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Dit drieluik gaat over het handhaven van internationale sancties en 
het zelfmelden van mogelijke overtredingen. Na een bespreking van 
de internationale handhaving van sancties en de procedures omtrent 
het zelfmelden in de VS, zoomt deze derde bijdrage in op de Neder-
landse benadering van het op eigen initiatief melden van een gecon-
stateerde overtreding van sancties. 

DEEL 3 NALEVING VAN HET INTERNATIONAAL HANDELSRECHT

D
e gevolgen van 
niet-naleving van 
sancties kunnen zeer 
verstrekkend zijn, 
zo is toegelicht in de 
eerdere bijdragen. Te 

denken valt aan torenhoge boetes, 
strafrechtelijke vervolging van 
betrokken personeel en reputatie-
schade. Dergelijke schade kan soms 
worden voorkomen of beperkt door 
op eigen initiatief een (mogelijke) 
overtreding te melden bij de be-
voegde autoriteiten. Dit fenomeen 
staat in de praktijk ook bekend als 
voluntary self disclosure (VSD). De 

Verenigde Staten 
(VS) hanteert 
al jarenlang een 
zeer actief beleid 
op het gebied 
van het zelfmel-
den van sanctie-

overtredingen en daaropvolgende 
schikkingen. 

Ook in Europa, waaronder Neder-
land, wint deze trend steeds meer 
terrein. Een recent voorbeeld hiervan 
is het transactieaanbod van bijna 
42 miljoen euro aan dochteronder-
nemingen van SHV Holdings N.V. 

(SHV) ter afdoening van overtre-
dingen van internationale sancties.1

Compliance en het actief handelen 
van SHV ter voorkoming van een 
gerechtelijke procedure zijn door het 
Openbaar Ministerie (OM) in het 
boetebedrag verdisconteerd. In deze 
bijdrage zal eerst worden stilgestaan 
bij de mogelijkheden die het OM 
heeft om strafzaken zelfstandig af te 
doen. Vervolgens zal worden inge-
gaan op de vraag in hoeverre daarbij 
ook zelfmelding wordt meegenomen.

Opportuniteitsbeginsel en 
buitengerechtelijke afdoening
Het OM komt op basis van het op-
portuniteitsbeginsel de vrijheid toe 
om te beslissen wat een passende 
afdoening is voor een strafbaar feit: 
vervolging, sepot of een buitenge-
rechtelijke afdoening (het aanbieden 
van een transactie of een strafbe-
schikking, zie Staatscourant 2020, 
46166) in het geval er sprake is van 
een strafbaar feit waarop maximaal 
zes jaar gevangenisstraf staat.

Het zelfmelden van 
overtredingen van sancties 
en de buitengerechtelijke 
afdoening daarvan wint 
in Nederland steeds meer 
terrein
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Formeel baseert het OM 
zich niet op een vrijwillige 
zelfmelding van een straf-
baar feit

Transactie2

Het Nederlands rechtssysteem kent 
van oudsher de transactie (arti-
kel 74 Sr) als buitengerechtelijke 
afdoeningsvorm.3 De transactie ziet 
op het afkopen van strafrechtelijke 
vervolging door betaling van een 
geldsom om zo recht te doen aan 
de belangen van de gehele samen-
leving (Zie https://www.om.nl/
onderwerpen/hoge-transacties)..

De transactie verschilt in dat 
opzicht van de schikking (artikel 
511c Sv), omdat bij een schikking 
reeds een rechterlijke veroordeling 
heeft plaatsgevonden of nog kan 
plaatsvinden en slechts het aspect 
van ontneming (van wederrechtelijk 
verkregen voordeel) buitengerechte-
lijk wordt afgedaan. De transactiere-
geling is bedoeld om lichte (fraude)
zaken efficiënt af te handelen en 
de rechterlijke macht te ontlasten, 
maar wordt steeds vaker toegepast 
in complexe zaken.4

De transactie is onherroepelijk: bij 
acceptatie wordt geen ander middel 
aangewend, en bij afwijzing vindt er 
alsnog vervolging plaats. In zekere 
zin lijkt de transactie dus op de 
Amerikaanse NPA (Non-Prosecution 
Agreement): formeel wordt geen 
schuld vastgesteld, instemming van 
alle betrokkenen is vereist, en er 
komt geen rechter aan te pas. In 
aanvulling daarop kan de transactie 
– net zoals de NPA – voorwaarden 
stellen op het gebied van bijvoor-
beeld compliance. 

Het OM komt een ruime bevoegd-
heid toe voor wat betreft de hoogte 
van de op te leggen transactie. 
Toch betekent het aangaan van een 
transactie niet dat daarmee per 
definitie de kous af is: belangheb-
benden kunnen middels een zoge-
heten artikel 12 Sv-procedure bij 
het gerechtshof alsnog vervolging 
bepleiten. 

Strafbeschikking5

In 2008 is in het Nederlandse 
Wetboek van Strafvordering de 
strafbeschikking ingevoerd via de 
Wet OM-afdoening (zie Staatscou-
rant 2018, 67767). De strafbeschik-
king heeft onder meer de vorm van 
een boete, confiscatie, taakstraf of 
schadevergoeding. Deze vorm van 
afdoening geeft het OM de moge-
lijkheid om zélf over te gaan tot 

vervolging én executie. Hieruit blijkt 
het belangrijkste verschil tussen de 
transactie en de strafbeschikking: de 
transactie wordt doorgaans gezien 
als publiekrechtelijke overeenkomst 
die instemming van de beschuldigde 
partij vereist, terwijl de strafbe-
schikking het OM de mogelijkheid 
biedt om zonder toestemming een 
daad van vervolging in te stellen en 
buitengerechtelijk te schikken.6

De strafbeschikking wordt ingezet 
om de oplegging van het trans-
actieaanbod terug te dringen en 
de strafrechter te ontlasten. De 
betaling creëert een onherroepelijke 
strafrechtelijke sanctie, inclusief 

aantekening in 
het strafdossier 
(strafblad) en 
het vereist actief 
verzet van de 
veroordeelde 
om de inwer-

kingtreding ervan tegen te gaan. 
Indien binnen de gestelde termijn 
geen verzet wordt aangetekend, 
wordt de strafbeschikking geacht 
te zijn beschouwd. Het bedrag van 
de strafbeschikking is niet aan een 
maximum gebonden, maar hangt af 
van het wettelijk toegestane maxi-
mum voor het strafbare feit. 

Hoewel de strafbeschikking ook 
een vorm van schulderkenning 
vastlegt, is zij niet vergelijkbaar 
met de Amerikaanse DPA (Deferred 
Prosecution Agreement). In tegenstel-
ling tot de DPA is er geen sprake van 
wederzijdse instemming, noch van 
opschorting van vervolging en is tus-
senkomst van de rechter niet vereist. 

Geen beleid ten aanzien van 
zelfmelding in Nederland
Voornoemde middelen waarover 
het OM beschikt om strafrechtelijke 
overtredingen af te doen, bieden het 
OM ook de mogelijkheid om daarbij 

rekening te houden met bijvoor-
beeld vrijwillige zelfmelding van 
strafbare feiten. Het Nederlandse 
openbaar ministerie heeft echter 
geen beleid op het gebied van 
zelfmelding en de mate waarin dit 
wordt meegenomen in de strafmaat. 
Het OM hanteert richtlijnen voor 
strafvordering op basis waarvan 
het de strafmaat formuleert. Daarin 
neemt het onder andere mee of 
er sprake is van (enkelvoudige of 
meervoudige) recidive en de mate 
van opzet en verwijtbaarheid wordt 
meegenomen in de bepaling van de 
strafeis. Een vrijwillige zelfmelding 
wordt in dat verband echter formeel 
niet meegewogen.

Betekent dit dat vrijwillige zelfmel-
ding geen enkele invloed heeft op 
de strafeis of schikkingsvoorwaar-
den? Dat hangt er helemaal van 
af. Waar het OM in het verleden 
volhield dat zelfmelding geen 
invloed heeft op de strafeis, zien 
wij steeds vaker dat het OM, net als 
ten aanzien van de Amerikaanse 
trend om complexe zaken middels 
(hoge) transacties buitengerechte-
lijk af te doen, ook open staat voor 
een strafeisverlichting in geval van 
vrijwillige zelfmelding. 

De schikking met SHV zoals beschre-
ven in de inleiding, is daarvan een 
goed voorbeeld. Dit is overigens 
inzichtelijk geworden doordat het 
OM – in tegenstelling tot bij eer-
dere gevallen en onder druk van de 
publieke opinie daarover - bij deze 
transactie inzicht heeft gegeven in 
de strafverlichtende omstandigheden 
die een rol speelden bij de bepaling 
van het schikkingsbedrag. Door meer 
inzicht te geven in de wijze van tot-
standkoming van schikkingen, is ook 
duidelijker welke omstandigheden 
daarbij een rol spelen, waaronder 
gebleken is dat de zelfmelding van 
belang is geweest, waar dit voor-
heen niet met zoveel woorden werd 
vermeld. Een aansluiting met de 
Amerikaanse werkwijze waar er aan 
de hand van leidraden en richtlijnen 
inzichtelijk gemaakt wordt in hoe-
verre een onderneming een bepaalde 
voor- dan wel nadelige regeling 
toekomt, lijkt zo een stap dichterbij. 

Belang van VSD 
De transactie met SHV-dochters 
benadrukt het groeiende belang dat »
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voor overtreders kan leiden, een 
praktijk die gelukkig steeds vaker 
wordt toegepast. Zolang het echter 
geen vaststaand beleid betreft, zal 
van geval tot geval moeten worden 
bezien of vrijwillige zelfmelding 
opportuun is. Daarbij moet telkens 
voor ogen worden gehouden dat 
de ernst van een strafbaar feit het 
OM er alsnog toe kan bewegen tot 
strafrechtelijke vervolging over te 
gaan. Reeds om die reden is het van 
belang dat de competente toezicht-
houders spoedig beleid formuleren 
om actief zelfmelding mee te laten 
wegen in de strafmaatbepaling.  l
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het OM aan de VSD lijkt te hech-
ten. Capaciteitstekorten spelen hier 
ongetwijfeld ook een rol. Het OM 
kwam in die zaak tot een korting 
van 25 procent wegens de zelfmel-
ding voor wat betreft de omkoping 
én tot 25 procent korting wegens 
volledige medewerking aan het on-
derzoek. De kortingen staan los van 
het retourneren van wederrechtelijk 
verkregen voordeel.7 Ook in de 
transacties met de dochteronderne-
mingen zijn er medewerkingskortin-
gen van 25 procent verdisconteerd.8

Naast de invloed van zelfmelding 
op de hoogte van het boetebedrag, 
kunnen zelfmelding en medewer-
king ook positief meewegen bij het 
besluit van het OM om over te gaan 
tot een transactie in plaats van een 
strafbeschikking of strafrechtelijke 
vervolging. Dit is voor het eerst dat 
het OM op deze manier zelfmelding 
met zoveel woorden – en zo zwaar 
– laat meewegen in de strafmaat. 
Dit is derhalve een belangrijk 
kantelpunt in de handhaving en het 
Nederlandse beleid.

Afwezigheid beleid zorgt voor 
rechtsonzekerheid
Het verdient echter wel opmerking 
dat het nog altijd géén vastgelegd 
beleid betreft. Dat betekent helaas 
dat men er niet vanuit mag gaan dat 
zelfmelding tot strafvermindering 
leidt, en zo ja in hoeverre. Telkens 

als er binnen 
een organisatie 
een overtreding 
wordt gecon-
stateerd, zal 
dus moeten worden afgewogen 
of het opportuun is tot vrijwillige 
zelfmelding over te gaan. Dit ook 
in verband met het recht niet te 
hoeven mee te werken aan de eigen 
vervolging. De uitkomst van deze 
afweging kan per geval verschillen.
Een enkele keer hebben wij in 
de praktijk dan ook gezien dat er 
zelfstandig werd gemeld en het OM 
vervolgens niettemin een strafrech-
telijk onderzoek startte met onher-
roepelijke vervolging tot gevolg. 
Dit leidt ertoe dat partijen in het 
vervolg niet meer zelfstandig zullen 
melden, waardoor overtredingen 
aan het daglicht worden onttrok-
ken. Dat lijkt ons een onwenselijke 
zaak. Het zou onzes inziens dan ook 
goed zijn indien het OM en andere 
toezichthouders hier actief beleid op 
formuleren. Dit helpt niet alleen de 
handhaving van – onder andere – 
internationale sancties, maar biedt 
bedrijven en instellingen ook een 
zekere mate van rechtszekerheid 
ten aanzien van overtredingen.

Conclusie
Op basis van bovenstaande conclu-
deren wij dat de VSD ook in Ne-
derland tot een gunstiger regeling 

Zelfmelding leidt in 
Nederland niet automatisch 
tot lichtere straf
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