de door de brandweer 
begane (autonome) overtreding aan CP NL wel kan worden 
toegerekend. De Afdeling schrijft: 

“De overtreding van artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet 
is aan Chemie-Pack Nederland B.V. toe te rekenen omdat 
de gevolgen van de bestrijding van de brand moeten worden 
toegerekend aan het bedrijf ten aanzien waarvan de blus-
werkzaamheden zijn verricht. De brandbestrijding in een 
bedrijf door de brandweer moet in het algemeen worden 
geacht de gevolgen van die brand te beperken en de gevolgen 
daarvan kunnen aan het bedrijf worden toegerekend.”

Na lezing blijft onduidelijk op welke grondslag de toe-
rekeningsredenering is gestoeld. In het algemeen belang 
verrichte bluswerkzaamheden en de daaruit voortvloeiende 
gevolgen, kunnen volgens de Afdeling aan CP NL worden 
toegerekend. Vanuit het leerstuk van het functioneel 
daderschap is deze redenering niet goed te volgen. In het 
bijzonder moet de redenering van de Afdeling in het licht 
van de vierde omstandigheid van het Drijfmest-arrest 

33 ABRvS 15 oktober 2008, AB 2008, 364 m.nt. Michiels (CZL Tilburg BV).
34 ABRvS 22 januari 2014, AB 2014, 144 m.nt. Vermeer (Chemie-Pack 

Nederland BV). Vermeer schetst in zijn noot terecht dat de brandweer 
een (autonome) maatschappelijke taak heeft en niet in opdracht van 
particulieren werkt.

35 Zie ook P.J.J. van Buuren, G.T.J.M. Jurgens en F.C.M.A. Michiels, Bestuurs-
dwang en dwangsom, 5e druk, Deventer: Kluwer 2014, p. 74. De auteurs 
schrijven: ‘de brandweer handelt autonoom’.

36 Het is dus niet mogelijk om de brandweer de ‘opdracht’ te geven het 
bedijfspand te laten uitbranden zoals betoogd in ABRvS 15 oktober 2008, 
AB 2008, 364 m.nt. Michiels (CZL Tilburg BV).

worden bezien. Kort gezegd is de vraag of CP NL de be-
schikkingsmacht heeft gehad over de werkzaamheden van 
de brandweer en of de uitgevoerde werkzaamheden en 
daaruit voortvloeiende gevolgen (de overtreding van de 
Waterwet) zijn aanvaard? Vermeer schrijft in zijn noot dat 
beide factoren ‘geen enkele rol spelen’.37 Deze conclusie 
lijkt mij terecht. Het handelen van de brandweer ligt niet 
binnen de invloedssfeer van CP NL. Er is geen sprake van 
een, in woorden van Röling, ‘kunnen ingrijpen’. Het aan-
vaardingscriterium lijkt ook lastig te construeren. Op welke 
wijze kan CP NL de overtreding aanvaarden of plachten te 
aanvaarden? De autonome positie van de brandweer staat 
een aanvaarding in de weg.38 De Afdeling lijkt het aanvaar-
dingscriterium daarom niet in te vullen door de verhouding 
tussen CP NL en de brandweer, maar door het functioneren 
(of disfunctioneren) van CP NL dat uiteindelijk tot de brand 
heeft geleid.39 Van Buuren, Jurgens en Michiels schrijven 
over deze uitspraak ‘dat de gevolgen van het blussen aan 
het bedrijf kunnen worden toegerekend. Dit is te zien als 
een risicoaansprakelijkheid: als een bedrijf verontreinigde 
stoffen bezit, neemt het daarmee het risico dat die bij brand 
vrijkomen’.40 Het aanvaardingscriterium lijkt te worden 
opgevat als een risicoaansprakelijkheid. Is risicoaansprake-
lijkheid echter voldoende in het licht van het functioneel 
daderschap? De Drijfmest-criteria bieden geen aankno-
pingspunten om dit standpunt in de onderhavige zaak te 
rechtvaardigen. 

Een interessante, maar onbeantwoorde, vraag betreft de 
vraag in hoeverre de Afdeling het strafrechtelijk oordeel 
inzake Chemie-Pack heeft meegewogen in de beoordeling 
van het aanvaardingscriterium.41 De Rechtbank Breda 
oordeelt in de strafzaak dat onvoldoende maatregelen zijn 
getroffen om de brand te voorkomen. Dit heeft geleid tot 
de veroordeling van de directeur en twee leidinggeven-
den van Chemie-Pack. Kan risicoaansprakelijkheid ook 
worden aangenomen als ‘strafrechtelijk’ geen sprake is ver-
wijtbaarheid? 

In de Brandende oplegger-uitspraak oordeelde de Afdeling 
dat de eigenaar van een, door onbekenden in brand 
gestoken, oplegger beladen met landbouwbestrijdingsmid-
delen geen overtreder was van het in het oppervlaktewater 

37 ABRvS 22 januari 2014, AB 2014, 144 m.nt. Vermeer (Chemie-Pack Neder-
land BV).

38 Vanwege de autonome positie van de brandweer, is het logischer de 
brandweer als overtreder te kwalificeren. De brandweer zal in de praktijk 
echter nooit als overtreder worden aangemerkt omdat er twee rechtvaar-
digingsgronden ex artikel 5.5 Awb bestaan voor de bluswerkzaamheden. 
Te weten: handelen ter uitvoering van een wettelijk voorschrift (artikel 25 
Veiligheidswet) en overmacht in de zin van noodtoestand. Dit betekent 
dat de overtreding is begaan, maar de overtreder (de brandweer) niet als 
overtreder kan worden aangemerkt. Doorredenerend betekent dit dat CP 
NL eveneens niet als overtreder kan worden aangemerkt.

39 Het blijft echter gissen of de Afdeling een dergelijke redenering hanteert 
omdat dit simpelweg niet verduidelijkt is in de uitspraak.

40 Van Buuren e.a. 2014, p. 74.
41 Rb. Breda 21 december 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:BY7000 (Chemie-Pack 

Nederland BV/strafzaak).
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terechtkomen van verontreinigd bluswater.42 Van recenter 
datum is de Leidsche Vliet-uitspraak.43 Wanneer een schip 
door handelingen van onbekenden zinkt in de Leidsche 
Vliet en hierbij verontreinigde stoffen in het oppervlakte 
water terechtkomen, wordt de eigenaar van het schip niet 
als overtreder aangemerkt. De Afdeling oordeelt dat de 
appellant/eigenaar ‘derhalve niet fysiek de handelingen 
heeft verricht waardoor verontreinigende stoffen in het 
oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Niet gebleken is 
dat appellant opdracht heeft gegeven tot het verrichten 
van deze handelingen dan wel dat deze hem anderszins 
kunnen worden toegerekend. De enkele omstandigheid 
dat het zijn vaartuig betreft is daartoe onvoldoende’. In 
beide uitspraken worden de eigenaren niet als overtreder 
aangemerkt omdat hen geen verwijt kan worden gemaakt. 
De overtreding is niet zelfstandig begaan of kan anderszins 
worden toegerekend. In de Chemie-Pack-uitspraak kan de 
onderneming eveneens geen verwijt worden gemaakt van 
de verontreiniging door de bluswerkzaamheden, maar 
wel (zoals uit de strafzaak volgt) voor de handelingen die 
hebben geleid tot de brand. Als de Afdeling dit standpunt 
inderdaad deelt en de handelingen die tot een brand 
kunnen leiden voldoende acht zonder dat sprake is van 
de daadwerkelijk (directe) schuld aan de overtreding, is 
het begrip overtreder behoorlijk opgerekt. De strafrech-
telijke veroordeling lijkt de doorslag te geven in de CP 
NL-uitspraak om de rechtspersoon als overtreder aan te 
kunnen merken.

In het voorgaande (strafrechtelijke) licht zou het ook 
logischer zijn geweest om niet artikel 6.2 van Waterwet 
aan de last onder bestuursdwang ten grondslag te leggen, 
maar artikel 6.8 Waterwet dat ziet op de zorgplicht om ‘alle 
maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen 
worden gevergd om die verontreiniging of aantasting te 
voorkomen’.44 Het niet voorkomen van de brand door 
adequate maatregelen te treffen in de bedrijfsvoering 
kan namelijk opgevat worden als het niet naleven van de 
zorgplicht ex artikel 6.8 Waterwet. CP NL is in dat geval de 
overtreder van de zorgplicht.45 

CP OG
In de CP OG uitspraak doet zich een ander interessant 
vraagstuk zich voor. CP OG heeft als eigenaar van het 

42 ABRvS 29 september 2000, «JB» 2000/304 m.nt. Albers (Brandende opleg-
ger).

43 ABRvS 27 maart 2013, AB 2013, 181 m.nt. Vermeer (Leidsche Vliet).
44 De volledige tekst van artikel 6.8 Waterwet luidt: “Ieder die handelingen 

verricht of nalaat en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat 
door die handelingen of het nalaten daarvan de bodem of oever van een op-
pervlaktewaterlichaam kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht 
alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 
gevergd om die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien 
die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de 
aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk 
ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is 
van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen.”

45 ABRvS 22 januari 2014, AB 2014, 144 m.nt. Vermeer (Chemie-Pack Neder-
land BV). Vermeer wijst hierop in punt 9 van zijn annotatie.

perceel en de opstallen feitelijk niets van doen met de door 
CP NL uitgevoerde werkzaamheden inzake het verwerken 
en verpakken van chemische producten. De rechtspersoon 
is slechts opgericht om als verhuurder van het onroerend 
goed op te treden. De overtreder is verder verwijderd 
van de begane overtreding dan in het geval van CP NL. 
Laatstgenoemde was immers drijver van de inrichting waar 
de brand uitbrak. Niettemin oordeelt de Afdeling dat CP 
OG ook overtreder is. De Afdeling schrijft:

“Hierdoor is er wat betreft het ontstaan en voortbestaan 
van de overtreding op het perceel Vlasweg 4 te Moerdijk 
ook tussen Chemie-Pack Nederland B.V. en Chemie-Pack 
Onroerend Goed B.V. een zodanig nauwe verwevenheid 
gegeven dat Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. in haar 
hoedanigheid van eigenaresse van de gronden en de 
opstallen op voormeld perceel kan worden aangemerkt als 
overtreder.”

De toerekening geschiedt via de nauwe verwevenheid 
tussen beide rechtspersonen. De nauwe verwevenheid 
wordt aangenomen omdat (via de Holding Gerard Spiering 
B.V.) de exclusieve zeggenschap en feitelijke leiding over de 
rechtspersonen berustte bij de directeur-grootaanhouder 
Gerard Spiering. Zoals Kortmann en Onrust constateren 
creëert de Afdeling hier (ook) een risicoaansprakelijk-
heid.46 De Afdeling oordeelt echter wel dat de risicoaan-
sprakelijkheid beperkt blijft tot de onroerend-goedven-
nootschap die behoort tot het concern (zoals in het geval 
van CP OG).47 Alleen dan is sprake van de vereiste nauwe 
verwevenheid. Een externe onroerend-goedvennootschap 
lijkt dus gevrijwaard. Niettemin wordt CP OG, via de 
band van de nauwe verwevenheid, mede verantwoordelijk 
gehouden voor het ontstaan van de brand. Waar deze ver-
antwoordelijkheid precies op ziet, wordt in de uitspraak 
niet toegelicht.48 Dat sprake is van een nauwe verwevenheid 
tussen rechtspersonen, betekent overigens niet dat het in 
de macht ligt van de ene rechtspersoon (in het bijzonder 
wanneer sprake is van zustervennootschappen) om de 
overtreding bij de ander te voorkomen. De constructie 
van de Afdeling is daarom niet onproblematisch. Ook de 
strafrechtspraak biedt op dit onderdeel geen aanknopings-
punten. ‘Nauwe verwevenheid’ is bij de invulling van het 
functioneel daderschap geen criterium.49

46 ABRvS 22 januari 2014, AB 2014, 145 m.nt. Kortmann, «JM» 2014/35 m.nt. 
Kortmann en Onrust (Chemie-Pack Onroerend Goed BV).

47 Zie Rb. Breda 21 juni 2012, «JM» 2012/137 m.nt. Kortmann en Onrust 
(Chemie-Nederland Onroerend Goed BV). In eerste aanleg werd het ‘nauwe 
verwevenheid’ criterium niet gebezigd door de Rechtbank Breda. Ook 
niet tot het concern behorende onroerend-goedvennootschappen 
konden in dat geval overtreder zijn. De Afdeling lijkt hier een streep te 
hebben gezet.

48 Zie Rb. Breda 21 juni 2012, «JM» 2012/137 m.nt. Kortmann en Onrust 
(Chemie-Nederland Onroerend Goed BV). De annotatoren schrijven: ‘ken-
nelijk worden deze (verhuurders van bedrijfsterreinen, DKL) dan geacht mede 
verantwoordelijkheid te dragen voor een rechtmatige en veilige bedrijfsvoe-
ring ter plaatse’. Of de Afdeling dit standpunt deelt is helaas onduidelijk.

49 Het functioneel daderschap kan in het strafrecht wel worden aange-
nomen als sprake is van een bewuste en nauwe samenwerking tussen 
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5. Conclusie

De Afdeling vaart een eigen koers bij de invulling van het 
functioneel daderschap. In beide uitspraken wordt geen 
aansluiting gezocht bij de Drijfmest-criteria. Dit leidt tot 
voor de praktijk lastige rechtspraak, die niet consistent is, 
althans onvoldoende duidelijk maakt wat precies de criteria 
zijn voor functioneel daderschap in het bestuursrecht. 
De rechtspraktijk zou erbij gebaat zijn als de Afdeling in 
toekomstige uitspraken aansluiting zoekt bij de Drijfmest-
criteria uit de strafrechtspraak. In het licht van de inwerking-
treding van de Vierde-tranche waarbij ‘nodeloze verschillen 
tussen rechtsgebieden moeten worden voorkomen’50 is dit 
geen opzienbarend standpunt.

rechtspersonen. Zie bijv. HR 12 mei 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH0185. In 
casu waren de vergunningvoorschriften overtreden (er werden meer 
varkens aangetroffen dan vergund) en trad de verdachte rechtspersoon 
op als verhuurder van de opstallen waarmee de varkenshouderij werd 
geëxploiteerd. De tweede rechtspersoon had als feitelijke taak het fokken 
en mesten van de varkens. De bewuste en nauwe samenwerking was 
daarin gelegen dat de verdachte rechtspersoon niet alleen als verhuurder 
optrad, maar tevens de vereiste Minasboekhouding voerde. Dit leidde 
ertoe dat sprake was van een bewuste en nauwe samenwerking bij de 
exploitatie van de varkenshouderij en de verdachte rechtspersoon werd 
veroordeeld voor het medeplegen van een strafbaar feit. Het ‘nauwe 
verwevenheid’ criterium lijkt een vreemdsoortige afgeleide, gecreëerd 
door de Afdeling omdat in het geval van CP OG geen sprake is van een 
bewuste en nauwe samenwerking met CP NL. Via de holding maatschap-
pij wordt een fictieve samenwerking gecreëerd, waarmee het overtreder-
schap van CP NL mede aan CP OG kan worden toegerekend.

50 Kamerstukken II 2003/04, 29702, nr. 3, p. 7.

Op basis van de Drijfmest-criteria kunnen CP NL en CP 
OG niet als overtreder worden aangemerkt. In de Che-
mie-Pack-zaak zou dit betekenen dat de maatschappelijk 
onwenselijke situatie ontstaat dat de samenleving opdraait 
voor de kosten die gepaard gaan met de brandbestrijding en 
de uitgevoerde saneringswerkzaamheden. Het lijkt immers 
rechtvaardiger om de kosten van de bedrijfsbrand op de 
rechtspersoon te verhalen. Vanuit juridisch oogpunt is dit 
standpunt niet zondermeer overtuigend. De rechtsstatelijk-
heid vereist ‘dat overheidsoptreden (zeker als het belastend 
is, zoals kostenverhaal) behoort te berusten op een vooraf 
kenbare en voldoende specifieke wettelijke grondslag’.51 
Dit ontbreekt nu juist in de rechtspraak van de Afdeling. 
De overwegingen uit de Chemie-Pack-uitspraken behoren 
vervolmaakt te worden. In de huidige vorm bieden de 
rechtsoverwegingen onvoldoende duidelijkheid wanneer 
een rechtspersoon als functioneel dader optreedt.

51 C.N.J. Kortmann, ‘Chemie-Pack, doorbraakjurisprudentie van de bestuurs-
rechter’, Bedrijfsjuridische berichten 2014, 36.
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Voortaan kunt u uw eigen boek uitgeven en verspreiden via het Auteursplatform van Sdu. 
Verantwoordelijk uitgever Gert Jan Schinkel over zelf publiceren: 

Wat is het Auteursplatform? 
Het Auteursplatform is een website waar 
auteurs zelf boeken maken en distribueren. 
Wetenschappers, bijvoorbeeld, kunnen er hun 
dissertaties uitgeven, educatieve instellingen 
kunnen er boeken of readers publiceren en 
advocatenkantoren kunnen er zowel intern als 
extern kennis mee delen. 

Wie zitten er achter? 
Het platform is een samenwerking van Sdu, 
bekend van juridische uitgaven als de Sdu Com-
mentaren of de juridische database OpMaat, en 
Mybestseller.com. Een pas afgestudeerde jurist 
bracht ons op het idee. Hij wilde zijn scriptie 
uitgeven, maar kreeg nul op het rekest. Straks 
kunnen pas afgestudeerden zoals hij en andere 
auteurs hun scripties, boeken en papers bij ons 
zelf publiceren en distribueren. 

Waarom geeft Sdu deze boeken niet uit? 
Uitgevers kunnen lang niet alle aangeboden 
boeken uitgeven; vaak ontbreekt de capaciteit 
hiervoor. Sdu concentreert zich bovendien op 
periodieke uitgaven (zowel offline als online), 
databases en minder op losse boeken. Sdu heeft 
daarom de stoute schoenen aangetrokken en 
komt als eerste juridische uitgeverij met een 
platform waar auteurs zelf aan de knoppen zitten 
en dus ook zaken als promotie zelf kunnen 
regelen. Zo biedt het platform de mogelijkheid 
een website op te zetten en sociale media in te 
schakelen. 

Hoe werkt het? 
Het Auteursplatform kent zes eenvoudige 
stappen:  1  schrijven, 2  uploaden, al dan 
niet 3  advies vragen van Sdu-redacteuren,  
4  opmaken, bijvoorbeeld een omslag beden-
ken, 5  publiceren, bijvoorbeeld als hardcover, 
paperback of e-book en 6  verkopen door prijs 
te bepalen, trefwoorden voor zoekmachines toe 

te voegen en aan te geven via welk kanaal het 
moet worden verkocht. De auteur bepaalt dus 
helemaal zelf of zijn of haar boek uitkomt bij 
bijvoorbeeld Bol.com. Planning, vormgeving, 
prijs, promotie, verkoopkanalen; de auteur 
heeft totale controle over het uitgeefproces.

Welk risico loopt de auteur? 
Geen. De auteur kan ervoor kiezen om pas bij 
verkoop van een boek dat boek te laten drukken: 
het zogeheten printing on demand.

Waarin verschilt het Auteursplatform van andere 
self publishing platforms? 
Sdu is de eerste juridische uitgeverij die dit 
aanbiedt en is een vermaarde uitgever van 
juridische en fiscale titels. Mocht er back-up 
nodig zijn dan is Sdu bij uitstek geschikt om 
juridische auteurs bij te staan. Wij beschikken 
over de know how.

Is het niet vreemd om in dit internettijdperk nog 
boeken uit te geven? 
De toekomst van het juridische boek ligt naar 
alle waarschijnlijkheid online. Maar de auteurs 
van nu vragen om papier. Verstandig, want 
tijdsbestedingsonderzoek leert dat als het om 
boeken gaat ook lezers verreweg het vaakst kiezen 
voor papier. En wie toch digitaal wil, kan op 
het Auteursplatform kiezen voor uitgeven als 
e-book. E-books zijn nu al goed voor zo’n 7% 
van de totale boekenverkoop, en dat aandeel zal 
alleen maar toenemen.

Wat is een goede reden om een boek uit te 
geven? 
Via een boek deel je kennis. En door kennis 
te delen, kun je jezelf profileren zonder dat je 
voor een vluchtige weg kiest. Je kunt tweeten, 
bloggen, maar met een boek schrijf je jezelf pas 
echt de geschiedenis in.

“In zes eenvoudige stappen staat uw boek in de webshop”

Uw eigen boek in zes stappen


