
 

LET OP: Deze tips en trucs zijn opgesteld op 23 april 2014. Aan deze tips en trucs kunnen geen 
rechten worden ontleend. Van Kooten Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade die 
voortvloeit uit het gebruik van deze tips en trucs.  
 
 

 
 

 
 
 
 
Ondernemers en strafrecht 
 
Een onderneming kan op velerlei manieren met het strafrecht in aanraking komen. U kunt hierbij 
bijvoorbeeld denken aan verkeersdelicten, milieudelicten en andere economische delicten. U kunt 
ook aangesproken worden op strafrechtelijk handelen van een van uw werknemers. Daarnaast  is het 
mogelijk dat u in aanraking komt met het strafrecht als slachtoffer van een misdrijf.  

 

Verkeersdelicten 
De meest voorkomende verkeersdelicten waarmee ondernemers in aanraking komen zijn rijden 
onder invloed en snelheidsovertredingen. Dit kan een ondernemer betreffen, maar ook een 
werknemer.  
 

Wist u dat: 
- bij inbeslagname van het rijbewijs de Officier van Justitie binnen 10 dagen een beslissing 

moet nemen over de invordering of teruggave van het rijbewijs? 
- u na 10 dagen in beroep kunt tegen de beslissing tot invordering van het rijbewijs? 
- u voordat de Officier van Justitie een beslissing heeft genomen een brief met uw persoonlijke 

omstandigheden aan de Officier van Justitie kunt toezenden en dat de Officier van Justitie 
deze omstandigheden mee moet nemen in zijn beslissing? 

 
Economische delicten 
Ondernemingen kunnen op allerlei manieren in aanraking komen met economische delicten. Hierbij 
kunt u denken aan een te zwaar beladen bus, vrachtwagen of aanhangwagen. Ook kan het zijn dat 
een chauffeur zich niet heeft gehouden aan de rij- en rusttijden of dat een horecagelegenheid 
geluidsoverlast heeft veroorzaakt.  
Het kunnen ook milieudelicten zijn. Denk bijvoorbeeld aan bodemverontreiniging: het weglopen van 
olie in de grond, het laten weglopen van verontreinigd water in een sloot et cetera.  
De boetes voor dergelijke feiten kunnen hoog oplopen. Het is dan ook van groot belang dat u, indien 
u wordt gedagvaard, naar de zitting gaat en uitleg geeft over de omstandigheden waaronder het 
gebeurd is en wat de gevolgen van een veroordeling voor uw bedrijf zijn. 

 

Wist u dat: 
- u bij een controle van de toezichthouder niet verplicht bent mee te werken indien u daarmee 

uzelf strafrechtelijk belast? 
- de strafrechter altijd verplicht is uw persoonlijke omstandigheden mee te wegen in zijn 

beslissing? 
 

Vragen? 
Indien u in aanraking komt met het strafrecht, is het van groot belang dat u zich goed laat adviseren. 
U kunt daarvoor altijd – vrijblijvend – contact met ons kantoor opnemen.  Mr. Gerrit van den Brink 
(vandenbrink@vankootenadvocaten.nl) kan u als ondernemer adviseren en u eventueel bijstaan ter 
terechtzitting. 
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