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Redactioneel

prof. mr. dr. J.H. Crijns & prof. mr. H.J.B. Sackers*

Met gepaste trots presenteren wij het eerste nummer van 
het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, een 
tijdschrift met de ambitie zich als academisch vakblad te 
richten op academici en andere professionele beoefenaren 
van het bijzonder strafrecht, inclusief het bestuurlijke 
handhavingsrecht, voor zover dit mede van betekenis is 
voor de strafrechtelijke handhaving van het financieel-
economisch recht. Zowel vanuit de politiek als de rechts-
praktijk neemt de aandacht voor de bestrijding van finan-
cieel-economische criminaliteit de laatste jaren sterk toe, 
terwijl ook binnen de wetenschap met steeds meer nadruk 
specifiek wordt stilgestaan bij het bijzonder deel van het 
strafrecht. Het in 2011 onder redactie van F.G.H. Kristen 
e.a. verschenen Utrechtse handboek ‘Bijzonder strafrecht. 
Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en 
fiscaal recht in Nederland’ is hiervan een goed voorbeeld. 
In dit licht lijkt een afzonderlijk wetenschappelijk tijd-
schrift dat speciaal is gewijd aan het bijzonder strafrecht 
zonder meer gerechtvaardigd. De doelstelling daarvan 
is tweeledig. Met de inhoud wordt niet alleen beoogd de 
rechtspraktijk op rechtswetenschappelijk niveau adequaat 
te bedienen, omgekeerd wil het de rechtswetenschap niet 
onthouden welke implicaties en complicaties dit deel van 
het strafrecht voor de praktijk heeft.

Nu rijzen aanstonds twee vragen. Wat is bijzonder straf-
recht? En waarom is dit openingsnummer gewijd aan 
het onderwerp faillissementsfraude? De eerste vraag lijkt 
minder gemakkelijk te beantwoorden dan de tweede. 
Traditioneel wordt bijzonder strafrecht gekenschetst als 
al het strafrecht dat niet in het Wetboek van Strafrecht 
is opgenomen. In beginsel is dat ook het redactionele 
uitgangspunt. In beginsel, want zonder een deelgebied 
van het bijzonder strafrecht bij voorbaat uit te sluiten, 
richt de inhoud van dit tijdschrift zich in het bijzonder 
op de financieel-economische wet- en regelgeving en de 
(bestuurs)strafrechtelijke handhaving daarvan. Niet dat de 
lezer zich behoeft te vervelen bij een doorwrocht artikel 

* Jan Crijns is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de 
Universiteit Leiden. Henny Sackers is hoogleraar Bestuurlijk 
sanctierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

over de strafbaarstelling in de Opiumwet van het middel 
qat, de juridische dogmatiek en praktijk daarvan richten 
zich tot een wel zeer kleine en niet bijzonder specialisti-
sche doelgroep. En dit laatste beoogt de redactie: het voor 
de praktijk en wetenschap bevorderen en vergroten van de 
kennis over relevante thema’s uit het bijzonder strafrecht. 
Daarmee is de tweede vraag ingeleid.

Na de aankondiging door het kabinet van een ‘Rijksbrede 
aanpak van fraude’ in december 2012, volgden begin dit 
jaar de voornemens om faillissementsfraude harder aan te 
pakken. Daartoe worden onder meer de faillissementsde-
licten in het Wetboek van Strafrecht gemoderniseerd en de 
positie van de curator versterkt. En, natuurlijk, de straffen 
worden verhoogd. Wie een onderneming opzettelijk naar 
de financiële afgrond brengt of een puinhoop maakt van 
de administratie rond een faillissement, riskeert volgens 
het conceptwetsvoorstel twee jaren gevangenisstraf of zelfs 
vier jaren, zodra van zelfverrijking sprake is. Veroordeelde 
fraudeurs kunnen gedurende vijf jaren een verbod krij-
gen een bedrijf te leiden en curatoren valt bij fraude een 
meldplicht ten deel. Vloeide eerder uit de pen van Jan 
Leijten de stelling dat de strafrechtelijke overtuiging rond 
faillissementsfraude minstgenomen mager was, dat beeld 
is evident veranderd. Als al ooit sprake is geweest van een 
heimelijk gekoesterde bewondering voor iemand die ten 
onrechte voordeel uit een (dreigend) faillissement durfde 
te behalen, dan heeft die plaatsgemaakt voor ergernis 
over het op verwerpelijke wijze bereiken van eigen gewin 
ten koste van degene die op eerlijke wijze zijn plichten 
jegens de samenleving nakomt. Een samenleving die vol-
gens sommige schattingen door faillissementsfraude een 
schade lijdt van anderhalf miljard euro per jaar. Andere 
schattingen noemen een kwart tot een derde van alle fail-
lissementen (in 2013 waren dat er ruim twaalfduizend) 
waar fraude in het spel is. De verschillende wetsvoorstellen 
uit het wetgevingsprogramma ‘herijking van het faillis-
sementsrecht’ zijn daarop het antwoord. ‘Op de fles met 
faillissementsfraude’, schreef NRC-redacteur Eppo Köning 
recent, maar hij stelde tevens vast dat daarvoor wel meer 
geld, kennis en vooral samenwerking nodig is. Duidelijk 
is dat faillissementsfraude met ferme wetgeverstaal alleen 
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niet succesvol wordt bestreden. Zo blijken curatoren ver-
deeld over het publiekrechtelijk sausje waarmee hun werk 
ten behoeve van de boedelcrediteuren wordt overgegoten. 
Zij pleiten, tezamen met wetenschappers op het gebied 
van faillissementsfraude, voor meer samenwerking tussen 
curatoren, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en 
de Autoriteit Financiële Markten, maar zij roepen vooral 
en eensgezind om versterking en vergroting van de kennis 
over faillissementsfraude onder alle betrokkenen. Welnu, 
daarmee is ons inziens ook het antwoord op de tweede 
vraag gegeven.

Wij hopen dat het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & 
Handhaving in een behoefte van zowel wetenschap als 
rechtspraktijk zal blijken te voorzien en zich zal ontwik-
kelen tot hét forum waarin kritisch wordt gereflecteerd 
op de ontwikkelingen binnen het bijzonder strafrecht. 
Vanzelfsprekend houden wij ons van harte aanbevolen 
voor opmerkingen en suggesties van de lezer.
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Artikelen

Haags project 
‘Bestrijding eenvoudige 

Faillissementsfraude’

mr. J.C. Reddingius*

Inleiding

In bijna een kwart van de faillissementsdossiers is ver-
moedelijk sprake van enige vorm van fraude. Dit blijkt 
uit redelijk recent onderzoek dat in opdracht van het 
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum 
van het Ministerie van Justitie is uitgevoerd1. Uitgaande 
van ongeveer 10.000 faillissementen (landelijk) op jaarba-
sis, zou dat kunnen betekenen dat er elk jaar in ongeveer 
2.500 dossiers sprake is van fraude. Het bedrag dat aan 
onbetaalde vorderingen achterblijft in alle frauduleuze 
faillissementen werd in 2011 geraamd op ruim 1,7 miljard 
euro per jaar2.

Het ontwrichtend effect van faillissementsfraude is groot: 
schuldeisers, zoals leveranciers en de Belastingdienst 
maar ook voormalige werknemers, kunnen het slachtoffer 
worden als de failliete ondernemer geen goede adminis-

* Johanna Reddingius is senior Officier van Justitie bij het 
Arrondissementsparket Den Haag, portefeuillehouder Fail-
lissementsfraude.

1 R. Knegt e.a. (2005). Rapport Fraude en Misbruik bij Fail-
lissement: een onderzoek naar hun aard en omvang en naar 
mogelijkheden van bestrijding. Hugo Sinzheimer Instituut, 
Amsterdam, p. 49. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van 
het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het ministerie van Justitie.

2 S. Gesthuizen & M. van Nispen (2011). Bedrog bij bankroet – 
acht voorstellen van de SP ter bestrijding van Faillissementsfraude. 
SP Nota, april 2011, p. 5.

tratie heeft bijgehouden of middelen aan de boedel heeft 
onttrokken. Faillissementsfraude ondermijnt daarnaast 
in bredere zin het vertrouwen in het handelsverkeer en 
werkt normvervagend.

De administratie van een onderneming is cruciaal: uit 
de administratie moet de curator kunnen opmaken wat 
op datum faillissement de rechten en verplichtingen van 
de onderneming zijn zodat beheer en vereffening van 
de failliete boedel mogelijk zijn, in het belang van de 
gezamenlijke schuldeisers. Een ondernemer is dan ook 
verplicht zijn administratie te allen tijde op orde te hebben. 
Ontbreekt een deugdelijke administratie op datum faillis-
sement, dan is er sprake van faillissementsfraude3.

Door het niet of onvolledig voeren, bewaren of niet uitle-
veren van de administratie kan een faillissementsfraudeur 
op relatief eenvoudige wijze verdoezelen welke activa en 
passiva er op faillissementsdatum hadden moeten zijn 
en is het lastig of zelfs onmogelijk vast te stellen of er 
fraude is gepleegd. Het gevolg van het ontbreken van een 
deugdelijke administratie is dat schuldeisers (kunnen) 
worden benadeeld nu immers geen volledig zicht kan 
worden verkregen op de omvang van de boedel. Potentieel 
is er in dergelijke gevallen sprake van omvangrijke fraude 
die evenwel niet zichtbaar wordt doordat een deugdelijke 
administratie ontbreekt.

3 Artikelen 340 tot en met 344 Wetboek van Strafrecht.
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Strafrechtelijke aanpak eenvoudige zaken

In het recente verleden werd door politie en Openbaar 
Ministerie (OM) – onder andere door capaciteitsgebrek 
en andere prioriteitstelling – weinig aandacht besteed 
aan de strafrechtelijke aanpak van ‘eenvoudige’ faillis-
sementsfraude4. 

In 2009 is in de Aanwijzing opsporing en vervolging 
Faillissementsfraude5 een op maat gesneden handha-
vingsbeleid gepresenteerd voor faillissementsfraude, als 
uitwerking van het al in 2004 aangekondigde Actieplan 
bestrijding Faillissementsfraude6.

Volgens deze Aanwijzing komen eenvoudige zaken in aan-
merking voor opsporing door de politie, onder leiding van 
een Officier van Justitie van het Arrondissementsparket. 
Onder eenvoudige zaken worden zowel zaken waarin een 
deugdelijke administratie ontbreekt verstaan als zaken 
waarin sprake is van een verdenking ter zake van één 
of meer beperkte onttrekkingen. Het onderzoek in deze 
zaken vergt veelal geen diepgaande financiële kennis van 
de behandelend rechercheurs.

Zaken waarin de omvang van de onttrekkingen aanzien-
lijk is en complexe, gevoelige en zware zaken worden in 
voorkomend geval in beginsel opgepakt door de Fiscale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), onder leiding 
van een Officier van Justitie van het Functioneel Parket. 
In deze zaken komen vaak meerdere faillissementen in 
beeld, soms tientallen per verdachte.

Stand van zaken in 2010

In 2010 werd een inventarisatie gemaakt van het aantal 
lopende Haagse onderzoeken naar eenvoudige faillisse-
mentsfraude: hiervan bleek nauwelijks sprake.

Ook na inwerkingtreding van genoemde Aanwijzing in 
2009 werden door de politie nog steeds geen of nauwelijks 
eenvoudige faillissementsfraudezaken in onderzoek geno-
men. Ten aanzien van FIOD-zaken lag dit anders: door de 

4 Het betreft hier vormen van faillissementsfraude die betrek-
kelijk eenvoudig zijn op te sporen; deze ‘eenvoudige’ vormen 
van faillissementsfraude kunnen betreffen gedragingen die 
moeten worden gekwalificeerd als eenvoudige bankbreuk 
maar ook, mits voldaan aan de hiervoor gestelde voorwaar-
den, gedragingen die moeten worden gekwalificeerd als 
bedrieglijke bankbreuk.

5 Aanwijzing van het College van Procureurs-Generaal, nr. 
2009A001, d.d. 16 februari 2009, in werking getreden op 
1 maart 2009; deze Aanwijzing wordt momenteel herzien, 
met name vanwege de reorganisatie van de politie.

6 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 27 244, nr. 22 (Brief 
van de Minister van Justitie aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal d.d. 13 september 2004).

FIOD werden ongeveer 45 zaken en worden inmiddels 
ongeveer 50 tot 60 complexe faillissementsfraudezaken 
op jaarbasis gedraaid.

In 2010 werd (nog steeds) niet of nauwelijks aangifte 
gedaan van eenvoudige faillissementsfraude, terwijl uit 
het eerdergenoemde onderzoek naar voren komt dat in 
ongeveer 75% van de genoemde frauduleuze faillissemen-
ten – dat zou betekenen in ongeveer 1800 faillissements-
dossiers – sprake zou kunnen zijn van een eenvoudige 
vorm van fraude.

Overleg met de coördinerend Rechter-Commissaris 
Insolventies bij de Arrondissementsrechtbank Den Haag 
(hierna: de faillissements-RC)7 maakte duidelijk dat het 
wel degelijk regelmatig voorkomt dat geen (deugdelijke) 
administratie wordt overhandigd aan de curator. Daarnaast 
doen zich de nodige gevallen voor waarin sprake is van 
aanwijzingen van fraude in de vorm van (enkele) onttrek-
kingen. Dit levert een verdenking op van een strafbaar 
feit maar melding of aangifte hiervan werd vrijwel nooit 
(meer) gedaan door curatoren. In het verleden zouden 
aangiftes meestal niet door politie en OM zijn opgepakt 
waardoor animo bij curatoren om melding of aangifte te 
doen tot bijna nihil was gedaald.

Pilot Bestrijding eenvoudige Faillissementsfraude

Tegen de achtergrond van het voorgaande is in Den Haag 
door het OM medio 2010 de pilot ‘Bestrijding eenvoudige 
Faillissementsfraude’ opgezet in nauwe samenwerking 
met de coördinerend faillissements-RC – teneinde te 
komen tot een effectieve opsporing, vervolging en berech-
ting van deze zaken.

Bereidheid van curatoren om in voorkomend geval mel-
ding of aangifte te doen van faillissementsfraude is daarbij 
een belangrijk vereiste. Voorts is van belang dat de poli-
tie beschikt over voldoende capaciteit en kennis om het 
onderzoek in deze zaken ter hand te nemen.

Bij de start van de pilot is dan ook allereerst geïnvesteerd 
in het verkrijgen van capaciteit bij de politie door het 
benaderen en enthousiasmeren van financieel recher-
cheurs. Ervaring in andere fraude-trajecten had al geleerd 
dat het inschakelen van districts- of wijkbureaus hiervoor 
niet haalbaar zou zijn: de daar heersende hoge werkdruk 
door het grote aanbod van commune zaken laat meestal 
geen of nauwelijks ruimte voor het oppakken van ander-
soortige zaken.

7 Mw. mr. C.M. Derijks, senior rechter, Voorzitter Team In-
solventies en Rechter-commissaris Insolventies bij de Ar-
rondissementsrechtbank Den Haag.
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Mede door het enthousiasme van de financieel recher-
cheurs van de Financiële Recherche Unit van politie 
Haaglanden, stemden politieleiding en parketleiding al 
snel in met het voorstel een pilot te starten met betrekking 
tot de aanpak van eenvoudige faillissementsfraudezaken.

Aangezien kennis van en ervaring met het doen van fail-
lissementsfraudezaken bij de politie aanvankelijk beperkt 
was, is ook een kwalitatieve investering gepleegd door 
de financieel rechercheurs bij de eerste zaken intensief 
te laten begeleiden door een ervaren rechercheur van de 
FIOD. Voorts is gaande de pilot de ‘Leidraad eenvoudige 
faillissementsfraude’8 voor de politie opgesteld die goede 
praktische handvatten biedt voor het behandelen van de 
betreffende zaken.

Vervolgens is geïnvesteerd in het ‘activeren’ van curato-
ren: ter gelegenheid van een bijeenkomst van de Haagse 
afdeling van Insolad is de start van de pilot aangekondigd 
en is de Haagse curatoren verzocht om in voorkomend 
geval melding te maken van vermoedens van fraude. 
Hoewel curatoren primair tot taak hebben de belangen 
van de gezamenlijke schuldeisers te behartigen, rust mijns 
inziens op curatoren ook de maatschappelijke taak om, 
waar geïndiceerd, fraude te melden9.

Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat er bij OM en poli-
tie capaciteit beschikbaar was en dat aangiftes zo veel 
mogelijk zouden worden opgepakt. Van belang hierbij was 
het wegnemen van bij curatoren bestaande reserves ten 
aanzien van het OM gelet op ervaringen in het verleden: 
aangiftes bleven liggen en curatoren vernamen nimmer 
nog iets over de stand van zaken. Zorgvuldige communi-
catie over het al dan niet in onderzoek nemen van zaken, 
de voortgang van het onderzoek en de afloop was en is 
derhalve essentieel voor het opbouwen en behouden van 
vertrouwen in de serieuze aanpak.

Om te voorkomen dat er veel tijd wordt gestoken in een 
aangifte die vervolgens toch niet kan worden opgepakt 
– bijvoorbeeld bij gebrek aan voldoende aanknopings-
punten voor een strafrechtelijk onderzoek – is met cura-
toren de afspraak gemaakt in eerste instantie slechts een 
korte melding te doen. Na beoordeling van deze melding 

8 ‘Leidraad Eenvoudige Faillissementsfraude’, Politie Brabant-
Zuidoost, 2012.

9 Over deze taak wordt o.a. binnen Insolad verschillend 
gedacht. Deze taak van de curator is terug te vinden (als 
‘meldplicht’) in de versterking van de fraudesignalerende 
functie van de curator in het voorontwerp ‘Versterking positie 
curator’. Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 29 911, nr. 
74 (Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 26 
november 2012); het wetsvoorstel ter zake is op 24 februari 
2014 voor consultatie naar verschillende adviesinstanties 
gestuurd.

door het vaste fraude aanspreekpunt (in Den Haag: het 
Fraudemeldpunt (FMP) van het OM) wordt er contact 
opgenomen met de curator en wordt in voorkomend geval 
verzocht tot het doen van aangifte. Als een zaak in opspo-
ring wordt genomen, kan de curator onder voorwaarden 
aanspraak maken op een vergoeding zoals bepaald in de 
Vergoedingsregeling10.

Een (parallel) strafrechtelijk traject kan ook een meer-
waarde hebben voor de civielrechtelijke taak van de cura-
tor: inzet van strafvorderlijke bevoegdheden kan er bij-
voorbeeld toe leiden dat in beeld wordt gebracht welke 
natuurlijke personen feitelijk de fraude hebben gepleegd 
waardoor het aansprakelijk stellen van bestuurders moge-
lijk wordt. Voorts is voor curatoren relevant dat strafrech-
telijk financieel onderzoek nader zicht kan bieden op 
vermogens bestanddelen, wederrechtelijk verkregen door 
de gepleegde fraude, die bij het beheer en de vereffening 
van de failliete boedel kunnen worden meegenomen. Ook 
bestaat onder omstandigheden eventueel de mogelijkheid 
voor de curator om zich te voegen als benadeelde partij in 
het strafproces en het er aldus toe te leiden dat in beslag 
genomen goederen en vermogensbestanddelen de boedel 
ten goede komen.

Frequent zaaksoverleg tussen OM en de coördinerend fail-
lissements-RC biedt de mogelijkheid een beeld te krijgen 
van fraudesignalen in faillissementen. Vanaf de aanvang 
van de pilot worden deze signalen door de faillissements-
RC besproken met de curator met daaraan in voorkomend 
geval gekoppeld het advies tot het doen van een melding 
aan het Fraudemeldpunt. Zoals recent door de Hoge Raad 
is benadrukt11, dient bij overdracht van informatie nadruk-
kelijk aandacht te zijn voor het ‘nemo tenetur’-beginsel.

Om verzekerd te zijn van zittingsruimte teneinde de 
te zijner tijd afgeronde zaken aan te kunnen brengen 
bij de rechter, zijn al bij aanvang van de pilot afspraken 
gemaakt met de rechtbank om voor deze zaken zoge-
naamde thema-politierechterzittingen te organiseren. Een 
ervaren strafrechter tevens voorzitter van de fraudekamer 
van de Haagse Rechtbank verklaarde zich bereid om als 
Politierechter op te treden.

10 In 2008 zijn gelden beschikbaar gesteld door het Ministerie 
van Financiën om de aangiftebereidheid van curatoren te 
vergroten. Indien een curator aangifte doet van eenvoudige 
of bedrieglijke bankbreuk, kan onder bepaalde voorwaarden 
een aantal uren worden gedeclareerd dat besteed is aan het 
doen van strafrechtelijke aangifte. Vanaf 1 september 2010 
geldt onder andere als voorwaarde dat de zaak waarvan 
aangifte is gedaan daadwerkelijk in opsporing is genomen.

 Nadere informatie hierover is te vinden op de site van Insolad 
(www.insolad.nl/publicaties). 

11 Er dient waarborg te worden geboden tegen het gebruik 
van afgedwongen wilsafhankelijke informatie in punitieve 
procedures. HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:161. 
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Van Pilot naar Project

De vereiste kennis en ervaring van en met faillissements-
fraude is inmiddels bij een groot aantal financieel recher-
cheurs van de politie-eenheid Den Haag12 ruimschoots 
aanwezig en gaande de pilot is ook gebleken dat het 
enthousiasme bij de betrokken politiemensen om deze 
zaken op te pakken groot is. Met het oog op het verder 
uitbreiden van het aantal mensen dat over de vereiste 
kennis beschikt om deze zaken aan toe te delen – ook 
buiten het Haagse arrondissement – is inmiddels door 
de Politieacademie een cursus ontwikkeld, bestemd voor 
financieel rechercheurs.

De aangiftebereidheid van curatoren in Den Haag is in 
de loop van de pilot aanzienlijk gestegen. Er is een stij-
gende lijn zichtbaar in het aantal meldingen en aangiftes 
dat binnenkomt bij het FMP: ten opzichte van 2010 is er 
sprake van een verviervoudiging van het aantal meldingen 
en aangiftes.

Tot op heden zijn alle daarvoor in aanmerking komende 
aangiftes in het Haagse arrondissement door de poli-
tie opgepakt. Daarbij dient de kanttekening te worden 
geplaatst dat niet alle meldingen leiden tot een aangifte 
die binnen het eigen arrondissement bij de politie kan 
worden uitgezet. Daartoe behoort immers ook een gering 
aantal meldingen dat leidt tot een onderzoek dat door de 
FIOD wordt opgepakt, bijvoorbeeld wegens omvang, com-
plexiteit of vanwege het feit dat het om een zogenaamde 
‘veelpleger’ gaat.

Bij deze laatste afwegingen speelt het Centraal Meldpunt 
Faillissementsfraude, begin 2012 ingericht bij de FIOD13, 
een belangrijke rol: alle meldingen en aangiftes van fail-
lissementsfraude uit het hele land worden door dit punt 
geregistreerd en hier vindt ook een check plaats in de 
betreffende systemen met als doel bijvoorbeeld veelplegers 
te detecteren. Ook bij dit Centraal Meldpunt is (landelijk) 
een toename van het aantal meldingen zichtbaar: in 2012 
kwamen 244 meldingen binnen, in 2013 was dat aantal 
gestegen tot 327.

Gedurende de looptijd van de pilot, 1 oktober 2010 tot 31 
december 2012, zijn door politie Haaglanden (Financiële 
Recherche Unit) en politie Hollands Midden (Team 
Thematische Opsporing) in totaal 40 zaken in behan-

12 In de periode van pilot en project heeft de reorganisatie 
van de politie plaatsgevonden: de rechtsopvolger van de 
politiekorpsen uit de pilotfase is – per 1 januari 2013 – de 
Nationale Politie, eenheid Den Haag.

13 Begin 2012 is het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude 
ingericht bij de FIOD, CT Noord en Oost Nederland te Zwolle, 
taakaccenthouder Faillissementsfraude – bereikbaar per mail: 
faillissementsfraude@belastingdienst.nl.

deling genomen. Deze zaken zijn inmiddels vrijwel 
allen afgerond. Er zijn in die periode drie themazittin-
gen (Politierechterzittingen) geweest waarop in totaal 15 
zaken zijn afgedaan. Daarnaast is een aantal zaken op een 
Taakstraf OM-zitting afgedaan.

Eind 2012 is de pilotfase geëindigd en in 2013 
heeft de aanpak als ‘Project Bestrijding eenvoudige 
Faillissementsfraude’ een structurele plaats gekregen 
binnen de politie-eenheid Den Haag. Voor 2013 was met 
de politie Den Haag de kwantitatieve afspraak gemaakt 
om tenminste 40 eenvoudige faillissementsfraudezaken 
in opsporing te nemen – in 2013 zijn in totaal 45 zaken 
door de politie opgepakt. Voor 2014 geldt wederom de 
afspraak dat tenminste 40 zaken door de politie Den Haag 
in onderzoek zullen worden genomen. Hierbij verdient 
opmerking dat regelmatig meerdere faillissements dossiers 
deel uitmaken van één zaak.

In 2013 hebben vijf thema-Politierechterzittingen plaats-
gevonden, voor 2014 zijn zes themazittingen gepland. De 
opgelegde straffen variëren van werkstraffen tot onvoor-
waardelijke en (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf-
fen. Daarbij is in een enkele zaak de door de curator als 
benadeelde partij ingediende vordering toegewezen en is 
eenmaal een ontnemingsmaatregel opgelegd. Recent is 
in een zaak conform eis ook een strafrechtelijk bestuurs-
verbod opgelegd.

Fraudespreekuur

Illustratief voor het toegenomen vertrouwen in de aanpak 
door politie en OM en de toegenomen aandacht van de 
Haagse curatoren voor de strafrechtelijke aspecten in fail-
lissementen is het initiatief, eind 2012, van een ervaren 
Haagse curator14: op zijn voorstel is in Den Haag een 
fraudespreekuur ingericht waar curatoren terecht kunnen 
met vragen over civiel- en strafrechtelijke aspecten van 
faillissementen. Het spreekuur staat onder leiding van de 
coördinerend faillissements-RC en verder nemen hieraan 
deel genoemde curator, de officier van justitie – portefeuil-
lehouder faillissementsfraude, een FIOD rechercheur en 
een adviseur van de Regionale Toezicht Organisatie van de 
Belastingdienst Den Haag. Sinds begin 2013 wordt vier-
maal per jaar een dergelijk spreekuur gehouden, waarbij 
per keer ongeveer zeven zaken door curatoren worden 
aangemeld en besproken.

Inzet is de curator te informeren en te adviseren over de 
eventuele mogelijkheden, de door de curator geconsta-
teerde onregelmatigheden te (laten) onderzoeken en de 
vastgestelde schade te verhalen op aansprakelijke per-

14 Mr. W.J.B. van Nielen, advocaatpartner en curator bij Van 
Diepen Van der Kroef, Den Haag.
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sonen. Uitkomst van zo’n bespreking kan ook zijn het 
inzetten van een strafrechtelijk traject maar het fraude-
spreekuur heeft, als genoemd, een zelfstandige status en 
toegevoegde waarde voor de curator.

Landelijke ontwikkelingen

Na de start van de pilot in 2010 is vanaf medio 2011 in 
toenemende mate politieke aandacht15 voor dit onderwerp 
ontstaan, ook door de stijging van het aantal faillissemen-
ten onder invloed van de verslechterende economische 
situatie. In 2009 was er sprake van ongeveer 9.500 faillis-
sementen, in 2013 werden ruim 12.300 faillissementen 
uitgesproken – wederom een stijging van 10% ten opzichte 
van 2012.

In een brief d.d. 26 november 201216 is door de Minister 
van Veiligheid en Justitie het wetgevingsprogramma her-
ijking van het faillissementsrecht aangekondigd, waarvan 
verbetering van de bestrijding van faillissementsfraude één 
van de pijlers is. In het Algemeen Overleg d.d. 20 december 
201217 is door de Minister van Veiligheid en Justitie aan de 
Tweede Kamer toegezegd dat er prestatieafspraken zullen 
worden gemaakt met betrekking tot aantallen (eenvoudige) 
faillissementsfraudezaken die jaarlijks opgepakt dienen 
te worden. Zoals hiervoor aangegeven zijn dergelijke 
afspraken in Den Haag voor 2013 inderdaad gemaakt – en 
ruimschoots nagekomen.

Gelet op de resultaten van de Haagse pilot is medio 2012 
door het OM ervoor gekozen de Haagse werkwijze als ‘best 
practice’ landelijk uit te dragen. Door de landelijk coör-
dinator horizontale fraudebestrijding bij het Functioneel 
Parket is, samen met het Haagse Arrondissementsparket, 
een landelijk themateam Faillissementsfraude ingericht 
dat als ‘helpdesk’ fungeert voor het OM.

Tevens is aandacht besteed aan het Haagse project bij 
landelijke bijeenkomsten van curatoren (Insolad) en 
Rechters-commissarissen in faillissementen (Recofa). 
Verschillende curatoren en faillissements-RC’s hebben 
interesse getoond in de Haagse werkwijze en hebben 
laten weten deze over te willen nemen in de respectieve 
arrondissementen.

15 Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de voorzit-
ter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 30 juni 
2011, Onderwerp: Geïntegreerde aanpak faillissements-
fraude.

16 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 29 911, nr. 74 (Brief 
van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de voorzitter 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 26 november 
2012); het wetsvoorstel is op 24 februari 2014 voor consultatie 
naar verschillende adviesinstanties gestuurd.

17 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 29 911, nr. 76 (Bestrij-
ding georganiseerde criminaliteit; Verslag van een Algemeen 
Overleg d.d. 20 december 2012).

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft bij brief van 
20 december 201318 aangegeven dat er gestreefd wordt 
naar het voltooien van de landelijke uitrol van het Haagse 
project in 2014: zowel de projectmatige strafrechtelijke 
aanpak als de fraudespreekuren.

Betrokkenheid, enthousiasme, deskundigheid van en 
goede communicatie tussen alle schakels die een rol spelen 
bij de strafrechtelijke aanpak van faillissementsfraude 
zijn cruciaal voor een goede en effectieve afhandeling 
van zaken: faillissements-RC, curatoren, politie, FIOD, 
OM en Rechtbank.

In de arrondissementen Amsterdam en Midden-Nederland 
(Utrecht) is inmiddels ook zo’n lokale ‘faillissements-
fraude-kolom’ ingericht en is een aanvang gemaakt met 
een vergelijkbare aanpak van eenvoudige faillissements-
fraude. Andere arrondissementen zijn bezig met de 
voorbereidingen hiertoe. Kwantitatieve afspraken voor 
2014 zijn thans in de tien arrondissementen een feit: elk 
arrondissement dient in 2014 een aantal eenvoudige fail-
lissementsfraudezaken in onderzoek te nemen.

Tot slot

Als genoemde afspraken worden nagekomen, zullen in 
2014 landelijk enkele honderden eenvoudige faillisse-
mentsfraudedossiers strafrechtelijk in onderzoek worden 
genomen, naast de complexe dossiers die deel uitmaken 
van de 50 tot 60 zaken die door de FIOD worden opge-
pakt. Dit heeft naar verwachting een gunstig effect op de 
pakkans.

Van een reële pakkans kan een preventieve prikkel uit 
gaan: met name de zogenaamde gelegenheidsfraudeurs 
zullen hiervoor gevoelig (kunnen) zijn. Om die reden 
is er in Den Haag ook voor gekozen middels de media 
bredere bekendheid te geven aan de verhoogde inzet van 
politie en justitie op de aanpak van faillissementsfraude.

Bij bestrijding van fraude dient preventie immers te pre-
valeren – het belangrijkste doel is om fraude en schade te 
voorkomen. Het OM draagt hieraan bij door de ervaringen 
met het doen van deze zaken te delen met instanties die 
maatregelen kunnen treffen om het plegen van faillis-
sementsfraude onmogelijk, of in elk geval moeilijker te 
maken – het creëren van een zogenaamd barrièremodel 
– en daarnaast door mee te denken over mogelijkheden 
om malafide bestuurders van bedrijven en katvangers te 

18 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 17 050, nr. 450 (Mis-
bruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, 
sociale zekerheid en subsidies; Bestrijding georganiseerde 
criminaliteit; Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie 
aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
d.d. 20 december 2013).
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stoppen met en te weerhouden van het (opnieuw) fraude-
ren met behulp van rechtspersonen en ondernemingen.

Het is evenwel een illusie te veronderstellen dat faillis-
sementsfraude volledig uitgebannen zal kunnen worden. 
Strafrechtelijk ingrijpen zal dan ook complementair 
dienen plaats te vinden – waar preventie en civielrechtelijk 
toezicht niet doeltreffend blijken en waar de maatschap-
pelijke impact van de fraude dit vergt. Daarbij is een 
terughoudende en zorgvuldige inzet van het strafrechtelijk 
instrumentarium noodzakelijk gelet op de beperkte mid-
delen die beschikbaar zijn: het is van belang de ‘goede, 
betekenisvolle zaken’ te doen.

In het huidig tijdsgewricht wordt faillissementsfraude 
aangemerkt als een vorm van criminaliteit met grote 
maatschappelijke impact en een sterk ontwrichtend effect 
op de samenleving. Daarbij is ook veelal sprake van aan-
zienlijke financiële schade, zowel voor burgers als voor de 
overheid. Het voorgaande rechtvaardigt op dit moment een 
intensieve(re) en effectieve(re) aanpak van deze vorm van 
fraude – het Haagse project kan daarbij als ‘best practice’ 
een handvat bieden voor de rest van het land.
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De aanpak van 
faillissementsfraude

De stand van zaken

prof. mr. C.M. Hilverda *

1. Inleiding

In 2012 werden ruim 12.300 faillissementen uitgesproken, 
het hoogste aantal sinds het CBS met de telling begon.1 Uit 
verschillende onderzoeken is gebleken dat in ten minste 
een kwart tot een derde van alle faillissementen fraude 
voorkomt die te ernstig is om niet aan te pakken.2 Dat 
dit de laatste jaren anders zou zijn, ligt niet in de rede 
en valt ook niet te beluisteren bij degenen die als eerste 
tegen een vermoedelijke faillissementsfraude aanlopen: 
de faillissementscuratoren.

Faillissementsfraude is schadelijk voor de schuldeisers die 
daardoor geregeld zelf in de financiële problemen komen 
en schadelijk voor de samenleving als geheel. Dit laatste 
niet alleen omdat de Belastingdienst geldt als een van de 
belangrijkste slachtoffers3, maar ook omdat faillissements-
fraude eerlijke concurrentieverhoudingen verstoort en het 
voor een gezond handelsverkeer noodzakelijke vertrouwen 

* Tineke Hilverda is hoogleraar Faillissementsfraude aan de 
rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen en 
senior raadsheer bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

1 Zie drs. Jeanette Brouwer RA in NRC Handelsblad van 23 
februari 2014, pagina E7.

2 A.C. Berghuis en G. Paulides, ‘Faillissementen bij besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Een studie 
naar misbruik van rechtspersonen’, Interimrapport WODC, 
Ministerie van Justitie, ‘s-Gravenhage 1982; R. Knegt e.a., 
‘Fraude en misbruik bij faillissement: een onderzoek naar 
hun aard en omvang en de mogelijkheden van bestrijding’, 
Hugo Sinzheimer Instituut, Amsterdam 2005 en C.M. Hil-
verda, ‘Faillissementsfraude’, Serie Onderneming en Recht 
deel 53, Kluwer, Deventer 2009 (verder: Hilverda 2009), p. 
XXVII-XXVIII.

3 De totale onbetaalde schuld van de in 2010 beëindigde fail-
lissementen bedroeg bijna 4,2 miljard euro, waarvan 993 
miljoen euro voor de fiscus en het UWV (Faillissementen: 
oorzaken en schulden 2010, CBS 6 oktober 2011). 

ondermijnt dat schulden worden afgelost. Het is daarom 
belangrijk dat daartegen stevig wordt opgetreden.

De bestrijding van faillissementsfraude staat sinds 
2012 op de politieke agenda. Daarnaast heeft Minister 
Opstelten van Veiligheid en Justitie (verder: V en J) in 
2013 de Rijksbrede aanpak van fraude aangekondigd en 
aandachtsgebieden vastgesteld voor het offensief tegen 
ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. In dat 
kader wordt faillissementsfraude steeds genoemd als een 
van de fraudevormen met de grootste maatschappelijke 
schade.4

Opstelten wijst mede namens zijn ambtsgenoten voortdu-
rend en terecht op het belang van een geïntegreerde aanpak 
van faillissementsfraude en fraude in het algemeen, waar-
bij de ketenpartners samenwerken. Ketenpartners bij de 
bestrijding van faillissementsfraude zijn de faillissements-
curatoren, de rechters-commissarissen in faillissement 
(verder: r-c’s), de Belastingdienst en politie/justitie. In 
die integrale aanpak is volgens Opstelten ruimte voor 
preventie, civielrechtelijk verhaal, bestuurlijk toezicht en 
handhaving en, als sluitstuk in ‘optimum remedium’, de 
strafrechtelijke aanpak. In onderlinge afstemming en met 
gebruikmaking van elkaars kennis, ervaring, capaciteit en 
bevoegdheden kan immers op de meest effectieve wijze 
worden gehandeld. Uitgangspunt daarbij is steeds dat 
fraude niet mag lonen.5 Ingeval van faillissementsfraude 

4 Brieven van 13 maart, 3 juli en 20 december 2013 aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer.

5 Brief van Minister Opstelten aan de Tweede Kamer d.d. 20 
december 2013, p. 11.
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dienen de criminele winsten ten goede te komen aan de 
slachtoffers, aldus nog steeds Opstelten.6

In dit artikel wordt besproken hoe de voorgestane integrale 
bestrijding van faillissementsfraude ervoor staat: welke 
maatregelen zijn al genomen en welke investeringen 
moeten daarvoor nog worden gedaan?

2. De eerste maatregelen

De eerste maatregelen ter bestrijding van faillissements-
fraude werden door het Ministerie van V en J vanaf 2012 
voortvarend ter hand genomen7:

•	 In	 februari	 2012	 werd	 het	 Centraal	 Meldpunt	
Faillissementsfraude ingesteld. Via het e-mailadres fail-
lissementsfraude@belastingdienst.nl kan door iedereen 
eenvoudig melding worden gedaan van een vermoe-
delijke faillissementsfraude. Door het melden bij één 
loket kan een beter beeld ontstaan van aard, omvang, 
tendensen en landelijk opererende veelplegers en kan 
de beschikbare capaciteit van politie, FIOD en justitie 
meer effectief worden ingezet.

•	 In	2012	is	de	Garantstellingsregeling	curatoren	her-
zien (GSR 2012). Op basis van deze regeling staat het 
Ministerie van V en J (dienst Justis) garant voor de door 
de curator te maken onderzoeks- en procedurekosten 
indien de curator in een faillissement van een rechtsper-
soon met een ontoereikende boedel een actie overweegt 
op grond van de Actio Pauliana (42 e.v. Fw), artikel 2:9 
BW of de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid ingeval 
van faillissement (verder: WBF8). De administratieve 
lasten zijn beperkt, aanvraagformulieren zijn digitaal 
in te dienen9 en meer kosten dan voorheen kunnen op 
basis van deze regeling worden vergoed.

•	 Sinds	1	juli	2011	voert	de	afdeling	TRACK	van	de	dienst	
Justis van het Ministerie van V en J met behulp van het 
ict-systeem RADAR en opgestelde risicoprofielen een 
doorlopende screening uit op mogelijk misbruik van 
rechtspersonen. Basis is de Wet controle op rechtsper-
sonen en het daarbij horende besluit. Deze screening 
is na een vertraagde start sterk verbeterd. Op basis 
van de deels geautomatiseerde en deels handmatige 
screening met behulp van openbare en niet-openbare 
bronnen worden risicomeldingen afgegeven aan afne-
mers als de Belastingdienst, het OM, de FIOD en de 

6 Pagina 17 van het verslag van het overleg met de vaste com-
missie voor V en J op 20 december 2012, Bijl. Hand. II, 
2012-2013, 29 911, nr. 76, p. 17.

7 Zie ook W.J.B. van Nielen, ‘Middelen van de curator bij 
faillissementsfraude’, TvI 2013/13, p. 70-83. 

8 Opgenomen in de artikelen 2(:50a, 53a, 300a jo.) 138, 149, 
248, 259 en 10:121 BW.

9 Via een pdf-document op www.justis.nl, te mailen naar 
trackgsr@minvenj.nl.

politie. Daarnaast kunnen door de afnemers, maar ook 
door curatoren, netwerkanalyses worden opgevraagd. 
Daarmee kan inzicht worden verkregen in wie de 
beleidsbepaler is in een bevraagde groep rechtsperso-
nen en in verhaals mogelijkheden.10

•	 Waar	 de	 opsporing	 van	 de	 complexe	 gevallen	 van	
faillissementsfraude met een schadebedrag van ten 
minste 100.000 euro is toebedeeld aan de FIOD en het 
Functioneel Parket (verder: FP), dienen de meer een-
voudige gevallen van faillissementsfraude11 te worden 
opgepakt door de Nationale Politie (verder: NP) en (de 
fraudeofficieren van justitie van) de gewone arrondis-
sementsparketten. In dat kader is in 2012 de Leidraad 
eenvoudige faillissementsfraude tot stand gekomen als 
hulpmiddel voor rechercheurs van de politie.

3. Het wetgevingsprogramma Herijking 
Faillissementsrecht

In de brief van de Minister Opstelten aan de voorzitter 
van de Tweede Kamer d.d. 26 november 2012 werd ver-
volgens het ambitieuze wetgevingsprogramma Herijking 
Faillissementsrecht aangekondigd.12 Aan de eerste pijler, 
een meer effectieve fraudebestrijding, is voorrang gegeven 
met drie samenhangende wetsvoorstellen. Dit zijn de 
Wet civielrechtelijk bestuursverbod, de Wet herziening 
strafbaarstelling faillissementsfraude en de Wet verster-
king positie curator. De voorontwerpen voor de eerste 
twee wetten liggen inmiddels voor advies bij de Raad 
van State; het ambtelijk ontwerp voor de laatste wet is in 
internetconsultatie gegeven.

3.1. Het voorontwerp Wet civielrechtelijk 
bestuursverbod

Dit wetsvoorstel (art. 106a-106d Fw) geeft de curator en 
het Openbaar Ministerie de bevoegdheid aan de recht-
bank te vragen jegens een formeel of feitelijk bestuurder 
van een Nederlandse of buitenlandse rechtspersoon een 
bestuursverbod van maximaal vijf jaren uit te spreken, 
indien deze zich tijdens of in de drie jaren voorafgaand 
aan het faillissement aan bepaalde concreet omschreven 
gevallen van kennelijk onbehoorlijk bestuur heeft schuldig 
gemaakt. Op dit voorontwerp is veel kritiek gekomen. Zo 

10 Bij brief van Minister Opstelten aan de Tweede Kamer van 
21 januari 2014 is het rapport Evaluatie Wet controle op 
rechtspersonen aangeboden, met resultaten, geconstateerde 
gebreken en aanbevelingen. 

11 Hierbij gaat het om het ontbreken van een (fatsoenlijke) 
bedrijfsadministratie en/of het onttrekken van één of enkele 
vermogensbestanddelen aan de boedel. 

12 Zie ook het Verslag van het overleg met de vaste commissie 
voor Veiligheid en Justitie naar aanleiding van deze brief op 
20 december 2012 en de brieven van Minister Opstelten van 
27 juni 2013 en 15 november 2013, waarin over de voortgang 
van dit Wetgevingsprogramma wordt gerapporteerd. 
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vraagt het Openbaar Ministerie zich af hoe deze taak te 
vervullen gelet op de enorme bezuinigingen die het OM 
zijn opgelegd. Wat hiervan ook zij; het is onontkoombaar 
dat een dergelijke regeling wordt ingevoerd omdat het 
mogelijk moet zijn malafide of onverantwoord opererende 
bestuurders te verbieden hun praktijken voort te zetten. 
Blijft echter dat van deze wet niet te veel moet worden ver-
wacht. Voor potentiële gelegenheidsfraudeurs zal van de 
dreiging van een beroepsverbod een preventieve werking 
uitgaan, omdat zij nog iets te verliezen hebben. Daarvoor 
zal wel een reële kans moeten bestaan dat dit verbod wordt 
opgelegd. Bovendien moet niet worden vergeten dat de 
belangrijkste preventieve werking eenvoudigweg uitgaat 
van een daadkrachtige bestrijding van reeds gepleegde 
fraude.

3.2. Het voorontwerp Wet herziening strafbaarstelling 
faillissementsfraude

In dit wetsvoorstel worden de huidige strafbaarstellingen 
van faillissementsfraude uit de artikelen 194 en 340-344 
Sr verduidelijkt en daarmee eenvoudiger toepasbaar.13 Zo 
wordt conform mijn eerdere voorstellen14 geëxpliciteerd of 
het gaat om een gedraging vóór of tijdens faillissement, 
wordt aangeduid wie onder ‘bestuurder’ moet worden 
verstaan en wordt de ouderwetse en tot veel misverstanden 
aanleiding gevende zinsnede ‘ter bedrieglijke verkorting 
van de rechten der schuldeisers’ vervangen door ‘wetende 
dat een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkhe-
den worden benadeeld’. Hiermee wordt weer aangesloten 
bij de ‘weten’-norm uit de Pauliana (art. 42 Fw), net zoals 
bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht. 
De Pauliana werd echter reeds in 1896 gemoderniseerd!15 
Belangrijk is ook dat dit ontwerp het niet aan de curator 
afgeven van een fatsoenlijke bedrijfsadministratie straf-
baar stelt, indien dit is te wijten aan het opzettelijk of 
culpoos (grof onachtzaam) schenden van de administratie-, 
bewaar- of afgifteverplichtingen door de failliete natuurlijk 
persoon of de formele en/of feitelijke bestuurders van de 
failliete rechtspersoon. Dergelijk gedrag getuigt immers 
van verwijtbaar onverantwoord ondernemerschap, als het 
al niet is ingegeven om gepleegde fraude te verdoezelen. 
De huidige strafbaarstellingen zijn in dit opzicht te com-
plex en beperkend. 16

13 Zie over dit wetsvoorstel zoals het luidde tijdens de internet-
consultatie ook N. van der Laan, ‘Wetsvoorstel ‘herziening 
strafbaarstelling faillissementsfraude’ een doekje voor het 
bloeden’, Tijdschrift Onderneming & Strafrecht in praktijk, 
oktober 2013, p. 20 e.v.

14 Hilverda 2009, p. 451 e.v. 
15 Zie C.M. Hilverda, ‘Het bedrieglijke van de bankbreuk ontra-

feld’, Serie Onderneming en Recht deel 73, Kluwer, Deventer 
2012, p. 86-89.

16 Zie naast de Memorie van Toelichting bij de artikelen 344a 
en 344b Sr van dit wetsvoorstel ook C.M. Hilverda, ‘De 
bestrijding van faillissementsfraude: waar een wil is, ... … 

Noemenswaard is ook dat artikel 347 Sr wordt gemoder-
niseerd. Deze bepaling zag en ziet op situaties buiten 
faillissement waarin door bepaalde volstrekt onverant-
woorde handelingen ernstig nadeel wordt toegebracht 
aan de rechtspersoon. Als nieuw vereiste geldt dat het 
voortbestaan van de onderneming daardoor in gevaar 
komt. Naast of in plaats van een geldboete van de vijfde 
categorie, wordt in het voorstel oplegging van een gevan-
genisstraf van maximaal twee jaar mogelijk gemaakt, en 
bij oogmerk van bevoordeling van zichzelf of een ander, 
van maximaal vier jaren. Ik zou deze vrijheidsstraf graag 
opgetrokken zien tot maximaal zes jaren, zoals in artikel 
343 Sr. Dit om de eenvoudige reden dat in de gevallen 
waarop artikel 347 Sr ziet, het faillissement en daarmee 
de toepasselijkheid van artikel 343 Sr, regelmatig wordt 
voorkomen door overheidsingrijpen. Denk aan recente 
gevallen van geknoei binnen banken en woningbouwcor-
poraties. Bovendien ontlopen fraudeurs ook steeds vaker 
een faillissement en daarmee toepassing van artikel 343 Sr 
door de rechtspersoon te ontbinden ex artikel 2:19, eerste 
lid, onder a BW,17 of leeg achter te laten. In het laatste geval 
is het de Kamer van Koophandel die na verloop van tijd tot 
ontbinding overgaat, omdat bestuurder en vestigingsplaats 
onbekend zijn en geen aangifte vennootschapsbelasting 
wordt gedaan.18

3.3. Het voorontwerp Wet versterking positie curator

Curatoren hebben tot taak om zich onder toezicht van de 
r-c in te spannen voor een rechtvaardige verdeling van de 
failliete boedel. In dit kader dienen zij te onderzoeken of 
er voor of tijdens het faillissement onregelmatigheden 
(normschendingen) hebben plaatsgevonden die het fail-
lissement (mede) hebben veroorzaakt of het tekort in het 
faillissement hebben vergroot. Dit onderzoek kan immers 
aanleiding geven tot het achterhalen van verborgen/ver-
zwegen boedelactiva of het instellen van civielrechtelijke 
acties waarmee de schade kan worden verminderd of 

…’, oratie 25 mei 2012, Serie Onderneming en Recht deel 
73, Kluwer, Deventer 2012 (verder: Hilverda 2012), p. 25 e.v. 
en p. 58 e.v. 

17 In dat geval kan een faillissement overigens nog steeds wor-
den uitgesproken, indien summierlijk is gebleken van feiten 
en omstandigheden die voldoende aannemelijk maken dat 
er nog baten zijn. Deze baten kunnen voortvloeien uit een in 
te stellen Actio Pauliana, WBF-vordering of onrechtmatige 
daadsactie. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 27 januari 1995, NJ 
1995/579; Rechtbank Midden-Nederland 15 oktober 2013, 
zaaknummer 13/1052F; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
30 december 2013, zaaknummer 200.138.136 en Rechtbank 
Midden-Nederland 9 december 2013, NJF 2014/96. 

18 In 2013 gebeurde dat bij ruim 4.000 rechtspersonen. Zie Het 
Parool, 24 december 2013, waarin Benno Friedberg wordt 
aangehaald die medio 2014 op dit laatste verschijnsel aan 
de Universiteit van Maastricht hoopt te promoveren.
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opgeheven.19 In dit wetsvoorstel wordt deze taak versterkt 
door deze expliciet in de wet neer te leggen (art. 68, tweede 
lid Fw) met een verantwoordingsplicht jegens de r-c (art. 
73a Fw).20 De r-c kan de curator opdragen de aan hem 
gerapporteerde onregelmatigheden te melden bij politie/
justitie of andere instanties. 

Teneinde deze fraudesignalerende taak van de curator 
kracht bij te zetten, worden in dit wetsvoorstel de huidige 
faillissementsrechtelijke inlichtingen- en medewerkings-
verplichtingen verduidelijkt en uitgebreid. Hierbij wordt 
sterk aangesloten bij de voorstellen uit het voorontwerp 
Insolventiewet.21 Zo strekt de inlichtingenplicht zich straks 
uit tot eenieder die in de drie jaar voorafgaande aan het 
faillissement formeel of feitelijk bestuurder was (art. 106, 
eerste lid Fw). Hierdoor wordt het onmogelijk aan de 
inlichtingenplicht te ontsnappen door het formeel of fei-
telijk bestuurderschap vóór faillissement te beëindigen.

Nakoming van de inlichtingen- en medewerkingsver-
plichtingen kan op verschillende manieren worden afge-
dwongen. Zo wordt het opzettelijk niet nakomen van de 
inlichtingenplicht in artikel 194 Sr bestraft. In het onder 
3.2 genoemde voorontwerp dient artikel 194 Sr nog te 
worden aangevuld om ook het opzettelijk niet (correct) 
voldoen aan de medewerkingsplicht van een directe sanc-
tie te voorzien. Daarnaast loopt een formeel of feitelijk 
bestuurder het risico op een civielrechtelijk bestuursverbod 
van maximaal vijf jaar indien hij in ernstige mate tekort-
schiet in zijn informatie- en medewerkingsverplichtingen 
jegens de curator (artikel 106a, eerste lid, aanhef en onder 
c Fw van het onder 3.1 genoemde voorontwerp). Ten slotte 
kunnen gefailleerden-natuurlijke personen en formeel 
of feitelijk bestuurders van failliete rechtspersonen (art. 
87 en 106 Fw) worden gegijzeld indien ze niet aan de 
inlichtingenplicht voldoen. In het Wetsvoorstel Versterking 
positie curator strekt deze gijzelingsmogelijkheid zich 
ook uit tot het niet-naleven van de medewerkingsplicht, 
alsmede tot commissarissen en tot eenieder die in de drie 
jaar voorafgaande aan het faillissement formeel of feitelijk 
bestuurder was (art. 106, eerste lid Fw nieuw).

4. Wat nog te doen?

Met bovenstaande maatregelen is een doelmatige 
geïntegreerde bestrijding van (faillissements)fraude 
nog niet gegeven. Met goede wetgeving, een Centraal 

19 Denk aan de Actio Pauliana, aansprakelijkstelling van (ex-)
bestuurders en commissarissen op grond van de WBF en 
acties uit hoofde van onrechtmatige daad (HR 14 januari 
1983, NJ 1983, 597 (Peeters/Gatzen)). 

20 Zie voor enkele kritische kanttekeningen Van Nielen a.w.
21 Op 1 november 2007 door de voorzitter van de Commissie 

Insolventierecht, prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, aangeboden 
aan de toenmalige Minister van Justitie. 

Fraudemeldpunt, een steeds beter functionerend toezicht 
op rechtspersonen en een Leidraad eenvoudige faillisse-
mentsfraude verbetert ‘slechts’ het instrumentarium om 
de fraude te bestrijden. Wil die fraude ook echt afdoende 
worden aangepakt, is vereist dat de ketenpartners intrin-
siek gemotiveerd zijn en hun organisatie, capaciteit en 
kennis zodanig op orde hebben dat zij bereid en in staat 
zijn samen – met behulp van het verbeterde instrumen-
tarium – deze uitdaging aan te gaan.22 Wat bij elk van de 
ketenpartners nog moet gebeuren om aan deze randvoor-
waarden te voldoen, wordt hieronder uiteengezet.

4.1. Curatoren en rechters-commissarissen 
faillissementen

Het is zinvol dat de ‘fraudesignalerende’ taak van de 
curator wettelijk wordt verankerd, omdat nog niet iedere 
curator en r-c van het bestaan en belang van deze taak is 
doordrongen. Logisch gevolg hiervan is wel dat de cura-
tor zal moeten worden gefaciliteerd deze taak op verant-
woorde wijze uit te oefenen. Dit betekent enerzijds dat 
moet worden voorzien in een redelijke vergoeding van 
de kosten indien de boedel of de bestaande regelingen 
(GRS 2012) tekort schieten.23 Anderzijds zullen de uit deze 
taak voortvloeiende meldingen richting politie/justitie 
of andere ketenpartners (de Belastingdienst) adequaat 
moeten worden opgepakt.

Minister Opstelten heeft toegezegd dat diverse financie-
ringsmodaliteiten nader worden onderzocht (brief van 20 
december 2013, p. 10). In dit kader ligt tevens een taak 
voor de vakverenigingen (Insolad, JIRA en Recofa24) om in 
overleg met het Ministerie van V en J in kaart te brengen 
welke onderzoeksinspanningen (aard en duur) redelijk 
zijn en door wie deze moeten worden uitgevoerd. Ik ben 
van mening dat deze belangrijke fraudesignalerende taak, 
waarvoor kennis en ervaring van groot belang zijn, in 
belangrijke mate door de curator zelf dient te worden 
verricht en niet door een goedkopere faillissementsme-
dewerker. Kerntaak van de curator blijft vereffenaar ten 
behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Dit betekent 
dat indien na onderzoek blijkt van vermoede onregelma-
tigheden die naar verwachting niet zullen kunnen leiden 
tot het vergroten van boedelactiva door de curator zelf, met 
een melding c.q. aangifte richting politie/justitie en/of de 
Belastingdienst kan worden volstaan.

22 Hilverda 2012 a.w.
23 Zo ook Van Nielen a.w. die pleit voor een verruiming van de 

GRS 2012.
24 Insolad is de Vereniging Insolventierecht Advocaten, JIRA 

is de vereniging voor Jonge Insolventierecht Advocaten en 
Recofa is het landelijk overlegorgaan van rechters-commis-
sarissen in faillissementen en surseances van betaling. 
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Om de fraudesignalerende taak adequaat te kunnen uit-
oefenen, dient door zowel de curatoren als de r-c’s te 
worden geïnvesteerd in een betere forensische adminis-
tratieve basiskennis. Deze is vereist om de belangrijkste 
fraudesignalen uit de administratie te kunnen destilleren. 
Bij wat grotere faillissementen kunnen curatoren ook de 
hulp inroepen van forensische accountants. Sommige 
van hen beschikken over inventieve en betaalbare ict-
hulpmiddelen om administraties op fraude-indicatoren 
te doorzoeken.25 Indien de boedel hiervoor ontoereikend 
is, zou de GRS 2012 of de door de Minister in het voor-
uitzicht gestelde financieringsmodaliteit de bekostiging 
moeten garanderen.

Een integrale bestrijding van faillissementsfraude vereist 
ook een meer professionele r-c, waarvan de instelling door 
Opstelten reeds is aangekondigd.26 Kort gezegd gaat het 
om een r-c die beschikt over de vereiste kennis, die wordt 
benoemd voor langere tijd onafhankelijk van de soms 
kortetermijnnoden van een gerechtsbestuur en die pas 
vertrekt na een gedegen overdracht. Daarnaast zou lande-
lijk een coördinerend fraude r-c moeten worden benoemd 
die afnemer wordt van risicomeldingen vanuit TRACK, 
landelijk aanspreekpunt is voor externe ketenpartners 
en die door bundeling van interne en externe informatie 
beter zicht heeft op veelplegers en georganiseerde crimi-
naliteitsverbanden. Deze coördinerend fraude r-c dient 
tevens zorg te dragen voor een meer eenduidig beleid, 
waaronder de implementatie van belangrijke initiatieven 
als de fraudespreekuren in Den Haag. Nu is de landelijke 
uitrol daarvan een moeizaam traject. Bij het driemaande-
lijkse fraudespreekuur in Den Haag kunnen curatoren 
terecht met vragen over faillissementen waarin mogelijk 
sprake is van faillissementsfraude. Het spreekuur staat 
onder leiding van de r-c. Andere deelnemers zijn een 
officier van justitie, een ervaren curator en iemand van de 
Belastingdienst en de FIOD. Zaken worden op voorhand 
schriftelijk aangeleverd en tijdens het spreekuur bespro-
ken. Tevoren wordt zo nodig vooroverleg gevoerd met 
de politie. Beschikbare informatie van de partners wordt 
vertrouwelijk gedeeld. Van daaruit kan door bundeling van 
informatie, bevoegdheden en capaciteit worden nagegaan 
op welke wijze eventuele fraude het meest effectief kan 
worden aangepakt.

25 Op het door mij in samenwerking met het CPO georgani-
seerde symposium ‘De administratie: een quick win voor 
de faillissementsfraudebestrijding’ van 20 juni 2013 heeft 
E11even BV een dergelijk handzaam ict-systeem gedemon-
streerd. 

26 Brief van Minister Opstelten aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer van 27 juni 2013, p. 7. 

4.2. De Belastingdienst

De Belastingdienst kan op verschillende manieren een 
bijdrage leveren aan de integrale bestrijding van faillis-
sementsfraude. In de eerste plaats preventief. Via het 
koppelen van interne informatie en beschikbare externe 
bronnen, zoals de risicomeldingen vanuit TRACK, is de 
Belastingdienst vaak in staat fraude(urs) in een vroeg 
stadium op het spoor te komen en (verdere) schade te 
voorkomen. Daarnaast kan de Belastingdienst geleden 
schade beperken door middel van acties op grond van de 
WBA, de Wka, de inlenersaansprakelijkheid (art. 34-36 
Invorderingswet 1990) of – net als elke andere benadeelde 
schuldeiser – op grond van onrechtmatige daad tegen 
de fraudeur, niet zijnde de failliet zelf. Bovendien kan 
de Belastingdienst de curator bijstaan in zijn pogingen 
de door de faillissementsfraude veroorzaakte schade 
te verminderen door het verstrekken van informatie,27 
een boekenonderzoek of door het verlenen van een pro-
ceskostengarantie.28 Ten slotte kan de Belastingdienst 
informatie verschaffen aan de FIOD of het OM (art. 43c 
Uitvoeringsregeling AWR 1994).

Op het terrein van de rijksbrede aanpak van fraude, het 
afromen van crimineel vermogen en de aanpak van de geor-
ganiseerde criminaliteit bestaan samenwerkingsverban-
den als de tien Regionale Informatie- en Expertisecentra 
(RIEC’s)29 en het ICOV, waarbinnen de Belastingdienst 
participeert.30

27 Zie artikel 67, lid 2 onder c AWR/Invorderingswet 1990 jo. 
artikel 43 AWR, artikel 36.2 Leidraad Invordering 2008, artikel 
67, lid 1 AWR/Invorderingswet 1990 en C.M. Hilverda, ‘Fail-
lissementsfraude en de rol van de Belastingdienst’, Weekblad 
fiscaal recht 2013, p. 1158. Kristel Vinkers, medewerkster 
van de Belastingdienst, heeft in het kader van het in noot 
26 aangehaalde symposium bondig en illustratief op papier 
gezet welke informatie de curator bij welke functionaris van 
de Belastingdienst kan verkrijgen. Deze bijdrage is te vinden 
op de website van Insolad.

28 M.C.J. Kop in Hilverda 2009, p. 523-527 en p. 541-547.
29 De tien RIEC’s en het Landelijk Informatie- en Expertise-

centrum (LIEC) vervullen een ondersteunende en advise-
rende rol waarbinnen informatie van de convenantpartners 
bij elkaar wordt gebracht en preventieve en/of repressieve 
interventiestrategieën worden bepaald. Deze kunnen be-
stuursrechtelijk, strafrechtelijk en/of fiscaalrechtelijk van 
aard zijn, waarbij steeds wordt getracht crimineel vermogen 
af te pakken. Partners zijn gemeenten, provincies, Openbaar 
Ministerie, Nationale Politie, FIOD, Belastingdienst, Douane, 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en IND. De 
focus ligt met name op thema’s die de Minister van V en J 
heeft vastgesteld op basis van het Nationale Dreigingsbeeld 
Georganiseerde Criminaliteit 2012. Denk aan mensenhan-
del, georganiseerde hennepteelt, fraude, misbruik in de 
vastgoedsector en witwassen.

30 ICOV staat voor Infobox Crimineel en Onverklaarbaar 
Vermogen. Dit is een samenwerkingsverband tussen de 
Belastingdienst, de FIOD, het OM en de FIU (Financial 
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Op dit moment schiet de Belastingdienst flink tekort in 
zijn aandeel in de integrale (faillissements)fraudebestrij-
ding. Naast enthousiaste ervaringen van curatoren en r-c’s 
over de kennis en medewerking van de Belastingdienst, 
komen mij geregeld ook teleurgestelde en soms zelf bittere 
opmerkingen ter ore. Wil de Belastingdienst hierin veran-
dering brengen, dan moet de organisatie anders worden 
ingericht. In elke regio – aansluitend bij de politie- en 
RIEC-regio’s – zal een unit moeten worden opgericht met 
daarin een insolventieteam, een team voor de bestrijding 
van andere fraude, en een team dat zich richt op de inte-
grale overheidsaanpak met betrekking tot het afromen 
van crimineel vermogen (ICOV) en de georganiseerde 
criminaliteit (RIEC). Binnen het insolventieteam dient te 
worden samengewerkt tussen faillissementscoördinato-
ren, specialisten invordering, specialisten heffing en con-
trolemedewerkers en met andere – externe – partijen om 
tijdig en alert preventief en repressief te kunnen optreden 
tegen misbruik en fraude. Landelijk zal in deze tien units 
op dezelfde eenduidige wijze moeten worden gewerkt en 
dient tussen de teams en units een intensieve onderlinge 
informatie-uitwisseling en samenwerking te bestaan.

Nadat de implementatie van een dergelijke structuur – 
ondanks een in de jaren 2011 en 2012 succesvol deelproject 
‘Faillissementsproces’ binnen het segment MKB – lang 
op zich heeft laten wachten31, heeft de directeur MKB mij 
recent medegedeeld dat het streven is deze units vóór 
de zomer te hebben staan. Verder uitstel en verwatering 
van de in dat deelproject opgedane kennis en ervaring is 
onverantwoord.

4.3. Politie en justitie

Politie en justitie hebben bij de bestrijding van faillisse-
mentsfraude een taak, indien

a.  de curator en/of de Belastingdienst bij gebrek aan 
(administratieve, financiële en/of dwang)middelen 
zonder hulp van politie/justitie niet in staat zijn de 
fraude hard te maken en/of weggesluisde activa c.q. 
verhaalsvermogen te achterhalen;

b.  er geen activa/verhaalsmogelijkheden meer te achter-
halen zijn en een civielrechtelijke of fiscaalrechtelijke 
reactie dus zinloos is;

c.  de civielrechtelijke of fiscaalrechtelijke actie de frau-
deur niet treft (vgl. art. 34-36 IW 1990);

Intelligence Unit, waar meldingen op grond van de WWFT 
moeten worden gedaan) ten behoeve van het in kaart brengen 
van onverklaarbaar of crimineel vermogen om witwas- of 
fraudeconstructies bloot te leggen of overheidsvorderingen 
te innen. 

31 Zie mijn bijdrage ‘Faillissementsfraude en de rol van de 
Belastingdienst’ in het Weekblad fiscaal recht 2013, p. 1156-
1164.

d.  het feit zo ernstig is qua omvang, modus operandi, reci-
dive etc. dat het openbare strafproces en de specifieke 
strafrechtelijke sancties voor preventie en repressie 
onmisbaar zijn.

Zoals eerder opgemerkt, is de strafrechtelijke aanpak van 
faillissementsfraude toegewezen aan de FIOD en het FP 
voor de complexe vormen met een ondergrens van 100.000 
euro schade32, en aan de NP en de arrondissementsparket-
ten voor de andere, zogeheten ‘eenvoudige’ fraudezaken.

FIOD en FP

De FIOD, verdeeld over zes regionale teams, heeft voor 
de opsporing van faillissementsfraude een capaciteit van 
85.000 mensuren per jaar die wordt besteed aan ruim 40 
complexe zaken. Daarbij gaat het geregeld om beroeps-
fraudeurs die zijn betrokken bij een reeks van frauduleuze 
faillissementen. De expertise bij de FIOD en het FP is toe-
genomen en er worden inmiddels aansprekende resultaten 
behaald. Sinds kort worden de op te pakken meldingen/
aangiftes door de FIOD en het FP centraal geselecteerd 
en toebedeeld aan bepaalde FIOD-eenheden, zodat de lan-
delijke capaciteit voor de aanpak van faillissementsfraude 
beter (volledig) wordt benut. Hoewel de FIOD en het FP 
op de goede weg zijn, is er nog het een en ander te doen:

•	 In	de	eerste	plaats	dienen	capaciteit	en	kennis	binnen	
de FIOD en het FP te worden vergroot. Ik hoor nog 
teveel dat zelfs aangiftes van veelplegers niet worden 
opgepakt. Dat is niet uit te leggen en bijzonder frus-
trerend voor de slachtoffers en demotiverend voor de 
betrokken curatoren.

•	 Het	 opsporingsonderzoek	 dient	 strikt	 te	 worden	
ge stuurd op enkele kernverwijten, teneinde effectief om 
te gaan met de beschikbare capaciteit. Vervolgens dient 
erop te worden toegezien dat die kernverwijten (correct) 
worden ten laste gelegd en dat niet wordt volstaan met 
het ontbreken van een fatsoenlijke administratie en/of 
artikel 225 Sr als daaronder flinke onttrekkingen aan 
de boedel schuil gaan. Eigen ervaring uit het recente 
verleden leert dat hierin nog wat te winnen valt.

•	 Voorts	dient	in	ieder	onderzoek	structureel	aandacht	
te worden besteed aan het afromen van het crimineel 
verworven vermogen ten behoeve van de slachtoffers. 
Hiervoor zal van meet af afstemming met de betreffende 
curator moeten plaatsvinden en zullen curatoren moeten 
worden gestimuleerd zich te voegen in het strafproces 
tegen de faillissementsfraudeur ten behoeve van de 
benadeelde schuldeisers.33

32 Indien het gaat om veelplegers wordt voor wat betreft die 
ondergrens het gehele verband van frauduleuze faillisse-
menten in aanmerking genomen.

33 Zie hierover Hilverda 2009, p. 131-142. 
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De politie

Binnen de NP is vanaf 1 januari 2015 op regionaal en 
landelijk niveau voorzien in afzonderlijke afdelingen voor 
de aanpak van financieel-economische (hierna: fin-ec) cri-
minaliteit, waaronder faillissementsfraude. Per 1 januari 
2015 gaat het aantal fte’s voor het specialisme financieel 
economische criminaliteit naar 1156 fte, 585 meer dan nu, 
deels bestaand uit HBO (+) opgeleid personeel.34 Deze fte’s 
zullen gedeeltelijk worden ingezet om zelfstandig fin-ec/
fraudeonderzoeken te draaien. Dit is belangrijk, omdat 
de opsporing van (faillissements)fraude medewerkers 
vereist met een bepaald opleidingsniveau. Zij zullen ver-
volgens de benodigde specialistische kennis, ervaring en 
externe contacten moeten verwerven én behouden. Dat 
het anders met de aanpak niets wordt, leert de ervaring.35 
Het is daarom noodzakelijk dat binnen de op regionaal en 
landelijk niveau voorziene fin-ec afdelingen een bepaald 
aantal fte c.q. uren (toe te wijzen aan bepaalde rechercheurs 
met het vereiste opleidingsniveau36) wordt gelabeld aan de 
bestrijding van faillissementsfraude. Op dezelfde manier 
als binnen de NP dient de kennis en ervaring op de arron-
dissementsparketten te worden geborgd.

Op dit moment zijn nog niet in alle regio’s fin-ec teams 
gevormd, terwijl ook de onrust van en het grootschalige 
verzet tegen de reorganisatie veel tijd en energie kost. 
Aandachtspunt is bovendien dat inmiddels een aantal 
recent aangetrokken hoogopgeleide fin-ec medewerkers 
de politie alweer heeft verlaten vanwege een gebrek aan 
voldoende uitdagend werk en ontevredenheid over de cul-
tuur. Als redenen voor vertrek worden genoemd: de politie 
is een mbo-organisatie, ook op leidinggevend niveau, 
met onvoldoende sturing van onderzoeken, waarin talent 
onvoldoende wordt gestimuleerd en ingezet, waarin het 
mogelijk is onvoldoende te presteren en toch te blijven 
zitten, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen 
geüniformeerd en niet-geüniformeerd personeel, waar 
het salaris van hbo(+)-personeel relatief laag is en de 
(opleidings)faciliteiten verouderd zijn. De Korpsleiding 
heeft dit probleem inmiddels onderkend en een project-
leider HRM aangesteld ten behoeve van de werving én 
het behoud van goede fin-ec mensen.

Wil de NP in staat zijn financieel-economische crimi-
naliteit, waaronder faillissementsfraude, afdoende te 

34 Zie onder andere Minister Opstelten, in zijn brief van 3 juli 
2013 aan de Tweede Kamer.

35 Zie onder meer Hilverda, ‘De Nationale Politie. Dé kans op 
een daadkrachtige bestrijding van faillissementsfraude’, NJB 
2012/39, p. 2755-2760.

36 Deze rechercheurs en officieren van justitie behoeven niet 
enkel met faillissementsfraude te worden belast, maar om 
ervaring op te doen en te behouden, zullen zij jaarlijks wel 
een bepaald aantal van die zaken moeten behandelen. 

bestrijden, dan zal er, los van de herinrichting, ook een 
cultuuromslag moeten plaatsvinden.

Project Den Haag

Waar de politie tot op heden een bijna te verwaarlozen 
rol speelt bij de bestrijding van faillissementsfraude, 
bestaat daarop een belangrijke uitzondering; het zoge-
heten Haagse Project. Dit Project is in 2010 geïnitieerd 
door officier van justitie Johanna Reddingius en de Haagse 
r-c faillissementen Chantal Derijks, in samenwerking met 
de voormalige korpsen Haaglanden en Hollands Midden. 
Iedere drie maanden bespreken Reddingius en Derijks 
de faillissementen waarin aanwijzingen zijn van faillis-
sementsfraude. De curatoren van de betreffende faillisse-
menten worden vervolgens gevraagd de fraude te melden. 
De gemelde eenvoudige faillissementsfraude zaken worden 
opgepakt door financieel-economisch rechercheurs op 
regionaal niveau. Op districtsniveau bleek de financieel-
economische kennis namelijk onvoldoende en regeert de 
waan van de dag, zodat aan dergelijke onderzoeken niet 
wordt toegekomen. Aanvankelijk ging het enkel om fail-
lissementen van ondernemingen waarin een (fatsoenlijke) 
administratie ontbrak. Enthousiast geworden door de 
gevolgde strafrechtelijke veroordelingen (zelfs onvoor-
waardelijke gevangenisstraffen) en de ervaring dat fail-
lissementsfraude toch echt heel kwalijk en schadelijk 
is en de aanpak hiervan niet zo ingewikkeld als eerder 
gedacht, worden inmiddels ook eenvoudige onttrekkingen 
van activa aan de boedel in het project meegenomen en 
wordt er aandacht besteed aan het terughalen van weg-
gesluisd vermogen. Hiermee houden zich thans twee 
teams structureel bezig. 37 Curatoren die zaken hebben 
gemeld, worden van het verloop op de hoogte gehouden en 
zijn enthousiast over de eerste resultaten. In 2013 zijn in 
deze regio totaal 45 zaken onderzocht, met geregeld meer 
faillissementen per onderzoek, en 35 verdachten door de 
Politierechter veroordeeld. De daarmee gemoeide politie-
capaciteit wordt daarvoor (te) ruim geschat op 1.600 uur.

Dit project heeft tot op heden ondanks talrijke pogingen 
landelijk nauwelijks navolging gekregen. Om de landelijke 
uitrol van dit project af te dwingen hebben alle hoofdof-
ficieren van justitie zich in 2014 gecommitteerd aan een 
quotum van tenminste 15 eenvoudige faillissementsfraude-
zaken die per arrondissement moeten worden opgepakt 
(landelijk dus minimaal 150). Om dit quotum te halen 
zullen per regio afspraken moeten worden gemaakt met 
de regionale politiechefs. Hierbij zal scherp erop moeten 
worden toegezien dat relevante zaken worden aangepakt 
en dat niet enkel wordt gestuurd op aantallen!

37 Pagina 3 van de brief van Opstelten d.d. 3 juli 2013 aan de 
Tweede Kamer. 
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De noodzaak en de omvang van de afgedwongen quota 
maken pijnlijk duidelijk dat er nog een lange weg is te 
gaan voordat faillissementsfraude met een schadebedrag 
onder de 100.000 euro en/of het ontbreken van een fat-
soenlijke bedrijfsadministratie in faillissementen adequaat 
strafrechtelijk wordt aangepakt. Wel zijn daarvoor onmis-
kenbaar de eerste stappen gezet.

5. Afsluiting

Er moet nog heel wat gebeuren om te komen tot een 
effectieve integrale aanpak van (faillissements)fraude. 
Desalniettemin is het belangrijk op te merken dat de daar-
voor noodzakelijke organisatiestructuur bij alle ketenpart-
ners is c.q. op afzienbare termijn zal worden gerealiseerd. 
Om dit proces niet te verstoren en duurzaam in te bedden, 
is het vereist dat de politiek minder wordt geregeerd door 
de korte termijn waan van de dag en meer door de lange 
termijn noden van een rechtvaardige samenleving. Zo niet, 
dan wordt wat vandaag wordt opgebouwd, morgen weer 
afgebroken en zal een effectieve bestrijding van fraude 
(evenals van georganiseerde criminaliteit en het structu-
reel afromen van crimineel vermogen) een illusie blijken.

Nijmegen, maart 2014.
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Wetsvoorstel Herziening 
strafbaarstelling 

faillissementsfraude

Een stimulans tot schending  
van de administratieplicht

mr. A. Verbruggen* & mr. L.M.A.M. Hoeks**

Inleiding

Eind juli 2013 legde de minister van Veiligheid en Justitie 
het voorstel van ‘Wet herziening strafbaarstelling faillis-
sementsfraude’ (hierna: ‘het Voorstel’) ter consultatie voor.1 
Het concept wetsvoorstel is een onderdeel van de door het 
kabinet voorgestane intensivering van de bestrijding van 
faillissementsfraude. Het wetsvoorstel beoogt bij te dragen 
aan een effectievere bestrijding van faillissementsfraude.

Buiten kijf staat dat faillissementsfraude economisch ont-
wrichtend werkt en te voorkomen of te repareren financiële 
schade aan derden berokkent. Bij de handhaving van de 
regels rond een financiële deconfiture, kan het strafrecht 
een bijdrage leveren – zij het dat het in de rede ligt dat 
civiele handhaving hier het primaat heeft.2 Het wetsvoor-
stel miskent evenwel dat het niet de regelgeving in huidige 

* Aldo Verbruggen is advocaat en managing partner bij Hout-
hoff Buruma, Amsterdam.

** Mevrouw Hoeks was ten tijde van het schrijven van dit artikel 
werkzaam als student-stagiaire bij Houthof Buruma.

1 De volledige naam van het concept wetsvoorstel luidt: 
‘Wijziging van het wetboek van strafrecht, het wetboek van 
strafvordering en de wet op de economische delicten met het 
oog op het verbeteren van de mogelijkheid tot opsporing en 
vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude’ 
– Kamerstukken II 2012/13, 29 911, nr. 74.

2 Zie over deze civiele handhaving onder het voorstel van wet 
elders in dit blad het artikel van Van Nielen en Derijks.

redactie is die in de weg staat aan effectieve handhaving.3 
De voorgestelde hercodificatie van de strafbepalingen die 
faillissementsfraude bestrijken lijkt gebaseerd op een 
gebrekkig inzicht in die regelgeving en de wijze waarop de 
praktijk hiermee omgaat. Het gevolg is dat dit voorstel tot 
herziening de bestrijding van faillissementsfraude eerder 
zal belemmeren dan faciliteren.

Het Voorstel beoogt wijziging van de huidige regelgeving 
op diverse punten. Hieronder zal worden ingegaan op de 
belangrijkste wijzigingen, te weten:

•	 wijziging	van	de	strafbaarheid	van	de	zogeheten	admi-
nistratieplicht;

•	 verruiming	van	het	begrip	bestuurder;
•	 de	introductie	van	een	nieuw	artikel	dat	laakbaar	han-

delen onafhankelijk van het faillissement bestrijkt;
•	 de	wijziging	die	de	inlichtingenplicht	jegens	de	curator	

ondergaat en de relatie met nemo tenetur.

Schending administratieplicht

Centraal in het Voorstel staat aanscherping en uitbreiding 
van de strafbaarstelling van wat in de wandelgangen wel 
de administratieplicht wordt genoemd. De administra-
tieplicht is – in hoofdzaak – te vinden in het Burgerlijk 

3 De artikelen die strafbaar gedrag rond een faillissement (of 
schuldsanering) waarderen zijn opgenomen in het Wetboek 
van Strafrecht, boek 2, titel 26, ‘Benadeling van schuldeisers 
of rechthebbenden’. 
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Wetboek. De essentie van de bepalingen die de plicht 
bestrijken, is dat de administratie aldus wordt gevoerd, 
dat de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon, 
de onderneming of van degene die zelfstandig een beroep 
uitoefent, te allen tijde kunnen worden gekend.4

Een administratie die volledig inzicht biedt op de rechten 
en verplichtingen van de onderneming is voor de curator 
essentieel bij de afwikkeling van het faillissement.5 Terecht 
tekent de steller van de Memorie van Toelichting (hierna: 
MvT) aan6 dat de administratie (ook) een sleutelpositie 
vervult bij de bestrijding van faillissementsfraude.

Op basis van de administratie kan immers vastgesteld 
worden of frauduleuze, de boedel benadelende hande-
lingen hebben plaatsgevonden: onttrekkingen, niet ver-
antwoorde baten, paulianeus bevoordeelde schuldeisers 
en onzakelijke vervreemding. Zonder deze administratie 
valt niet of nauwelijks vast te stellen of dit laakbare gedrag 
plaatsvond.

Ook de huidige artikelen die faillissementsfraude straf-
baar stellen voorzien in strafbaarheid van schending van 
die plicht.7 De laatste leden van de artikelen 340 t/m 343 
Sr behelzen een bepaling die de administratie-, bewaar- 
en afgifteplicht (hierna gezamenlijk: ‘de administratie-
plicht’) reguleren – steeds toegespitst op de situatie van 
de adressant van de norm. De strafbaarstelling sluit aan 
bij de civiele verplichtingen die zien op het voeren van 
een administratie.8

Het voorstel nu voorziet erin de strafbaarstelling van de 
schending van de administratieplicht over te hevelen naar 
een aparte strafbepaling:

Artikel 344a: afgifteplicht en administratieplicht
1.	 Hij	die	in	staat	van	faillissement	is	verklaard,	wordt	

gestraft	met	gevangenisstraf	van	ten	hoogste	twee	
jaren	of	geldboete	van	de	vijfde	categorie:

	 1°.	indien	hij	desgevraagd	niet	terstond,	overeenkom-
stig	de	op	hem	rustende	wettelijke	verplichtingen	
ter	zake,	een	ingevolge	de	wettelijke	verplichtingen	
gevoerde	en	bewaarde	administratie	en	de	daartoe	
behorende	boeken,	bescheiden	en	andere	gegevensdra-

4 Vergelijk art. 3:15 BW; art. 2:10 lid 1 BW, art. 5 lid 1 Wet op 
de formeel buitenlandse vennootschappen.

5 Zekerheidshalve: de administratieplicht c.a. regardeert louter 
natuurlijke personen uiteraard niet. 

6 MvT Kamerstukken II 2012/13, 29 911, nr. 74, p. 5.
7 De presentatie van dit onderdeel van het Voorstel leidde tot 

verwarring in en bij de media, die er ten onrechte vanuit 
gingen dat sprake was van een novum (‘Op de fles en geen 
boekhouding gevoerd? Dat wordt strafbaar.’ Financieel Dag-
blad 24 juli 2013).

8 Art. 2:10 en 3:15i BW.

gers	in	ongeschonden	vorm,	zo	nodig	met	de	hulpmid-
delen	om	de	inhoud	binnen	redelijke	termijn	leesbaar	
te	maken,	aan	de	curator	verstrekt;

	 2°.	indien	hij	voor	of	tijdens	het	faillissement	opzettelijk	
niet	heeft	voldaan	aan	de	wettelijke	verplichtingen	tot	
het	voeren	van	een	administratie	en	het	bewaren	van	
de	daartoe	behorende	boeken,	bescheiden	en	andere	
gegevensdragers,	ten	gevolge	waarvan	de	vereffening	
wordt	bemoeilijkt.

2.		Met	dezelfde	straf	wordt	gestraft	de	bestuurder	of	
commissaris	van	een	rechtspersoon	die	in	staat	van	
faillissement	is	verklaard,	indien:

	 1°.	hij	desgevraagd	niet	terstond,	overeenkomstig	de	
op	hem	rustende	wettelijke	verplichtingen	ter	zake,	
een	ingevolge	de	wettelijke	verplichtingen	gevoerde	
en	bewaarde	administratie	en	de	daartoe	behorende	
boeken,	bescheiden	en	andere	gegevensdragers	 in	
ongeschonden	vorm,	zo	nodig	met	de	hulpmiddelen	
om	de	inhoud	binnen	redelijke	termijn	leesbaar	te	
maken,	aan	de	curator	verstrekt;

	 2°.	hij	voor	of	tijdens	het	faillissement	opzettelijk	niet	
heeft	voldaan	aan	of	heeft	bewerkstelligd	dat	werd	
voldaan	aan	de	wettelijke	verplichtingen	tot	het	voeren	
van	een	administratie	en	het	bewaren	van	de	daartoe	
behorende	boeken,	bescheiden	en	andere	gegevens-
dragers,	ten	gevolge	waarvan	de	vereffening	wordt	
bemoeilijkt.

3.		De	bestuurder	of	de	commissaris	van	een	rechtsper-
soon	die	in	staat	van	faillissement	is	verklaard	aan	
wiens	schuld	het	te	wijten	is	dat	niet	is	voldaan	aan	
de	wettelijke	verplichtingen	tot	het	voeren	van	een	
administratie	en	het	bewaren	van	de	daartoe	beho-
rende	boeken,	bescheiden	en	andere	gegevensdragers,	
ten	gevolge	waarvan	de	vereffening	wordt	bemoeilijkt,	
wordt	gestraft	met	gevangenisstraf	van	ten	hoogste	
een	jaar	of	geldboete	van	de	vijfde	categorie.

4.		Hij	 te	 wiens	 aanzien	 de	 schuldsaneringsregeling	
natuurlijke	personen	van	 toepassing	 is	 verklaard,	
indien	hij	voor	de	toepassing	van	de	schuldsanerings-
regeling	opzettelijk	niet	heeft	voldaan	aan	de	wettelijke	
verplichtingen	tot	het	voeren	van	een	administratie	
en	het	bewaren	van	de	daartoe	behorende	boeken,	
bescheiden	en	andere	gegevensdragers,	ten	gevolge	
waarvan	de	schuldsanering	wordt	bemoeilijkt,	wordt	
gestraft	met	gevangenisstraf	van	ten	hoogste	twee	
jaren	of	geldboete	van	de	vijfde	categorie.

De nieuwe delictsomschrijving spreekt van wettelijke 
verplichtingen tot het voeren van een administratie – in 
plaats van concreet te verwijzen naar die verplichtingen 
in het BW zoals de huidige artikelen doen. Uit de MvT 
blijkt evenwel dat dezelfde civielrechtelijke verplichtingen 
worden bedoeld. Wetgevingstechnisch verdient dat niet de 
schoonheidsprijs: er zijn immers méér wettelijke bepalin-
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gen die verplichten tot het voeren van een administratie.9 
Met het tijdsverloop erodeert het belang van een MvT. 
Hierdoor zou de reikwijdte van art. 344a Sr met de tijd 
kunnen wijzigen en ruimer kunnen worden dan bedoeld 
– of een onduidelijke reikwijdte krijgen doordat nieuwe 
wettelijke administratieverplichtingen hun intrede doen. 
De oude redactie geniet derhalve de voorkeur.

In de nieuwe strafbepaling ontbreekt de inwendige per-
soonlijke omstandigheid die de gedraging vroeger mede 
regeerde: ‘ter bedrieglijke verkorting van de rechten van 
de schuldeisers’. Deze wijziging wordt, blijkens de MvT, 
gedragen door de gedachte dat een onvolledige adminis-
tratie vrijwel altijd nadelige gevolgen voor de rechten van 
de schuldeisers hebben kan. Het is precies die redenering 
die er ook in de huidige praktijk van opsporing, vervolging 
en berechting toe leidt dat dit bestanddeel de facto zelden 
bewijsproblemen oplevert.10 Ook de rechtspraak neem 
dit tot uitgangspunt en leidt hieruit doorgaans af dat de 
verdachte die niet voldeed aan zijn verplichtingen, bena-
deling kon voorzien en dus handelde met voorwaardelijk 
opzet. De schrapping van dit bestanddeel leidt derhalve 
niet tot veel winst. En waar veroordeling mogelijk wordt 
gemaakt waar dit onder de huidige redactie op bewijs-
problemen stuit, worden gevallen onder de strafbepaling 
gebracht die daar niet horen. Omissies en slippertjes van 
ondergeschikt belang die niet malicieus zijn, behoren 
buiten het bereik van het strafrecht te blijven. In zoverre 
vervult het te schrappen bestanddeel een terechte en nut-
tige filterfunctie.

Even opmerkelijk als belangwekkend is dat de voorgestane 
strafwaardigheid van de administratieplicht beduidend 
negatief afwijkt van de huidige strafbedreiging en van 
de straf waarmee de overige vormen van faillissements-
fraude wordt bedreigd. Het artikel voorziet in een straf-
bedreiging van ten hoogste twee jaar gevangenisstraf, 
waar de huidige en andere vormen van faillissements-
fraude worden bedreigd met een gevangenisstraf van zes 
jaren. De relativering van het delict wordt niet toegelicht 
en steekt schril af tegen de gespierde taal waarmee het 
belang van de administratie voor de bestrijding van fail-
lissementsfraude wordt onderstreept. De minister lijkt 
uit het oog te hebben verloren dat de administratieplicht 
niet enkel een sleutelpositie, maar ook de functie van 
sluitstuk heeft. Als gezegd: de boekhouding ontmaskert 
de fraudeur. Financiële benadeling van de boedel door 
onzakelijk handelen spoort men het best op aan de hand 
van de administratie. Indien dit voorstel daadwerkelijk 
recht wordt, weet de fraudeur wat hem te doen staat: de 
administratie, of belangrijke onderdelen hiervan, laten 

9 Men denke aan fiscale en sociale zekerheidswetgeving.
10 Zie evenwel voor een recent voorbeeld waarin de HR niet 

zonder meer genoegen nam met de bewijsvoering ter zake: 
HR 14 januari 2014, ECLI:HR:2014:54. 

verdwijnen. Zijn werkelijke malversaties zijn hierdoor 
nauwelijks nog op te sporen en hij komt in aanmerking 
voor de aanzienlijk mildere strafbepaling.

Een bepaling die sluitstuk vormt van regelgeving, behoort 
een strafbedreiging te hebben die de gedraging dermate 
onaantrekkelijk maakt en aldus ontmoedigt, dat de 
geadresseerde van de norm zich hiernaar richt en aldus 
normconform gedrag bevordert. Men vergelijke in dit 
verband de zware sanctie die staat op het weigeren gevolg 
te geven aan een bevel tot het ondergaan van een alcohol-
onderzoek in het verkeer. Een bepaling die deze functie 
niet vervult, deugt niet.

De wijziging in strafbedreiging zal zijn impact hebben 
op de straftoemeting. De wetgever geeft immers door 
de straf terug te brengen tot één derde, een niet mis te 
verstaan signaal. De rechter zal met het gewijzigd straf-
maximum rekening houden; het Openbaar Ministerie bij 
de formulering van zijn strafvorderingsbeleid eveneens. 
Dat zal voeren tot aanzienlijk lagere straffen dan thans 
worden opgelegd en maken dat straffen beduidend lager 
liggen dan de straffen voor andere vormen van bedrieg-
lijke bankbreuk.

Een dergelijke premie voor frustratie van controle door 
de ergste malverseurs kan toch bezwaarlijk de bedoeling 
zijn van een wetsvoorstel, dat bevordering van effectiviteit 
van strafrechtelijke handhaving beoogt. De strafbedreiging 
van het Voorstel is dermate mild, dat de verleiding voor 
velen in het licht van of na het faillissement groot zal zijn. 
Vele administraties zullen verdwijnen of in incomplete 
toestand aan de curator worden overhandigd. Daarmee 
zal het voor de curatoren in den brede lastiger worden fail-
lissementen te behandelen en zal justitie geconfronteerd 
worden met een groot aantal, met de huidige capaciteit 
niet te behappen, aangiften ter zake van schending van 
de administratieplicht.

De minister doet er goed aan dit ‘bonusartikel’ nog eens 
onder de loep te nemen en in ieder geval de strafbedrei-
ging te herzien.

Administratieplicht strafbaar buiten 
faillissement

In aanvulling op de hierboven besproken bepalingen, die 
schending van de administratieplicht bestrijken indien 
het faillissement intreedt, wordt voorgesteld de schen-
ding van de civielrechtelijke administratieverplichting 
in zijn algemeenheid als economisch delict strafbaar te 
stellen. Hiervan, aldus de MvT, zou een preventief effect 
uitgaan. Dat wordt niet nader geadstrueerd. Artikel III 
van het voorstel leert dat rubricering plaatsvindt onder 
artikel 1 onder 4 WED. Categorie 4 betreft overtredingen, 
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bedreigd met een relatief laag strafmaximum11 die in de 
praktijk met onbeduidende financiële transacties worden 
afgedaan. Veel preventief of afschrikwekkend effect valt 
derhalve van opname in deze categorie van de begin WED 
niet te verwachten. Ook deze lage boetes zullen evenwel 
niet uitgedeeld worden. Er is toezichthouder noch (bij-
zondere) opsporingsdienst, die tot taakstelling heeft de 
boekhoudingen van ondernemingen te controleren op 
comptabiliteit met de onderliggende civiele verplichting. 
Uitvoering van toezicht en opsporing, die met name op 
midden en klein bedrijf dat niet door externe accountants 
worden gecontroleerd, betrekking zou moeten hebben, laat 
zich in de praktijk lastig voorstellen. De strafbepaling zal 
een dode letter blijven, waarvan (dus) geen effect uitgaat.

Scheiding faillissement rechtspersoon van 
natuurlijke persoon; uitbreiding begrip 
bestuurder

Het voorstel beoogt een nadrukkelijker onderscheid tussen 
strafbaar handelen in het kader van het faillissement 
van een natuurlijk persoon en een rechtspersoon. De 
MvT vermeldt als dragende reden dat de strafrechtelijke 
normstelling alsdan preciezer kan worden toegesneden 
op de gedragingen van de betrokken bestuurders en com-
missarissen en de geldende normen in de economische 
sector. De vereisten die in het kader van behoorlijk bestuur 
aan het handelen van bestuurders gesteld mogen worden 
zouden daarbij een belangrijke maatstaf spelen. De rede-
nering laat zich lastig volgen en wie de nieuwe strafbepa-
lingen beziet, treft niets aan van dit gedachtegoed:

De artikelen 340 tot en met 344 Sr komen te luiden:

Artikel 340: eenvoudig misdrijf natuurlijk persoon
Hij	die	 in	staat	van	 faillissement	 is	verklaard,	wordt	
gestraft	met	gevangenisstraf	van	ten	hoogste	twee	jaren	
en	geldboete	van	de	vijfde	categorie,	indien	hij	voor	de	
intreding	van	het	faillissement	buitensporige	uitgaven	
heeft	gedaan,	ten	gevolge	waarvan	een	of	meer	schuldei-
sers	in	hun	verhaalsmogelijkheden	zijn	benadeeld.

Artikel 341: gekwalificeerd misdrijf natuurlijk persoon
1.		Hij	die	in	staat	van	faillissement	is	verklaard	en	die,	

wetende	dat	hierdoor	een	of	meer	schuldeisers	in	hun	
verhaalsmogelijkheden	worden	benadeeld:

	 1°.	voor	of	tijdens	het	faillissement	hetzij	lasten	verdicht	
of	heeft	verdicht,	hetzij	baten	niet	heeft	verantwoord	
of	verantwoordt,	hetzij	enig	goed	aan	de	boedel	heeft	
onttrokken	of	onttrekt;

11 Maximaal: hechtenis van 6 maanden en een geldboete van 
de vierde categorie. 

	 2°.	voor	het	faillissement	enig	goed	hetzij	om	niet,	
hetzij	klaarblijkelijk	beneden	de	waarde	heeft	ver-
vreemd	of	vervreemdt;

	 3°.	voor	of	tijdens	het	faillissement	een	van	zijn	schuld-
eisers	op	enige	wijze	wederrechtelijk	heeft	bevoordeeld	
of	bevoordeelt,	

	 wordt	gestraft	met	gevangenisstraf	van	ten	hoogste	
zes	jaren	of	geldboete	van	de	vijfde	categorie.

2.	Met	dezelfde	straf	wordt	gestraft	hij	ten	aanzien	van	
wie	de	schuldsaneringsregeling	natuurlijke	personen	
van	toepassing	is	verklaard,	indien	hij	wetende	dat	
hierdoor	een	of	meer	schuldeisers	in	hun	verhaals-
mogelijkheden	worden	benadeeld:

	 1°.	voor	of	tijdens	de	toepassing	van	de	schuldsane-
ringsregeling	hetzij	lasten	heeft	verdicht	of	verdicht,	
hetzij	baten	niet	heeft	verantwoord	of	verantwoordt,	
hetzij	enig	goed	aan	de	boedel	heeft	onttrokken	of	
onttrekt;

	 2°.	voor	de	toepassing	van	de	schuldsaneringsregeling	
enig	goed	hetzij	om	niet,	hetzij	klaarblijkelijk	beneden	
de	waarde	heeft	vervreemd	of	vervreemdt;

	 3°.	voor	of	tijdens	de	toepassing	van	de	schuldsane-
ringsregeling	een	van	zijn	schuldeisers	op	enige	wijze	
wederrechtelijk	heeft	bevoordeeld	of	bevoordeelt.

Artikel 342: eenvoudig misdrijf rechtspersoon
De	bestuurder	of	commissaris	van	een	rechtspersoon	die	
in	staat	van	faillissement	is	verklaard,	wordt	gestraft	met	
gevangenisstraf	van	ten	hoogste	twee	jaren	of	geldboete	
van	de	vijfde	categorie,	indien	hij	voor	de	intreding	van	
het	faillissement	buitensporig	middelen	van	de	rechtsper-
soon	heeft	verbruikt,	uitgegeven	of	vervreemd,	dan	wel	
hieraan	heeft	meegewerkt,	daarvoor	zijn	toestemming	
heeft	gegeven	of	anderszins	daaraan	heeft	bijgedragen,	
ten	gevolge	waarvan	een	of	meer	schuldeisers	in	hun	
verhaalsmogelijkheden	zijn	benadeeld.

Artikel 343: gekwalificeerd misdrijf rechtspersoon
De	bestuurder	of	commissaris	van	een	rechtspersoon	die	
in	staat	van	faillissement	is	verklaard	en	die,	wetende	dat	
hierdoor	een	of	meer	schuldeisers	van	de	rechtspersoon	
in	hun	verhaalsmogelijkheden	worden	benadeeld:
	 1°.	voor	of	tijdens	het	faillissement	hetzij	lasten	heeft	

verdicht	of	verdicht,	hetzij	baten	niet	heeft	verantwoord	
of	verantwoordt,	hetzij	enig	goed	aan	de	boedel	heeft	
onttrokken	of	onttrekt;

	 2°.	voor	het	faillissement	buitensporig	middelen	van	
de	rechtspersoon	heeft	verbruikt,	uitgegeven	of	ver-
vreemd,	dan	wel	hieraan	heeft	meegewerkt,	daarvoor	
zijn	toestemming	heeft	gegeven	of	anderszins	daaraan	
heeft	bijgedragen;

3°.	voor	of	tijdens	het	faillissement	een	van	de	schuldeisers	
van	de	rechtspersoon	op	enige	wijze	wederrechtelijk	
heeft	bevoordeeld	of	bevoordeelt,
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wordt	gestraft	met	gevangenisstraf	van	ten	hoogste	zes	
jaren	of	geldboete	van	de	vijfde	categorie.

Daarbij komt dat de wetgever met deze herschikking en 
passant een gewortelde praktijk overhoop haalt.

In het voorstel hebben de artikelen 340 en 341 Sr expressis 
verbis en blijkens opschrift betrekking op de natuurlijke 
persoon; de artikelen 342 en 343 Sr op het faillissement 
van de rechtspersoon, waarbij de bestuurder geadres-
seerde van de norm is. Het begrip ‘bestuurder’ wordt 
gedefinieerd in een nieuw artikel 84a Sr – op te nemen 
in Boek 1 titel IX.12

Artikel 84a
1.		Onder	bestuurder	van	een	rechtspersoon	worden	mede	

begrepen	zij	die	feitelijk	optreden	als	bestuurder	van	
een	rechtspersoon.

2.	 	Onder	bestuurder	van	een	rechtspersoon	worden	
voor	de	toepassing	van	titel	XXVI	van	het	Tweede	Boek	
tevens	begrepen	bestuurders	van	een	vennootschap	
zonder	rechtspersoonlijkheid,	de	maatschap,	de	rederij	
en	het	doelvermogen.

De gedachte dat het strafrecht de werkelijke schuldigen 
moet opsporen en verantwoordelijk moet houden voor 
gedragingen, ook rond strafbaar gedrag van een rechtsper-
soon, kan worden onderschreven. Het bestuurdersbegrip 
van artikel 342 Sr, maar met name 343 Sr vormde daarvoor 
een obstakel. De rechtspraak legde het bestanddeel, in het 
verlengde van de MvT op de huidige wetgeving, formeel 
uit. Voor strafbaarheid krachtens deze artikelen was en is 
derhalve een formele band en benoeming als bestuurder 
van de rechtspersoon eis. Dat kan in de weg staan aan 
vervolging van de werkelijk schuldigen die die formele 
band met de rechtspersoon missen.

De praktijk heeft hier evenwel zijn weg weten te vinden. 
Het gros der vervolgingen voor faillissementsfraude, 
waarbij een onderneming (dikwijls gedreven in de vorm 
van een rechtspersoon) betrokken is, wordt gebaseerd 
op artikel 341 juncto 51 Sr. De rechtspersoon die failliet 
is gegaan wordt gepositioneerd als de pleger van het feit 
en de natuurlijke personen met voldoende invloed, die 
in dat kader strafrechtelijk relevant berispelijk hebben 
gehandeld, worden aangemerkt als feitelijk leidinggevers. 
Hoewel tegen deze constructie nog wel bezwaar werd 
aangevoerd – dat thans overigens wat gedateerd dogma-
tisch aandoet – is deze werkwijze in de jurisprudentie 
breed aanvaard. Het heeft grote voordelen opsporing en 
vervolging te baseren op deze artikelen.

12 ‘Betekenis van sommige in het wetboek voorkomende uit-
drukkingen’.

Met zijn Drijfmest of Zijpe-arrest13 heeft de Hoge Raad 
immers betrekkelijk duidelijke handvatten gegeven voor 
de bepaling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
de rechtspersoon (of de met de rechtspersoon gelijk te 
stellen entiteit). Dit heeft tot een omvangrijke hoeveelheid 
feitelijke rechtspraak geleid, waarin die aansprakelijkheid 
verder is uitgekristalliseerd.14

In de zogeheten Slavenburg-beschikkingen15 gaf de Hoge 
Raad duidelijke criteria voor (de afgeleide) aansprakelijk-
heid als feitelijk leidinggever of opdrachtgever. Ook hier 
is een rijkgeschakeerde feitelijke jurisprudentie voor-
handen, die de rechtspraktijk voorziet van een rijk palet 
aan casuïstiek dat handvatten biedt ter bepaling van die 
aansprakelijkheid. Het zogeheten Papa Blanca-arrest16 
maakte duidelijk dat artikel 51 Sr, zoals de bewoordingen 
van de wettekst al doen vermoeden, zich oriënteert op de 
feitelijke situatie en formele banden met de rechtspersoon 
derhalve niet noodzakelijk zijn.

Werken met dergelijke gevestigde begrippen bevordert 
de voorspelbaarheid en rechtszekerheid – hetgeen een 
groot goed is bij opsporing, vervolging en berechting in 
strafzaken.

Indien het Voorstel wet wordt, zal die werkwijze niet 
gehandhaafd kunnen worden. Blijkens het opschrift en 
de MvT wordt thans nadrukkelijk gescheiden in delicten 
die het faillissement van de natuurlijke persoon regar-
deren en delicten die de rechtspersoon betreffen. Gelet 
op formulering en opschrift van het artikel hebben de 
artikelen 340 en 341 Sr van het Voorstel onmiskenbaar 
slechts betrekking op de natuurlijke persoon.

De artikelen 342 en 343 Sr richten zich tot de bestuur-
der of commissaris van de rechtspersoon. Daarmee is 
een constructie, waarbij de failliete rechtspersoon wordt 
aangemerkt tot dader en een in aanmerking komende 
natuurlijke persoon als feitelijk leidinggever, onmogelijk.

Het voorstel beoogt in een oplossing te voorzien door de 
introductie van een nieuw artikel 84a in het Wetboek van 
Strafrecht, dat aangeeft dat:

‘onder de bestuurder van een rechtspersoon mede begre-
pen zijn zij die feitelijk optreden als bestuurder van een 
rechtspersoon.’

13 HR 21 december 2003, NJ 2006, 328.
14 M.J. Hornman, ‘Concretisering van de redelijke toerekening; 

invulling van de Drijfmestcriteria in de feitenrechtspraak’, 
DD 2010, 23, p. 370, biedt een fraai overzicht van die juris-
prudentie.

15 HR 19 november 1985, NJ 1986, 125 (Slavenburg I); HR 16 
december 1986, NJ 1987, 321 (Slavenburg II).

16 HR 16 juni 1981, NJ 1981, 586 (Papa Blanca).
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In de MvT zoeke men tevergeefs naar een invulling van dit 
feitelijk bestuurdersbegrip. De lezer moet het stellen met

‘degenen die feitelijk de rechtspersoon besturen zonder een 
officiële functie’.

Volledig in het midden wordt gelaten of de wetgever voor 
ogen heeft aan te sluiten bij het begrip feitelijk leidinggever 
of opdrachtgever en daarop gevestigde jurisprudentie dan 
wel hier bewust van afwijkt en daarom het bestuurdersbe-
grip introduceert in de definitieparagraaf van het Wetboek 
van Strafrecht. Indien aansluiting bij artikel 51 Sr wordt 
beoogd is de wetgevingsexercitie overbodig. Het artikel 
bestaat zo’n vier decennia en functioneert afgebakend en 
naar behoren. Veel lastiger wordt het indien de wetgever 
hier afwijkt. En daar heeft het veel van weg. Het feitelijk 
besturen wordt immers ontkoppelt van de gedraging en 
gekoppeld aan de rechtspersoon. Daarmee lijkt (nieuw) 
artikel 84a Sr meer band te vergen tussen rechtspersoon 
en aansprakelijke dan vereist voor feitelijk leidinggeven. 
Onder het laatste begrip volstaat het immers dat men vol-
doende invloed heeft de verboden gedraging te beëindigen. 
Feitelijk besturen lijkt te duiden op zekere continuïteit in 
betrokkenheid bij en bemoeienis met het bestuur van de 
rechtspersoon. Anderzijds wordt de band tussen delictu-
euze gedraging en ‘feitelijk bestuurder’ doorsneden, zodat 
de wetgever een risicoaansprakelijkheid lijkt te introduce-
ren voor de feitelijk bestuurder van de rechtspersoon die in 
het kader van het faillissement een strafrechtelijk verwijt 
kan worden gemaakt. Onduidelijkheid is daarmee troef.

Zo het Voorstel het haalt, zal er de nodige tijd overheen 
gaan voordat duidelijk is wat kan worden verstaan onder 
een feitelijk optredend bestuurder. Waarbij vooralsnog ondui-
delijk is of dit begrip ruimer, enger of anders dient te 
worden uitgelegd dan het begrippenpaar van artikel 51, 
lid 2 Sr.

Indien een zo gevestigde praktijk op de schop wordt geno-
men, is daartoe noodzaak en – minst genomen – uitleg op 
zijn plaats. Bij ontstentenis daarvan heeft het er veel van 
weg dat de wetgevingsexercitie zich voltrekt bij gebrek aan 
kennis over deze praktijk en jurisprudentie. De wetgever 
lijkt daarmee lichtzinniger en minder zorgvuldig te werk 
te gaan dan van hem verwacht mag worden. In het belang 
van rechtseenheid, voorspelbaarheid en rechtszekerheid 
verdient het aanbeveling dit gedeelte van het Voorstel geen 
recht te laten worden, doch aan te blijven sluiten bij de 
bestaande praktijk.

Inlichtingenplicht herzien

Met de herijking van de administratieplicht is aanscher-
ping van de inlichtingenplicht speerpunt van het wetsvoor-
stel – aldus de MvT. Van een aanscherping blijkt evenwel 

geen sprake. Het gaat om niet meer dan een redactionele 
wijziging, waardoor het artikel zowel ten aanzien van de 
kring der personen als de specifieke verplichting alge-
mener wordt geformuleerd. Ook de strafbedreiging blijft 
identiek.17 Aandacht behoeft met name hetgeen niet zijn 
weg naar het Voorstel vond. Duale, of complementaire 
handhaving leidt soms tot problemen. In het civiele recht 
heeft – kort gezegd – (de bestuurder van) de failliete per-
soon de verplichting aan de curator alle inlichtingen te 
verstrekken die benodigd zijn voor een correcte afhan-
deling van het faillissement.18 Zo aan deze verplichting 
niet wordt voldaan, kan de inlichtingenplichtige onder 
ferme druk worden gezet en zelfs worden gegijzeld. Het 
Nederlands recht bevat geen waarborg die voorkomt dat 
de aldus afgedwongen informatie niet tegen de failliet 
wordt gebruikt in een strafzaak over dezelfde feiten. Of 
zelfs van het bewijs dat de inlichtingenplicht inderdaad 
strafbaar geschonden werd.19

In april 2009 reeds wees het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) arrest in de zaak van Marttinen v. 
Finland, direct van belang voor deze positie.20 Het Hof 
maakte duidelijk dat sprake is van schending van het 
nemo tenetur-beginsel, indien men in een situatie, die 
vergelijkbaar is met een faillissement, wordt gedwongen, 
op straffe van het ondergaan van substantiële sancties 
bij nalaten, tot het verstrekken van inlichtingen, als die 
mogelijk kunnen doorsijpelen naar een procedure met 
een criminal charge:21

‘(…) The applicant could not rule out that, if it transpired 
from his declaration that he has assets which had not been 
declared in the previous enforcement enquiries and ban-
krupcy proceedings, he might be charged with the offense 
of debtors fraude.’

En hoewel de Finse autoriteit ten aanzien van de te ver-
strekken inlichtingen naar Fins recht geheimhouding 
moet betrachten ten aanzien van hetgeen hij ex officio 
te weten komt, en informatie derhalve niet zonder meer 
direct voor zo’n punitieve procedure gebruikt kan worden, 
overweegt het EHRM dat:

‘(…) it is not apparent that the creditors applying for 
enforcement were prohibited from using any information 
received to their personal benefit in the pending criminal 
proceedings.’

17 Gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van 
de derde categorie.

18 Vide de art. 105 e.v. Fw.
19 Vide art. 194 Sr.
20 EHRM 21 april 2009, app. no. 19235/03.
21 Dat kan dus zowel een bestuurlijke punitieve procedure zijn 

als een strafzaak.
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Tot besluit overweegt het EHRM dat Finland niet heeft 
kunnen wijzen op rechtsregels of case law die duidelijk 
maken dat gebruik van afgedwongen inlichtingen in een 
punitieve procedure niet zou zijn toegestaan, bijvoor-
beeld doordat deze zouden worden uitgesloten van de 
bewijsvoering. De argumenten van Finland, gebaseerd 
op het publiek belang en ‘the effective functioning of the 
debt recovery procedure’ kunnen de inbreuk op the right to 
remain silent niet rechtvaardigen. Door Marttinen onder 
de gegeven omstandigheden toch te dwingen de vereiste 
inlichtingen te verschaffen, was er een infringement van 
artikel 6 EVRM.

Hoewel de Nederlandse positie niet wezenlijk afwijkt van 
de Finse en er met name geen enkele waarborg is dat 
afgedwongen inlichtingen niet gebruikt kunnen worden 
in procedures met een punitief karakter, acteerde de wet-
gever niet.

Er was een tweede arrest, Chambaz22, voor nodig om 
duidelijk te maken dat ook de Nederlandse situatie zich 
niet verdraagt met genoemd verdragsbeginsel.23

Aan de orde was een zaak waarin een belastingplichtige 
weigerde aan de fiscus ex artikel 47 AWR inlichtingen te 
verschaffen omdat hij meende dat deze later ook tegen 
hem zouden kunnen worden gebruikt voor fiscale beboe-
ting of een fiscale strafzaak. Onder verwijzing naar de 
rechtspraak van het EHRM tekent de Hoge Raad, in lijn 
met de uitgebreide en rijk gedocumeneerde conclusie van 
zijn A-G, Wattel, aan dat:

‘(…) Indien niet kan worden uitgesloten dat het materiaal 
tevens in verband met een criminal charge tegen de belas-
tingplichtige zal worden gebruikt (…) zullen de nationale 
autoriteiten moeten waarborgen dat de belastingplichtige 
zijn recht om niet te meewerken aan zelfincriminatie effec-
tief kan uitoefenen. Aangezien hierop gerichte regelgeving 
in Nederland ontbreekt, dient de rechter in de vereiste 
waarborgen te voorzien.’

Recentelijk herhaalde de Hoge Raad deze overweging in 
een zaak waarin de failliet onder aanroeping van nemo 
tenetur weigerde inlichtingen te verschaffen, terwijl nako-
ming van de verplichting daartoe afgedwongen werd door 
middel van een gijzeling.

Ook in die casus overwoog de Hoge Raad dat in Nederland 
regelgeving ontbreekt die waarborgt dat afgedwongen 
wilsafhankelijke informatie in een punitieve procedure 
wordt gebruikt tegen de failliet. De rechter, aldus nog 

22 EHRM 5 april 2012, app. no. 11663/04 (Chambaz v. Swit-
zerland).

23 Hoge Raad 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3640.

steeds de Hoge Raad, dient dus die waarborg tegen der-
gelijk gebruik te verschaffen.24

Of die oplossing Verdragsproof is, is de vraag. Op het 
moment immers dat de failliet onder dreiging van of 
door middel van gijzeling onder druk wordt gezet de 
vereiste inlichtingen te verschaffen, heeft hij de vereiste 
waarborg immers nog niet. Nemo tenetur zet derhalve de 
verplichting tot het verschaffen van inlichtingen de facto 
ter zijde, totdat de verzekering er is. Zonder die garantie 
toch dwingen tot het verstrekken van inlichtingen, levert 
een verdragsschending op – daarover laat het EHRM 
geen misverstand bestaan. Voorts ziet de Hoge Raad de 
mogelijkheid onder ogen dat – niettegenstaande de door 
een rechter op te leggen beperking in gebruik – dergelijk 
gebruik allerminst is uitgesloten. De verantwoordelijkheid 
voor de oplossing van dat probleem verlegt de Hoge Raad 
naar de rechter die uieindelijk over strafzaak of bestuur-
lijke sanctie zaak oordeelt. Uitsluitng van het afgedwongen 
materiaal is, gelet op de rechtspraak van de Hoge Raad, 
allerminst zeker. Daarmee lijkt de voorziening die de 
rechtspraak van de Hoge Raad biedt, de verdragsrechtelijke 
maatstaf niet te halen.

Wat hiervan zij: thans dient van geval tot geval de rech-
ter – mogelijk ook derden – garanties te verschaffen om 
te waarborgen dat artikel 6 EVRM niet wordt geschon-
den. De goede verstaander leest in de overwegingen van 
de Hoge Raad – voor zover dat al niet duidelijk genoeg 
bleek uit de rechtspraak van het EHRM – dat de wet-
gever hier aan zet is. De regelgeving dient op orde te 
worden gebracht en behoort te waarborgen dat naleving 
van informatieverplichtingen, die er mede toe strekken 
dat wilsafhankelijke informatie wordt verkregen terwijl 
de sanctie op niet-verstrekking pittig is, niet kan worden 
gebruikt in procedures die een criminal charge-karakter 
hebben. Deze herziening, die mede de (sanctionering) van 
de inlichtingenplicht omvat, biedt hiervoor een uitstekende 
gelegenheid. Het is ongelukkig dat het Voorstel hieraan 
geen aandacht besteedt.25

Varia

Het Voorstel voorziet nog in een aantal andere wijzigingen, 
waarvan een aantal hieronder in vogelvlucht wordt behan-
deld. Voor het overgrote deel wordt niet daadwerkelijk 
wijziging van het recht, dat jurisprudentieel tot stand is 
gekomen, tot stand gebracht, doch strekt het Voorstel tot 
codificatie van de rechtstoestand. Daar is niets mis mee, 
maar het leidt evenmin tot het boeken van winst.

24 Hoge Raad 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:161.
25 Zie in vergelijkbare zin het artikel van Van Nielen en Derijks 

in dit nummer.

TBS&H 2014-01.indd   23 25/04/14   16:49



TBS&H 1(1) Maklu24

mr. A. Verbruggen & mr. L.M.A.M. Hoeks

Het bestanddeel ‘ter bedriegelijke verkorting van’, wordt, 
in lijn met de jurisprudentie, omgevormd tot een bestand-
deel dat wetenschap van de mogelijkheid van benadeling 
in geval van faillissement vergt.

Veel commentaar ontving de voorgestelde redactie van 
het delict dat ‘buitensporige uitgaven’, mede veroorzaker 
van het faillissement, strafbaar stelt. De kritiek is op zich 
terecht – de bepaling is onnodig vaag. Voor de praktijk 
is het van gering belang omdat de bestreken werkelijk-
heid niet het type zaak vertegenwoordigt dat direct wordt 
vervolgd. Ernstiger zaken gaan voor.

De artikelen 340 en 341 Sr hebben strafbaar handelen bij 
faillissement van een natuurlijke persoon tot onderwerp. 
Opzet op het gevolg van de benadeling van schuldeisers 
in niet langer vereist; na faillissement moet wel worden 
vastgesteld dat één of meer schuldeisers (in ieder geval 
tijdelijk) benadeeld zijn. Indien vervolging op basis van dit 
artikel plaatsvindt, kan dat nog tot lastige bewijsperikelen 
leiden. Het vereiste verband laat zich in de praktijk niet 
altijd eenvoudig vaststellen.

Passend in de tijdgeest is de voorgestelde uitbreiding 
van artikel 347 Sr. Het artikel bestrijkt handelingen, die 
strafbaar zijn onafhankelijk van het intreden van het fail-
lissement. Verkwisting ten laste van de rechtspersoon 
door de bestuurder doet zijn strafbare intrede. Voor straf-
baarheid is intreding van het faillissement dus geen con-
stitutief vereiste. Ernstige financiële benadeling van de 
rechtspersoon is dat wel. Indien de verboden gedraging 
plaatsvond met het oogmerk van zelfverrijking, wordt de 
straf opgehoogd van twee naar vier jaar gevangenisstraf. 
Hoewel dit artikel wordt gepresenteerd in het kader van 
de voorkoming van faillissementsfraude, is het interessant 
hoe eventuele zaken onder dit artikel zich ontwikkelen. In 
de kern gaat het namelijk om strafrechtelijke regulering, 
normering van corporate governance en strafbaarstelling 
van onbehoorlijk bestuur. Het management, dat zich-
zelf een (buitensporig) hoge bonus of salaris geeft, zal 
onder omstandigheden onder de werking van het artikel 
kunnen vallen. Het is te hopen dat de rechtsvorming 
niet plaatsvindt in het strafrecht, en zaken enkel worden 
aangebracht nadat een in het bedrijfsleven ingevoerde 
instantie, bijvoorbeeld de Ondernemingskamer, over 
de kwestie heeft geoordeeld. Het strafrecht zou anders 
kunnen ontaarden tot een ongewenst vooruitgeschoven 
correctiemechanisme. Die functie behoort het strafrecht 
niet te hebben – zeker niet op dit terrein. Doorgeschoten 
strafrechtelijke correctie is bovendien niet bevorderlijk 
voor het vestigingsklimaat. Indien het Voorstel op dit 
onderdeel ooit tot wet wordt, lijkt een aanwijzing die 
de bepaling mitigeert op zijn plaats. Anders schiet het 
Voorstel zijn doel voorbij.

Slotsom

Het Voorstel behoeft op onderdelen die de kern vormen, 
herziening. Strafbepaling en strafbaarstelling van schen-
ding van de adminstratieplicht dient anders te worden 
ingericht. Het is ronduit onverstandig de bestaande prak-
tijk die het mogelijk maakt te vervolgen op basis van artikel 
341 juncto 51 Sr te vervangen door een her-redactie van 
artikel 343 Sr in combinatie met een nieuw bestuurders-
schap. Symboolwetgeving, zoals de strafbaarstelling van 
de administratieverplichting in de WED, dient achterwege 
te blijven. De (sanctionering van de) inlichtingenplicht 
van failliet jegens curator dient in lijn te worden gebracht 
met Europese, en inmiddels nationale, jurisprudentie.

Wat resteert is enig cosmetisch werk waardoor de wat stof-
fige bepalingen die de faillissementsfraude thans regarde-
ren in idioom worden aangepast aan het vocabulaire van 
deze tijd. Wetswijziging met dat doel heeft geen urgentie.

Tot besluit het volgende. Reeds decennia lang is in den 
brede bekend dat de strafrechtelijke handhaving van fail-
lissementsfraude mank gaat, doordat de strafrechtketen 
zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve capaciteit daar-
voor ontbeert. Wil men de effectiviteit van deze handhaving 
daadwerkelijk verbeteren, dient dáár de investering plaats 
te vinden. Indien het Voorstel wet wordt zal geen verbete-
ring plaatsvinden, doch de praktijk met een moeizamer 
te hanteren strafrecht aan de slag moeten.

Het wordt de malverserende failliete persoon buitenge-
woon aantrekkelijk gemaakt om van zijn laatste onttrek-
king een verbrandingsoven of versnipperaar te kopen. 
Grondige herbezinning is derhalve zaak.
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De curator als civiele 
fraudebestrijder

Kanttekeningen bij het Voorontwerp versterking 
positie curator voor de bestrijding van 

faillissementsfraude

mr. W.J.B. Van Nielen & mr. C.M. Derijks*

1. Inleiding

Voorontwerp

Op 25 februari 2014 is het Voorontwerp ‘Versterking 
positie curator’ in consultatie gegaan. Het Voorontwerp 
dient gezien te worden in het kader van het streven van 
de Minister van Veiligheid en Justitie de curator te betrek-
ken bij de bestrijding van faillissementsfraude.1 De MvT 
zegt hierover:

‘Het kabinet heeft bij brief van 26 november 2012 het 
wetgevingsprogramma herijking van het faillissements-
recht aangekondigd. Die herijking berust op drie pijlers, te 
weten modernisering, versterking van het reorganiserend 
vermogen van bedrijven en fraudebestrijding. Om faillis-
sementsfraude effectiever te kunnen bestrijden, zijn drie 
wetsvoorstellen aangekondigd, t.w.: de invoering van een 
civielrechtelijk bestuursverbod, de actualisering en aan-
scherping van het strafrechtelijk faillissementsrecht en, 
voorts, een versterking van de fraudesignalerende functie 
van de curator in combinatie met een versterking van de 
inlichtingen- en medewerkingsplichten van de gefailleerde. 
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft inmid-
dels over het Voorontwerp civielrechtelijk bestuursverbod 
geadviseerd; het Voorontwerp strafrechtelijk faillissements-
recht ligt momenteel voor advies bij de Afdeling advisering 

* Mr. Van Nielen is advocaatpartner en curator bij Van Diepen 
Van der Kroef in Den Haag, mr. Derijks is senior rechter en 
rechter-commissaris insolventies bij de rechtbank Den Haag.

1 Zie de brief van Minister Opstelten aan de Tweede Kamer 
d.d. 27 november 2012.

van de Raad van State. Kamerstukken II 2012/13, 29 
911, nr. 74.’

Vervolgens worden het doel en de strekking van het voor-
stel als volgt samengevat:

‘Met het onderhavige wetsvoorstel wordt de fraudesignale-
rende rol van de curator geëxpliciteerd en versterkt. Inherent 
daaraan is dat de huidige inlichtingen- en medewerkings-
verplichtingen van de failliet en de huidige en voormalige 
bestuurders jegens de curator worden verduidelijkt en ver-
sterkt. Daartoe voorziet dit wetsvoorstel samengevat in de 
volgende maatregelen:
a.  de curator wordt wettelijk verplicht om in faillisse-

menten te bezien of sprake is van eventuele onregel-
matigheden;

b.  in voorkomend geval meldt hij dit aan de rechter-com-
missaris, die een melding bij de bij de bestrijding van 
fraude betrokken instanties of aangifte kan gelasten;

c.  in het faillissementsverslag vermeldt de curator in 
algemene zin hoe hij zich van zijn fraudesignalerende 
taak heeft gekweten en voorts informeert hij de rechter-
commissaris vertrouwelijk over eventuele onregelma-
tigheden die hij is tegengekomen;

d.  in de wet wordt verankerd dat de gefailleerde de curator 
ook ongevraagd inlicht over feiten en omstandigheden 
waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze voor 
de curator van belang zijn;

e.  de curator moet worden geïnformeerd over het bestaan 
van eventuele buitenlandse activa, zoals vastgoed en 
banktegoeden, en alle medewerking moet worden ver-
leend om de curator daarover de beschikking te geven;
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f.  bij de overhandiging van de administratie verschaft de 
gefailleerde de curator zo nodig ook encryptiesleutels 
om de inhoud leesbaar te kunnen maken;

g.  derden die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf 
de administratie van de gefailleerde onder zich hebben, 
moeten deze op verzoek aan de curator ter beschikking 
stellen, met inbegrip van eventuele encryptiesleutels;

h.  bij faillissement van een rechtspersoon gaan de her-
ziene informatie- en medewerkingsverplichtingen ook 
gelden voor feitelijk bestuurders en voor oud-bestuurders, 
d.w.z. iedereen die in de drie jaar voorafgaande aan het 
faillissement bestuurder bij de betrokken rechtspersoon 
was.

Codificatie, uitbreiding en verduidelijking van de mede-
werkings- en informatieverplichtingen zijn niet alleen van 
belang om de positie van de curator bij het beheer en de 
vereffening van de boedel alsmede bij de fraudesignale-
ring te versterken. Zij zijn daarnaast van direct belang 
voor degene(n) op wie deze verplichtingen rusten, omdat 
schending ervan een strafbaar feit kan opleveren (art. 194 
Sr) en straks aanleiding kan zijn voor de oplegging van 
een civielrechtelijk bestuursverbod (vgl. het voorgestelde 
art. 106a Fw).’

Taak curator

De wetgever ziet een belangrijke taak voor de curator weg-
gelegd bij fraudebestrijding. Voor de curator is inderdaad 
een belangrijke rol weggelegd vanuit zijn primaire taak op 
te komen voor de belangen van de gezamenlijke crediteu-
ren, indien deze crediteuren door faillissementsfraude in 
hun verhaalsmogelijkheden op de boedel zijn benadeeld. 
De taak van de curator laat zich dan vertalen in het onge-
daan maken van deze benadeling. Dit wil onder meer 
zeggen: het doen van een onderzoek naar de oorzaken, 
onregelmatigheden en de verhaalsmogelijkheden en ver-
volgens het zo nodig aansprakelijk stellen van de (feitelijke) 
leidinggevenden van de gefailleerde rechtspersoon en 
degenen die hun medewerking hebben verleend aan de 
verboden gedragingen. Deze taak kan worden omschreven 
als ‘civielrechtelijke faillissementsfraudebestrijding’. Zoals in 
de MvT2 terecht wordt gesteld, heeft de curator onder het 
huidige recht al de taak om in het kader van zijn oorzaken-
onderzoek onregelmatigheden te onderzoeken. Ook dient 
de curator de rechter-commissaris ten behoeve van diens 
toezichthoudende taak steeds op de hoogte te houden van 
zijn bevindingen. Het is goed te benadrukken dat dit de 
standaardpraktijk is bij de afwikkeling van faillissementen 
en dat het Voorontwerp op dit punt niets nieuws toevoegt. 
Wel nieuw is de wettelijke plicht van de curator om op 

2 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de ver-
sterking van de positie van de curator (Wet versterking positie 
curator), d.d. 21 februari 2014, p. 6 (MvT).

aanwijzen van de rechter-commissaris vermoedens van 
fraude te melden of daarvan aangifte te doen.

Inhoud

Dit artikel concentreert zich op de meest in het oog sprin-
gende wijzigingen in het Voorontwerp en beoogt niet 
uitputtend te zijn. De volgende onderwerpen worden in 
dit kader behandeld:

1. De codificatie in het Voorontwerp van de medewer-
kings- en informatieverplichting van de failliet.

2. De recente jurisprudentie van de Hoge Raad over het 
nemo tenetur-beginsel in het kader van de inbewa-
ringstelling ex artikel 87 Fw wegens niet nakoming 
van de inlichtingenplicht.

3. De wettelijke plicht van de curator om op aanwijzen 
van de rechter-commissaris vermoedens van fraude 
te melden of daarvan aangifte te doen.

4. De financieringsmogelijkheden die de curator 
momenteel heeft op grond van de Garantstellingregeling 
Curatoren.

5. Los van deze wettelijke maatregelen denken wij dat ten 
behoeve van zowel de strafrechtelijke als civielrechte-
lijke faillissementsfraudebestrijding veel te bereiken 
valt via het regionale fraudespreekuur, dat landelijk 
navolging zal moeten krijgen. Ten slotte worden in 
deze paragraaf de aanbevelingen die in dit artikel zijn 
gedaan kort samengevat.

Inlichtingenplicht en nemo tenetur-beginsel

In deze paragraaf wordt eerst de nieuwe regeling die het 
Voorontwerp kent over de inlichtingenplicht behandeld 
en vervolgens wordt de verhouding tussen de inlichtin-
genplicht en het nemo tenetur-beginsel besproken.

Reikwijdte inlichtingenplicht

Ingevolge het nieuw voorgestelde artikel 105 jo. 106 Fw 
rust op de gefailleerde natuurlijke persoon, op diens even-
tuele echtgenoot of geregistreerde partner, voor zover 
het een gemeenschap van goederen betreft, alsmede op 
bestuurders, commissarissen en feitelijk beleidsbepalers 
van de failliete rechtspersoon die deze kwaliteit hebben 
ten tijde van de faillietverklaring, ook indien zij deze 
hoedanigheid na faillietverklaring hebben verloren, een 
inlichtingenplicht jegens de rechter-commissaris3, de 
curator of de commissie van schuldeisers.4 In de litera-

3 De bestuurders of commissarissen die als zodanig worden 
aangemerkt volgens het recht dat van toepassing is op de 
failliete rechtspersoon. 

4 Deze inlichtingenplicht kan worden afgedwongen door 
inbewaringstelling op grond van artikel 87 Fw. Op grond 
van artikel 194 Sr is schending van de inlichtingenplicht 
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tuur5 en in de jurisprudentie6 is reeds aangenomen dat de 
inlichtingenverplichting van het huidige artikel 106 Fw 
zich uitstrekt tot de voormalige en feitelijke bestuurder. 
Verdedigd wordt ook dat in een faillissement van een 
buitenlandse rechtspersoon waarvan het bestuur zetelt in 
het buitenland, de inlichtingenplicht zich tevens uitstrekt 
tot de lokale manager.7 Het Voorontwerp codificeert deze 
staande praktijk. De kring van degenen op wie artikel 106 
Fw van toepassing is, wordt in het eerste lid uitgebreid met 
de voormalige bestuurder. In het tweede lid van artikel 106 
Fw is opgenomen dat met een bestuurder voor de toepas-
sing van het eerste lid gelijk wordt gesteld degene die het 
beleid van de rechtspersoon heeft bepaald of mede heeft 
bepaald als ware hij bestuurder. In het derde lid is opge-
nomen dat indien de gefailleerde een buiten Nederland 
gevestigde rechtspersoon is, degene die met de leiding van 
de hier te lande verrichte werkzaamheden is of was belast, 
voor de toepassing van het eerste lid met een bestuurder 
gelijk wordt gesteld. Het opnemen van deze bepalingen in 
de wet is niet meer dan het vastleggen van een reeds in de 
literatuur en door de jurisprudentie omarmde uitbreiding. 
Tot zover niets nieuws, maar voor de praktijk wel nuttig 
dat door deze codificatie over de reikwijdte van de inlich-
tingenplicht geen misverstand meer kan bestaan. Deze 
codificatie is tevens van belang voor de strafsanctie die op 
het niet nakomen van de inlichtingenplicht rust, alsmede 
voor de inbewaringstelling waarmee medewerking aan de 
inlichtingenplicht kan worden afgedwongen.8

Omvang inlichtingenplicht

Het nieuw voorgestelde artikel 105, tweede lid Fw bepaalt 
dat de gefailleerde inlichtingen dient te verschaffen over 
eventuele buitenlandse vermogensbestanddelen die in 

strafbaar.
5 Mr. C.M. Hilverda, Serie onderneming en recht deel 53, Fail-

lissementsfraude, Deventer: Kluwer 2009, p. 45-46.
6 O.a. Hof Den Haag 9 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3391; 

Hof Den Haag 21 mei 2013, ECLI:NL:GHDHA:CA2593.
7 Dit wordt gebaseerd op de grondslag van art. 106 Fw omdat de 

lokale manager naar zijn aard de meest aangewezen persoon 
is om inlichtingen te geven. Zie mr. C.M. Hilverda, Serie 
onderneming en recht deel 53, Faillissementsfraude, Deventer: 
Kluwer 2009, p. 46 en mr. B. Wessels, Insolventierecht IV: 
Bestuur en beheer na faillietverklaring, Deventer: Kluwer 2010, 
p. 286. Onder de lokale manager verstaan zij degene die met 
de leiding van de hier te lande verrichte werkzaamheden zijn 
belast.

8 Volgens de MvT, p. 5 ligt de noodzaak tot verduidelijking 
in het feit dat schending ervan een strafbaar feit oplevert 
(art. 194 Sr en mogelijk het strafbare onttrekken van een 
goed aan de boedel ex art. 341/343 Sr), aanleiding kan zijn 
tot inbewaringstelling (art. 87 Fw) en de vordering van een 
civielrechtelijk bestuursverbod kan rechtvaardigen (vgl. het 
voorgestelde art. 106a, lid 1 onderdeel c Fw). De failliet en 
anderen hebben er daarom belang bij te weten wat er grosso 
modo van hen wordt verwacht.

de boedel vallen. Ook het eventueel verschaffen van een 
volmacht door gefailleerde valt onder de inlichtingenplicht. 
Ook deze variant betreft een codificatie van bestaande 
jurisprudentie. Het Gerechtshof Den Haag heeft in een 
uitspraak al bepaald dat er voldoende aanknopingspunten 
in de wet zijn opgenomen om de curator in de gelegen-
heid te stellen zijn buiten Nederland aanwezige activa 
aan te wenden ter voldoening van de schuldeisers. Het 
hof overwoog in dit verband dat een verplichting tot het 
machtigen van de curator om in het buitenland aanwezige 
activa te gelde te maken weliswaar niet uitdrukkelijk is 
opgenomen in de Faillissementswet, maar de verplichting 
van de failliet om hieraan mee te werken is wel af te leiden 
uit het systeem van de wet.9

In artikel 106, lid 4 Fw worden de artikelen over (hand-
having van) de inlichtingenplicht van overeenkomstige 
toepassing verklaard op een vennootschap onder firma 
en een commanditaire vennootschap, hetgeen een uit-
breiding betreft die ook eerder al is voorgesteld in het 
Voorontwerp insolventiewet door de commissie Kortmann 
(hierna Voorontwerp Insolventiewet).10

Beperking reikwijdte inlichtingenplicht (3-jaarstermijn)

Nieuw in het Voorontwerp is voorts de 3-jaarstermijn die in 
lid 1 van artikel 106 Fw is opgenomen. Daarin beperkt het 
Voorontwerp de toepasselijkheid van de inlichtingenplicht 
(alsmede de daaraan verbonden dwangmiddelen) tot een-
ieder die in de drie jaar voorafgaande aan het faillissement 
(feitelijke) bestuurder was. Wij achten deze 3-jaarstermijn 
een (zeer waarschijnlijke onbedoelde) beperking op de 
huidige rechtspraktijk en dus een belangrijke stap terug in 
plaats van een stap voorwaarts. De huidige rechtspraktijk 
acht op basis van de strekking en ratio van de artikelen 
105 en 106 Fw voldoende rechtvaardiging aanwezig om 
elke persoon die de kwaliteit van bestuurder of feitelijk 
beleidsbepaler te eniger tijd op of voor datum faillissement 
heeft gehad, onder de inlichtingenplicht te doen vallen, 
indien de curator of rechter-commissaris deze inlichtingen 
voor de uitoefening van zijn taak nodig acht.11 De curator 
van een failliete rechtspersoon zou anders in bepaalde 
omstandigheden geen persoon kunnen vinden die hij voor 
noodzakelijke inlichtingen op grond van de inlichtingen-

9 Hof Den Haag 6 oktober 2011, JOR 2012/162.
10 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/

kamerstukken/2007/11/21/voorstel-commissie-kortman-
voorontwerp-insolventiewet.html. Van overeenkomstige 
toepassing worden dan verklaard de artikelen 87 tot en met 
92, 105, eerste en tweede lid, en 105a, alsmede het tweede 
en derde lid. Zie ook Voorontwerp insolventiewet 4.1.7.

11 Zie bijvoorbeeld expliciet A-G Huydecoper in zijn conclusie 
bij HR 17 Januari 2003, LJN AF0206. Zie ook W.J.B. van 
Nielen, Middelen van de curator bij faillissementsfraude-
bestrijding, TvI 2013/2 en de daar genoemde literatuur en 
jurisprudentie. 
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plicht kan aanspreken.12 Een beperking van de periode 
waarover de inlichtingenplicht zich uitstrekt komt in de 
jurisprudentie en de literatuur echter niet naar voren.13 
Voor de keuze van een 3-jaarstermijn wordt in de toelich-
ting verwezen naar de termijn van drie jaar waarbinnen 
wordt beoordeeld of sprake is van onbehoorlijk bestuur 
in de zin van artikel 2:248 BW. Wellicht is hier ook aan-
gehaakt bij het Voorontwerp Insolventiewet, waarin ook 
een termijn van drie jaar is voorgesteld.14 Deze benadering 
ziet ons inziens over het hoofd dat beoordeling door de 
curator van onbehoorlijk bestuur ook kan plaats vinden in 
het kader van de artikelen 2:9 BW en 6:162 BW, waarvoor 
een verjaringstermijn van vijf jaar geldt.15 Daarnaast kan 
de curator ook buiten de beoordeling van (on)behoor-
lijk bestuur informatie verlangen met betrekking tot een 
periode gelegen vóór drie jaar voor datum faillissement. 
Zeker bij faillissementsfraude is het mogelijk – en wordt 
vaak ook getracht – het faillissement te laten uitspreken 
jaren nadat de activiteiten zijn gestaakt en de activa aan de 
boedel zijn onttrokken.16 Het zou onwenselijk zijn indien 
een frauderende gefailleerde zich kan verschuilen achter 
de beperking van drie jaar. De periode van drie jaar speelt 
de gefailleerde die zich schuldig zou maken aan faillis-
sementsfraude dan juist in de kaart. Vooral crediteuren 
zal het een doorn in het oog zijn indien door deze wet 
de curator een belangrijk middel wordt ontnomen om te 
trachten de geleden schade te achterhalen en te verhalen 
die door een frauderende gefailleerde is veroorzaakt. Wij 
stellen daarom voor de beperking van drie jaar te schrap-
pen uit het Voorontwerp en lid 3 als volgt te redigeren:

‘Bij het faillissement van een rechtspersoon zijn de bepa-
lingen van de artikelen 87 tot en met 92, 105, eerste en 
tweede lid, alsmede 105a op bestuurders en commissaris-
sen toepasselijk alsmede op eenieder die op enige tijd in de 
periode voorafgaande aan het faillissement bestuurder was’.

In de wet kan vervolgens nog expliciet worden opgenomen 
dat een gewezen bestuurder alleen op grond van de inlich-
tingenplicht door de curator of rechter-commissaris kan 
worden bevraagd indien de curator of rechter-commissaris 
dat voor de uitoefening van zijn taak nodig acht. Indien dit 
onvoldoende waarborg biedt om een ‘fishing expedition’ 
van de curator te voorkomen, zou hier ook kunnen worden 

12 Immers, de meest recente (feitelijke) bestuurder, die geen 
bestuurder is geweest over de periode waarover de curator 
inlichtingen verlangt, kan hierover niet verklaren.

13 Gerechtshof Den Haag 21 mei 2013, ECLI:NL:GHDHA:CA2593 
en AG Huydecoper in zijn conclusie voor HR 17 januari 2003, 
LJN AF0206.

14 Voorontwerp Insolventiewet 4.1.7 en de toelichting op dit 
artikel.

15 Art. 3:310 BW.
16 Zie W.J.B. van Nielen, Middelen van de curator bij faillis-

sementsfraudebestrijding, TvI 2013/2.

gekozen voor een toetsing door de rechter-commissaris 
zoals nu wordt voorgesteld in het Voorontwerp in artikel 
105a Fw.

Grenzen aan inlichtingenplicht – redelijkheidstoets rechter-
commissaris

In het voorstel dat nu voorligt wordt ook een nieuw artikel 
105a FW ingevoegd. Het eerste lid van dit artikel bepaalt 
dat de gefailleerde de curator alle medewerking aan het 
beheer en de vereffening van de boedel moet verlenen, 
tenzij dit naar het oordeel van de rechter-commissaris in 
redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. De MvT 
bij artikel 105a Fw geeft aan dat er grenzen zijn aan de 
medewerkingsplicht.

‘Niet uitgesloten is dat er in een specifiek geval zwaarwe-
gende omstandigheden zijn op grond waarvan de vereiste 
medewerking in redelijkheid niet van de failliet kan worden 
gevraagd. Te denken valt aan een onevenredige inbreuk 
op zijn persoonlijke levenssfeer of de doorbreking van de 
vertrouwelijkheid van de correspondentie tussen een cliënt 
en zijn onafhankelijke advocaat’.

De wetgever lijkt hier aan te haken bij de relevante 
bepalingen over het verstrekken van informatie in het 
Voorontwerp Insolventiewet. Hierin is onder meer opgeno-
men dat de schuldenaar alle medewerking aan het bestuur 
over de boedel verleent, tenzij op grond van zwaarwe-
gende omstandigheden medewerking van de schuldenaar 
niet kan worden gevergd.17 Ook is in het Voorontwerp 
Insolventiewet een bepaling opgenomen dat derden die 
gehouden zijn informatie aan de schuldenaar te verstrek-
ken, deze ook aan de bewindvoerder dienen te geven, tenzij 
de aard van de informatie of de aard van de rechtsverhou-
ding zich daartegen verzet.18 Waar het de doorbreking van 
de vertrouwelijkheid van de correspondentie tussen een 
cliënt en zijn onafhankelijke advocaat betreft, noemt de 
MvT op artikel 105a Fw het arrest Foxley/United Kingdom. 
Uit dit arrest valt af te leiden dat geen gebruik mag worden 
gemaakt van een in de wet geregelde postblokkade om 
kennis te nemen van geprivilegieerde correspondentie 
tussen de schuldenaar en zijn juridische adviseurs19. Waar 
de wetgever op ziet in het kader van de inbreuk op de per-
soonlijke levenssfeer wordt niet verduidelijkt in de MvT. 
In de toelichting van het Voorontwerp Insolventiewet waar 
het de informatieverstrekking aan de bewindvoerder door 
derden aangaat worden wel voorbeelden van inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer genoemd; namelijk medische 
gegevens of de inhoud van een testament.20 Opvallend is 

17 Voorontwerp insolventiewet, artikel 4.2.4.
18 Voorontwerp insolventiewet, 4.1.1a, eerste lid.
19 EHRM 20 september 2000, app. no. 33274/96 (Foxley/United 

Kingdom).
20 Toelichting Voorontwerp insolventiewet bij artikel 4.2.4.
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dat het Voorontwerp Insolventiewet deze beperkingen 
niet noemt in de toelichting op de artikelen die de infor-
matieverstrekking door de gefailleerde zelf betreffen.21 
Overigens is ook in de praktijkregels voor curatoren van 
Insolad22 een bepaling opgenomen dat de curator zoveel 
mogelijk vermijdt om kennis te nemen van feiten en 
omstandigheden die de hoogst-persoonlijke levenssfeer 
van gefailleerde of derden betreffen.23 In de toelichting 
op deze praktijkregel is opgenomen dat:

‘in lijn met de jurisprudentie van de Registratiekamer de 
richtlijn voor de curator is dat hij van dergelijke hoogst-
persoonlijke informatie slechts kennis mag nemen en deze 
mag gebruiken als een gewichtig belang dat vergt en dan 
nog slechts voor zover het kennisnemen en het gebruiken 
in de juiste verhouding staat tot het daarmee nagestreefde 
doel en dat doel bovendien niet op een andere, minder 
ingrijpende wijze kan worden bereikt.’

De wetgever lijkt hier dus ook de bestaande praktijk te 
willen codificeren. Daar is op zich niets mis mee. Wel 
vragen wij ons af of de huidige praktijk dusdanige proble-
men kent op dit punt dat deze codificatie noodzakelijk is. 
We vragen er aandacht voor dat op deze wijze extra werk-
zaamheden bij de rechter-commissaris worden gelegd. 
Waar nu in de praktijk bij informatievergaring door cura-
toren de persoonlijke levenssfeer en de vertrouwelijkheid 
van correspondentie tussen advocaat en gefailleerde (in 
de meeste gevallen) wordt gerespecteerd zonder dat dit tot 
extra verhoren bij de rechter-commissaris leidt, kan het 
door de toevoeging ‘dat in redelijkheid niet kan worden 
gevergd dat gefailleerde meewerkt’ vaker voorkomen dat 
een gang naar de rechter-commissaris zal moeten worden 
gemaakt om de benodigde informatie te verkrijgen. Deze 
gaat immers in het wetsvoorstel de redelijkheid van de 
vragen beoordelen. Dit kan een snelle aanpak van de 
afwikkeling van het faillissement in de weg staan, met 
name indien de gang naar de rechter-commissaris alleen 
als vertragingstactiek wordt gebruikt. Dit klemt temeer nu 
tegen de beslissing van de rechter-commissaris ook appèl 
open staat ex artikel 67 Fw.

Het is eveneens opvallend te noemen dat de wetgever dit 
aspect wil codificeren, terwijl hij een ander belangrijk 

21 Voorontwerp insolventiewet artikel 4.1.6 en 4.1.7.
22 http://www.insolad.nl/praktijkregels.html.
23 Praktijkregels voor curatoren, art. 8.2. Tenzij het belang 

van de boedel of een ander belang dat een zorgvuldig cura-
tor zich behoort aan te trekken dan wel een op de curator 
rustende wettelijke verplichting anders vergt, vermijdt de 
curator zoveel mogelijk om kennis te nemen van feiten en 
omstandigheden de hoogst persoonlijke levenssfeer van 
de gefailleerde of derden betreffende. Dergelijke feiten en 
omstandigheden maakt hij in het algemeen niet openbaar 
zonder degene wiens levenssfeer het betreft daarvan zo 
spoedig mogelijk in kennis te stellen.

onderwerp waar het informatievoorziening aangaat (het 
hierna behandelde nemo tenetur-beginsel) niet wettelijk 
vastlegt. Wij vinden dit een gemiste kans.

Inlichtingenplicht versus nemo tenetur-beginsel

Uit recente jurisprudentie van de Hoge Raad24 volgt dat nu 
de Nederlandse wet niet voorziet in gerichte regelgeving 
waarin wordt voorzien in waarborgen tegen het gebruik 
van wilsafhankelijke informatie in een (eventuele) straf-
zaak die in het kader van artikel 105 of 106 Fw door de 
curator is verkregen, de rechter dient te voorzien in deze 
waarborg voor de betreffende inlichtingenplichtige. In 
beide arresten is geoordeeld dat de rechter een hierop 
gerichte clausulering aan zijn uitspraak dient te verbinden. 
Die clausulering bestaat in het geval van een in bewaring 
gestelde gefailleerde hierin dat aan de afwijzing van het 
verzoek tot ontslag uit verzekerde bewaring de restric-
tie wordt verbonden dat door de inlichtingenplichtige te 
verstrekken inlichtingen uitsluitend worden gebruikt ten 
behoeve van de afwikkeling van het faillissement. Indien 
die inlichtingen desondanks zouden worden gebruikt voor 
doeleinden van strafvervolging, dan komt het oordeel 
welk gevolg moet worden verbonden aan schending van 
de door de rechter gestelde restrictie toe aan de rechter 
die over de bestraffing beslist.25

Het Voorontwerp houdt geen rekening met deze ontwik-
keling in de jurisprudentie. Wij voorzien dan ook dat bij 
faillissementen waarin sprake is van vermoedens van 

24 HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:161 in een faillis-
sement en HR 12 juli 2013, RvdW 2013/877; zie ook R. 
Mulder, INSOLAD bundel ‘de curator en informatie’ 2013, 
waarin de Hoge Raad oordeelt over de samenloop van de 
fiscale inlichtingenplicht ex art. 47 AWR en het recht van 
een potentiële verdachte om niet gedwongen te worden tot 
medewerking aan zijn eigen veroordeling. Onder verwijzing 
naar de uitspraak van het EHRM in de zaak Saunders tegen 
het Verenigd Koninkrijk oordeelt de Hoge Raad dat verkrij-
ging van materiaal dat bestaat onafhankelijk van de wil van 
de verdachte langs de weg van een in kort geding gegeven 
bevel geen schending van art. 6 EVRM oplevert, ook niet als 
aan dat bevel een dwangsom is verbonden. In navolging van 
de Hoge Raad, oordeelt het Hof Den Haag op 23 juli 2013 
over de inlichtingenplicht van de gefailleerde ex art. 105 Fw, 
in het kader van de door de rechter-commissaris of de curator 
gevorderde en door de rechter bevolen inbewaringstelling. 
Omdat de Nederlandse wet ook niet voorziet in een waarborg 
tegen het gebruik in een (eventuele) strafzaak van informatie 
die in het kader van artikel 105 Fw wordt verstrekt, bepaalt 
het Hof dat ‘wilsafhankelijke’ informatie slechts gebruikt mag 
worden ten behoeve van het beheer en de vereffening van de fail-
liete boedel en een voortvarende afwikkeling van het faillissement. 
Deze informatie mag niet gebruikt worden in het kader van een 
eventuele strafvervolging of boeteprocedure tegen de gefailleerde. 
Zou dat toch gebeuren, dan dient de strafrechter te bepalen welk 
gevolg aan dat gebruik moet worden verbonden.

25 HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:161, r.o. 3.7.
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benadelingshandelingen door de inlichtingenplichtige, 
de curator vaker zal worden geconfronteerd met een gang 
naar de rechter. In de faillissementspraktijk doet zich meer 
en meer de situatie voor dat een gefailleerde (bestuurder) 
verzuimt mee te werken aan de inlichtingenverplichting, 
omdat hij vreest dat de informatie die hij de curator ver-
schaft mogelijk tegen hem kan worden gebruikt in een 
strafprocedure. In de praktijk leidt een dergelijke weige-
ring vaak tot een bevel bewaring ex artikel 87 Fw.26 In de 
lagere jurisprudentie is inmiddels toepassing gegeven aan 
het oordeel van de Hoge Raad door in het dictum van het 
arrest of het vonnis met betrekking tot de bewaring expli-
ciet een bepaling op te nemen dat de door gefailleerde aan 
de curator verstrekte informatie, waarvan het bestaan van 
de wil van gefailleerde afhankelijk is, slechts mag worden 
gebruikt ten behoeve van het beheer en de vereffening van 
de failliete boedel en een voortvarende afwikkeling van 
het faillissement.27 Wij achten het onwenselijk dat gefail-
leerden, om een waarborg te krijgen dat de informatie die 
wordt verschaft aan de curator niet in het strafproces wordt 
gebruikt, daarvoor moeten worden onderworpen aan een 
vergaand dwangmiddel als inbewaringstelling. Wij menen 
dat de door de Hoge Raad bedoelde en uit artikel 6 EVRM 
voortvloeiende waarborg ook op een andere – minder 
ingrijpende – wijze zou moeten kunnen worden verkre-
gen. Dat komt immers ook de relatie tussen gefailleerde en 
de curator ten goede en dus ook de spoedige afwikkeling 
van het faillissement. Wellicht zou deze waarborg ook 
kunnen worden afgegeven door de rechter-commissaris 
indien deze gefailleerde hoort op de voet van art. 105 of 
106 Fw. Ook dan is echter sprake van het creëren van een 
extra gang naar de rechter en zal dit, naast een verzwaring 
van de werklast voor de rechter-commissaris, vertraging 
opleveren voor de afwikkeling van het faillissement. In 
de praktijk spreekt de curator immers zelf met de gefail-
leerde (bestuurder).28 De rechter-commissaris komt daar 
niet aan te pas. Eerst indien de gefailleerde zijn medewer-
king niet of onvoldoende verleent, vindt in de regel een 
verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris plaats. 
Wij bepleiten dan ook dat de wetgever de waarborg dat 
een wilsafhankelijke verklaring niet in een strafproces 
mag worden gebruikt, verankert in de wet om zo voor alle 
partijen duidelijkheid te verschaffen.

26 Gerechtshof Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL: 
GHDHA:2013:2900; Gerechtshof Arnhem (zittings- 
plaats Leeuwarden) 11 maart 2013, ECLI:NL:GHARL: 
2013:BZ3799.

27 Gerechtshof Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA: 
2013:2900.

28 Zie bijvoorbeeld de toelichting op punt 5.2 van de Insolad 
praktijkregels.

Wettelijke waarborg

Voor de vraag welke wettelijke waarborg zou voldoen 
verwijzen wij i) naar de waarborg die de Hoge Raad voor-
schrijft aan rechters om in hun vonnis op te nemen en ii) 
naar A-G Wattel in zijn conclusie voor het arrest van de 
Hoge Raad van 12 juli 2013, waar ook weer naar wordt ver-
wezen in het arrest van 24 januari 2014. Hieruit leiden wij 
twee alternatieve mogelijke wettelijke waarborgen uit af.

Ad i) rechtelijke waarborg als wettelijke waarborg
De wettelijke waarborg in overeenstemming met de waar-
borg die de Hoge Raad biedt leidt tot de bepaling:

‘Materiaal dat door de curator ex artikel 105 of 106 Fw en 
onder dwang is verkregen en dat bestaat afhankelijk van de 
wil van de verdachte mag slechts door de curator worden 
gebruikt ten behoeve van het beheer en de vereffening van 
de failliete boedel en een voortvarende afwikkeling van het 
faillissement’

Ad ii) een wettelijke waarborg naar Zwitsers voorbeeld
A-G Wattel overweegt in zijn conclusie voor het arrest van 
de Hoge Raad van 12 juli 2013 dat het (Europese) Hof in 
Martinnen en Chambaz met kennelijke instemming ver-
wijst naar de recente Finse en Zwitserse wetswijzigingen, 
die bewerkstelligen dat de onder dwang in een schuldver-
haals- of belastingprocedure verstrekte informatie niet 
voor punitieve doeleinden gebruikt wordt. Deze wetswij-
zigingen behelsden dat – voor zover hier van belang – in 
de boeteprocedure bewijsmateriaal dat tot dat moment 
in de navorderingsprocedure is vergaard met behulp van 
bewijslastomkering of onder dreiging van boeteoplegging 
onbruikbaar is.

Mede op basis van bovenstaande jurisprudentie zou dan 
de volgende wettelijke waarborg voldoen:

‘In een strafprocedure is als bewijsmateriaal onbruikbaar 
materiaal dat bestaat afhankelijk van de wil van de ver-
dachte voor zover dat materiaal door de curator ex art. 105 
of 106 Fw en onder dwang is verkregen. Dit materiaal zal 
slechts gebruikt mogen worden ten behoeve van het beheer 
en vereffening van de failliete boedel en een voortvarende 
afwikkeling van het faillissement’.

Wij realiseren ons dat een dergelijke bepaling niet uitsluit 
dat afgedwongen wilsafhankelijke informatie toch bij het 
OM en wellicht in het strafdossier belandt, doordat bij-
voorbeeld de curator als getuige kan worden opgeroepen 
en/of het OM de informatie uit het faillissementsdossier 
in beslag kan nemen. Wordt de informatie op die wijze 
toch gebruikt in het strafproces dan kan – zo bepaalde de 
Hoge Raad – de strafrechter bepalen dat deze informatie 
kan worden gekwalificeerd als ‘wilsafhankelijk’ en door 
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‘afdwinging’ is verkregen in strijd met artikel 6 EVRM 
en daaraan de gevolgen verbinden die hem gerade voor-
komen. Tevens realiseren wij ons dat de vraag wat onder 
wilsafhankelijk en afgedwongen moet worden verstaan, 
verder moet worden uitgekristalliseerd. Deze onduidelijk-
heid heeft mogelijk gevolgen voor de vraag op basis van 
welke informatie de curator melding dan wel aangifte kan 
doen van vermoedens van faillissementsfraude (waarover 
meer in paragraaf 4).

2. Meld- en aangifteplicht

In het voorgestelde nieuwe lid 2 van artikel 68 Fw is opge-
nomen dat de curator over mogelijke onregelmatigheden 
de rechter-commissaris informeert. Deze kan de curator 
gelasten melding te doen bij de bevoegde instanties of 
gelasten om hiervan aangifte te doen. Over de achtergrond 
van deze dwingende signaleringsplicht zegt de MvT:

‘Het voorgestelde artikel 68 lid 2 Fw kent een dwingende 
signalerings- en meldplicht voor de curator, waarover hij 
ook in het faillissementsverslag in algemene zin verantwoor-
ding moet afleggen. Er kan dus normaal gesproken geen 
situatie meer ontstaan waarin een curator geconstateerde 
onregelmatigheden buiten beschouwing laat of niet meldt 
aan de rechter-commissaris. Gelet hierop zal de situatie 
waarin crediteuren of de schuldeiserscommissie menen dat 
de curator ten onrechte niet is opgetreden en de rechter-
commissaris daarom verzoeken om in te grijpen (art. 69 
Fw) zich in deze gevallen niet meer voordoen. In zoverre 
voorziet art. 68 lid 2 Fw in een sluitende regeling.’

Ons is uit de praktijk niet bekend dat curatoren gecon-
stateerde onregelmatigheden niet steeds zouden melden 
aan de rechter-commissaris. Curatoren brengen om de 
zoveel maanden (afhankelijk van het arrondissement) hun 
openbaar verslag uit. Daarbij informeren zij de rechter-
commissaris via een vertrouwelijke brief. Tussendoor vindt 
zo nodig ook nog contact plaats. De veronderstelling in 
voornoemde passage in de MvT dat een verzoek van credi-
teuren aan de rechter-commissaris om ex artikel 69 Fw de 
curator te bevelen op te treden tegen onregelmatigheden 
betrekking heeft op het doen van strafrechtelijke aangifte 
lijkt dan ook niet uit de praktijk te komen.

Melding/aangifte maatschappelijke taak curator?

De MvT merkt nadrukkelijk op dat:

‘de signalerende taak van de curator aangaande mogelijke 
onregelmatigheden rondom het faillissement geen afbreuk 
doet aan zijn primaire taak, te weten het beheer en de 
vereffening van de failliete boedel in het belang van de 
gezamenlijke crediteuren. (..) Om te komen tot een zo groot 
mogelijk boedelactief, zal hij immers onderzoek moeten 

doen naar mogelijke onregelmatigheden die dat boedelactief 
rechtens dan wel feitelijk onrechtmatig hebben verkleind, 
om in voorkomend geval de schadelijke effecten daarvan 
zoveel mogelijk ongedaan te maken door het instellen van 
civielrechtelijke acties en/of het inroepen van hulp van 
derden, zoals de opsporingsinstanties.’

In het Voorontwerp is niet gekozen voor het uitgangspunt 
dat het doen van melding of aangifte in het belang dient 
te zijn van de boedel c.q. de gezamenlijke schuldeisers.29 
Het doen van aangifte kan onder meer in het belang van 
de boedel zijn, indien de curator zich kan voegen als bena-
deelde partij namens de gezamenlijke schuldeisers en op 
deze wijze baten in de boedel kan realiseren.30 Maar niet 
elke melding of aangifte zal tot realisatie van boedelactief 
leiden. Indien er geen uitzicht op boedelactief is, kan dat 
ons inziens geen reden zijn om fraudesignalen niet te 
melden bij het Openbaar Ministerie of om daarvan aangifte 
te doen. Opsporing en vervolging van faillissementsfraude 
dient immers ook een maatschappelijk doel. In de lagere 
jurisprudentie is aangenomen dat het onder omstandig-
heden tot de maatschappelijke taak van de curator kan 
behoren om aangifte te doen als de curator op strafbare 
feiten stuit.31 Deze maatschappelijke taak van de curator 
lijkt hem dan te worden toegekend in zijn hoedanigheid 
van deelnemer aan het maatschappelijke rechtsverkeer 
(en niet als vereffenaar van het faillissement). Over deze 
taakopvatting bestaat discussie.32 Het Voorontwerp beoogt 
deze discussie te beslechten door deze taak expliciet te 
maken en – kennelijk voor een niet nader onderbouwde 
vrees dat curatoren deze niet zouden vervullen – hem bij 
de rechter-commissaris te leggen. Ons inziens had kunnen 
worden volstaan met het expliciet maken van deze taak 
van de curator (waarover hierna meer).

29 Dit uitgangspunt is wel opgenomen in de Insolad Praktijk-
regels die hierover bepalen: ‘Buiten de gevallen bedoeld 
in artikel 160 Wetboek van Strafvordering doet de curator 
aangifte van strafbare feiten indien hij zulks in het belang 
acht van de boedel’.

30 Zie over de mogelijkheden van de curator in een strafproces, 
W.J.B. van Nielen, Middelen van de curator bij faillissements-
fraudebestrijding, TvI 2013/2, paragraaf 10. 

31 Rechtbank Amsterdam 24 oktober 2012, JOR 2013/10, nr. 
286.

32 De toelichting bij 14.1 van de Insolad Praktijkregels vermeldt 
hierover: ‘Reeds decennialang wordt aangedrongen op het doen 
van meer aangiftes. De ervaring is echter dat de vervolgende 
instanties hier bitter weinig mee doen zodat het doen van aangifte 
louter uit het oogpunt van burgerschap niet goed te verdedigen 
valt zolang in die praktijk geen verandering komt. In sommige 
gevallen kan aangifte bij overheidsinstanties zoals de FIOD 
nuttig zijn indien dit leidt tot onderzoek waarvan de boedel kan 
profiteren’. 
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Signalerende taak curator, geen afbreuk aan zijn primaire 
taak

De MvT lijkt ervan uit te gaan dat de fraudesignalerende 
taak van de curator – en daarmee dus ook de melding en 
aangifte – geen afbreuk doet aan de primaire taak van de 
curator de belangen van de gezamenlijke schuldeisers te 
behartigen. Wij maken hieruit op dat het Voorontwerp 
dus ook niet heeft beoogd dat een (aanwijzing van de 
rechter-commissaris aan de curator tot) melding of aan-
gifte afbreuk doet aan het belang van de gezamenlijke 
schuldeisers.

Aanwijzingbevoegdheid rechter-commissaris – criterium?

Het Voorontwerp verschaft de rechter-commissaris een 
bevoegdheid een dwingende aanwijzing aan de curator te 
geven tot het doen van melding of aangifte. De vraag is 
wat van de rechter-commissaris precies wordt verwacht. 
Wordt het tot zijn taak gerekend dat hij in voorkomende 
gevallen van deze bevoegdheid gebruik maakt of is hij 
daar volledig vrij in? Het Voorontwerp zelf bepaalt hier 
niets over, de MvT wel.

De MvT zegt daarover dat het

‘(...) voor de hand (ligt) om de beoordeling hiervan bij de 
rechter-commissaris neer te leggen. Deze heeft binnen een 
faillissement een toezichthoudende taak en staat daarom 
wat meer op afstand dan de curator. Daarnaast wordt een 
rechter- commissaris geacht goed in te kunnen schatten in 
hoeverre de signalen van een curator moeten worden door-
geleid naar de aangewezen instanties daarvoor door middel 
van melding dan wel aangifte (Openbaar Ministerie, 
FIOD, politie, Centraal Meldpunt Faillissementsfraude). 
Uiteraard is het oordeel van de rechter-commissaris geba-
seerd op de bevindingen van de curator.’33

Even verder in de MvT wordt opgemerkt:

‘De bedoeling is dat de curator alle hem ter beschikking 
staande informatie met de rechter-commissaris deelt, opdat 
deze weloverwogen kan oordelen of vervolgstappen nodig 
zijn, hetzij in de vorm van een melding, hetzij in de vorm 
van een aangifte.’34

Uit de hierboven onderstreepte dwingende woorden 
‘moeten’ en ‘nodig zijn’ maken wij op dat het de rechter-
commissaris niet zomaar vrij staat geen gebruik te maken 

33 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de ver-
sterking van de positie van de curator (Wet versterking positie 
curator), d.d. 21 februari 2014, p. 7-8 (MvT).

34 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de ver-
sterking van de positie van de curator (Wet versterking positie 
curator), d.d. 21 februari 2014, p. 16 (MvT).

van zijn bevoegdheid. Het wordt blijkens de MvT geacht 
tot zijn taak te behoren om dat wel te doen. De vraag is dan 
vervolgens in welke gevallen de rechter-commissaris daar 
gebruik van behoort te maken. Met andere woorden op 
grond van welke criteria dient een rechter-commissaris te 
beoordelen of de signalen van een curator moeten worden 
doorgeleid naar de aangewezen instanties daarvoor door 
middel van melding dan wel aangifte? De MvT zegt hier 
slechts over dat bij de voorgestelde regeling bewust is geko-
zen voor een globaal wettelijk kader ‘opdat Recofa hierover 
zo nodig, na overleg met Insolad, kaderstellende richtlijnen kan 
uitbrengen’. De vraag is welke kaders dan leidend zijn. Wij 
zien in elk geval vier kernkaders:

(i) Strafrechtelijke richtlijnen voor melding/aangifte 
afkomstig van OM/FIOD.

 Het Voorontwerp voorziet in de behoefte van het OM 
en FIOD om meldingen te ontvangen. Het lijkt dan 
ook het meest logisch dat zij enige richtlijnen geven 
in welke gevallen meldingen wenselijk zijn. Voor een 
goede uitvoering zullen de rechters-commissarissen 
en curatoren voldoende kennis moeten hebben van 
het economisch strafrecht, hetgeen zeker niet voor 
allen als verondersteld mag gelden. Bijscholing hierin 
is geen overbodige luxe.

 Tevens sluit het ons inziens beter aan op de praktijk 
van het OM indien de curator eerst meldt en pas op 
verzoek van het OM aangifte doet. Het OM beslist 
immers op basis van opportuniteit van welke meldin-
gen zij aangifte wenst en welke aangiftes door het OM 
daadwerkelijk zullen worden opgepakt. Deze volgorde 
voorkomt ook onnodig beslag op tijd en capaciteit bij 
de curator, met alle financieringsproblematiek van 
dien, en bij de politie die de aangiftes moet opnemen.

(ii) De melding of aangifte is in het belang van de boedel 
(hetgeen geen vereiste betreft).

 Zoals gezegd kan het doen van aangifte onder meer 
in het belang van de boedel zijn indien de curator 
zich kan voegen als benadeelde partij namens de 
gezamenlijke schuldeisers en op deze wijze baten in 
de boedel kan realiseren.

(iii) De melding of aangifte wordt geacht geen afbreuk te 
doen aan het boedelbelang.

 Bij de beslissing melding of aangifte te doen en op 
welk moment dat te doen, zal rekening moeten worden 
gehouden met de vraag in hoeverre dit afbreuk doet 
aan het belang van de boedel. Denk aan de situatie dat 
de curator verhaalsmogelijkheden veilig wil stellen en 
met het oog daarop van belang acht dat de melding 
of aangifte pas wordt gedaan nadat de verhaalsmoge-
lijkheden zijn veilig gesteld.
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(iv) De melding of aangifte mag – zo leiden wij af uit de 
recente arresten van de Hoge Raad – geen betrekking 
hebben op informatie die in strijd met het nemo tene-
tur-beginsel door de curator is verkregen.

Oordeel exclusief aan de rechter-commissaris?

Het Voorontwerp maakt de keuze de rechter-commissaris 
te laten beoordelen of melding dan wel aangifte moet 
worden gedaan door de curator. Niet duidelijk is of uit 
de MvT moet worden afgeleid dat deze beoordeling niet 
meer aan de curator zelf toekomt en dus een aanwijzing 
van de rechter-commissaris behoeft alvorens hij melding 
of aangifte doet. Indien zulks de bedoeling is verdient 
het de voorkeur om dit expliciet op te nemen om deze 
onduidelijkheid in de positie van de curator en de rechter-
commissaris weg te nemen. Wij hopen echter dat zulks 
niet de bedoeling is en dat de curator (op zijn minst) nog 
zelfstandig kan beoordelen of melding en aangifte aan de 
orde is. De curator zit immers veel dichter op het dossier 
dan de rechter-commissaris.

Aanbeveling

Sterker nog, wij menen dat het juist niet voor de hand 
ligt om bovengenoemde beoordeling bij de rechter-com-
missaris te leggen. De curator heeft de rol waarin hij 
vanuit zijn taak steeds het initiatief neemt, niet de rechter-
commissaris. Het strookt met het huidige systeem van de 
faillissementswet dat de curator de taak heeft te beoordelen 
of voldoende aanleiding bestaat de geconstateerde onre-
gelmatigheden te melden bij de bevoegde instanties of 
om hiervan aangifte te doen. Met het oog op het nemo 
tenetur-beginsel zou zelfs voor de curator een ‘duivels 
dilemma’ kunnen ontstaan, indien de rechter-commissaris 
de curator een aanwijzing geeft aangifte te doen van infor-
matie, waarvan de curator meent dat hij deze in strijd 
met dit beginsel heeft verkregen en derhalve slechts mag 
gebruiken voor geen ander doel dan de afwikkeling van 
het faillissement. Deze situatie zou zich goed onder het 
voorgestelde Voorontwerp kunnen voordoen, mede nu 
het nog onvoldoende duidelijk is welke informatie onder 
dit criterium valt.

Uit de MvT bij artikel 64 Fw volgt expliciet dat de rech-
ter-commissaris in het algemeen geen medebeheer of 
opperbestuur voert.35 De rechter-commissaris zou anders 
immers op de stoel van de curator gaan zitten en zo het 
beheer en beschikking over het faillissement gaan uitoefe-
nen en dienovereenkomstig verantwoordelijkheid dragen. 
Daar heeft de wetgever logischerwijs uitdrukkelijk niet 

35 S.C.J.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Geschiedenis van de 
faillissementswet, Deel 2-II, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 
1994, p. 2.

voor gekozen. Naast de toezichthoudende taak heeft de 
rechter-commissaris weliswaar een bredere taak; namelijk 
(i) organisator van de verificatievergadering; (ii) bemidde-
laar (bij conflicten over de erkenning van de vorderingen) 
en (iii) is hij beschikbaar voor overleg en advies)36, maar dat 
gaat niet zover dat de rechter-commissaris op de stoel van 
de curator gaat zitten. De rechter-commissaris is daarnaast 
ook geschillenbeslechter in het kader van artikel 69 Fw 
op grond waarvan schuldeisers en de gefailleerde tegen 
handelingen van de curator kunnen opkomen of van de 
rechter-commissaris een bevel kunnen uitlokken dat de 
curator juist een handeling verricht of nalaat. Dit artikel 
beoogt echter de curator onder voortdurende controle van 
hen in wier belangen hij is benoemd te stellen en kent 
deze bevoegdheid slechts toe om hen in de gelegenheid 
te stellen invloed op de taak van de curator uit te oefenen. 
Voor het geven van een bevel door de rechter-commissaris 
is dan ook slechts plaats indien de bij het beheer en de 
vereffening van de failliete boedel betrokken belangen 
van de verzoeker als schuldeiser, door de voorgenomen 
handeling dreigen te worden geschaad.37 Indien de rechter-
commissaris de taak krijgt om de curator dwingend een 
aanwijzing te geven tot het doen van melden of aangifte, 
dan heeft dat niets meer van doen met de toezichthou-
dende of geschillen beslechtende taak van de rechter-
commissaris, maar oefent hij zelf beheerstaken uit en 
heeft de curator daarin te gehoorzamen.

Kortom, het past veel meer in het systeem van de faillis-
sementswet de curator te laten beoordelen of melding of 
aangifte geïndiceerd is. Ten behoeve van diens toezichthou-
dende taak dient de rechter-commissaris door de curator 
te worden geïnformeerd. Het sluit bij het huidige systeem 
aan dat bij het doen van melding dan wel aangifte in de 
wet wordt opgenomen dat hiervoor toestemming van de 
rechter-commissaris nodig is. Wij stellen daarom voor 
het voorgestelde artikel 68, lid 2 Fw als volgt te wijzigen:

‘Daarbij beziet de curator of sprake is van onregelmatig-
heden die het faillissement, althans mede, hebben veroor-
zaakt, de vereffening van de failliete boedel bemoeilijken 
of het tekort in het faillissement hebben vergroot, alsmede 
of voldoende aanleiding bestaat deze te melden bij de 
bevoegde instanties of om hiervan aangifte te doen. Over 
deze bevindingen informeert hij de rechter-commissaris. 
Voor voormelde melding of aangifte behoeft de curator de 
machtiging van de rechter-commissaris.’

Door bovengenoemde wijziging in de wet op te nemen, is 
melding of aangifte doen een wettelijke taak van de curator 
en kan de rechter-commissaris hier, gelet op artikel 64 Fw 

36 Zie R.D. Vriesendorp, ‘De rechter-commissaris insolventies: 
quality proof?’, TvI 2008/28, p. 193.

37 HR 10 mei 1985, NJ 1985/791 en MvT van der Feltz (1994), 
p. 9. 

TBS&H 2014-01.indd   33 25/04/14   16:49



mr. W.J.B. Van Nielen & mr. C.M. Derijks

TBS&H 1(1) Maklu34

actief toezicht op houden. Wij zouden er geen voorstander 
van zijn indien tegen deze machtiging hoger beroep zou 
openstaan. De appelbevoegdheid ex artikel 67 Fw komt in 
zijn algemeenheid toe aan de aanvrager van de beschik-
king, alsmede aan degene tegen wie de beschikking is 
gericht en die erdoor wordt bezwaard.38 Hoger beroep 
van de beslissing aangifte te doen lijkt in strijd met artikel 
161 Sv dat bepaalt dat een ieder die kennis draagt van een 
begaan strafbaar feit bevoegd is daarvan aangifte of klacht 
te doen. Daarnaast zou hoger beroep niet passend zijn 
omdat het OM op basis van het opportuniteitsbeginsel 
zelf beslist of al dan niet tot vervolging over wordt gegaan. 
Een eventuele beslissing van een civiele rechter in appèl 
dat geen aangifte mag worden gedaan hoeft het OM er 
dus niet van te weerhouden alsnog tot vervolging over te 
gaan. In de MvT zou wel opgenomen kunnen worden dat 
degene tegen wie de melding of aangifte is gericht door 
de curator voorafgaand aan de aangifte gelegenheid dient 
te worden geboden om de feiten waarop de voorgenomen 
melding of aangifte is gebaseerd te weerleggen.

3. Financiering

Curatoren worden betaald uit de boedel. In geval van 
fraude is de boedel vaak leeg. Voor veel curatoren is het 
gebrek aan bezoldiging van hun gemaakte uren een obsta-
kel om actief aan fraudebestrijding te willen doen. De 
bestaande regelingen ondervangen niet in alle gevallen 
dit probleem. Wij bepleiten dan ook een verruiming van 
de garantstellingsregeling.

Financiering van het doen van aangifte

Voor het doen van aangifte van een vermoeden van fraude 
kan de curator aanspraak maken op de vergoedingsrege-
ling curatoren bij een ontoereikende boedel, maar slechts 
in het geval de aangegeven zaak in opsporing wordt geno-
men. De uren die gemoeid zijn met de aangifte (tegen een 
tarief van € 180,- met een maximum van 5 uur) komen 
voor vergoeding in aanmerking, die van het vooronder-
zoek niet.39 Dat betekent dat eerst indien het Openbaar 
Ministerie de zaak in opsporing neemt, de curator aan-
spraak kan maken op deze vergoedingsregeling.

Financiering van verhaal- en aansprakelijkheidsonderzoek 
en instellen rechtsvorderingen

Voor een onderzoek naar onregelmatigheden in het 
faillissement kan de curator een beroep doen op de 
Garantstellingsregeling curatoren 2012. Ingevolge artikel 
2:138 / 248, lid 10 BW heeft de curator – in geval van een 

38 HR 6 oktober 2006, JOR 2006/281 en HR 10 mei 1985, NJ 
1985/791.

39 Zie de INSOLAD website (www.insolad.nl) waar een formu-
lier kan worden gedownload.

ontoereikende boedel – de mogelijkheid om de Minister 
van Veiligheid en Justitie te verzoeken om hem bij wijze 
van voorschot de benodigde middelen te verschaffen voor 
het instellen van een rechtsvordering op grond van arti-
kel 2:138/248 BW, artikel 2:149/259 BW, artikel 2:9 BW 
of artikelen 42, 43 en 47 Fw dan wel voor het instellen 
van een verhaalsonderzoek of vooronderzoek naar de 
mogelijkheden daartoe.40 De garantstellingsregeling41 
stimuleert een curator met een lege boedel om actie te 
ondernemen en fungeert als preventief middel tegen 
misbruik van rechtspersonen. De garantstellingsregeling 
draagt bij aan het in stand houden van de economische 
en financiële ethiek ter waarborging van de reputatie en 
het vertrouwen in rechtspersonen in Nederland. Derhalve 
dient te worden opgemerkt dat de garantstellingsregeling 
niet alleen in het belang van faillissementscrediteuren is, 
maar dat deze regeling ook een maatschappelijk belang 
dient. De garantstellingsregeling is per 1 mei 2012 vereen-
voudigd.42 De curator kan volstaan met het invullen van 
een korte vragenlijst bij aanvraag van een garantstelling. 
Voor vergoeding komen nu ook in aanmerking de door de 
curator reeds gemaakte kosten voor het opstellen van het 
verzoek en de kosten die direct zijn gerelateerd aan het 
instellen van een verhaalsonderzoek of vooronderzoek.43 
In de praktijk ervaren wij dat de garantstellingregeling 
beter werkt, doordat de aanvraagprocedure een stuk is 
vereenvoudigd, de voorkosten worden vergoed en de aan-
vraag eerder wordt verleend.

Verruiming garantstellingregeling

De garantstelling wordt echter niet verleend indien uit 
het verzoek blijkt dat het gevraagde bedrag in geen rede-
lijke verhouding staat tot het redelijkerwijs te verwachten 
bedrag dat door de inspanningen van de curator verhaald 
kan worden. De curator komt dus niet voor financiering 
in aanmerking indien hij niet verwacht dat zijn inspan-
ningen tot enig verhaal leiden. Indien de curator stuit 
op onregelmatigheden en de (feitelijke) bestuurders (in 
verband met onbehoorlijk bestuur) of de wederpartij van 
een paulianeus verrichte transactie bieden geen uitzicht 

40 De Garantstellingsregeling is per 1 mei 2012 gewijzigd. Een 
garantstelling wordt thans verstrekt op basis van een daartoe 
strekkende overeenkomst tussen de Staat en de curator. 

41 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 
27 februari 2012, nr. 5725931/12, houdende regels voor de 
beoordeling van de gegrondheid van verzoeken van curatoren 
tot verstrekking van een voorschot en de grenzen waarbinnen 
zodanige verzoeken kunnen worden toegewezen (Garantstel-
lingsregeling curatoren 2012).

42 Het verzoek van de curator behoeft goedkeuring van de 
rechter-commissaris. Deze behoeft zijn goedkeuring niet 
meer te motiveren. Voor het aanvragen van een verhoging 
is geen goedkeuring meer vereist. 

43 De garantstelling wordt verleent voor de duur van het fail-
lissement, tenzij deze voortijdig wordt beëindigd. 
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op verhaal, dan kan de curator wegens gebrek aan mid-
delen dus geen onregelmatigheidsonderzoek doen (en 
vervolgens een procedure starten). Deze uitkomst is onbe-
vredigend in die gevallen dat de curator verwacht dat 
zijn inspanningen wel tot verhaal kunnen leiden, indien 
deze inspanningen zich zouden richten op vorderingen 
uit hoofde van onrechtmatige daad jegens de boedel dan 
wel jegens de gezamenlijke schuldeisers op degenen die 
betrokken zijn geweest bij de betreffende transactie die in 
strijd met artikel 42 of 47 Fw met de failliet zijn verricht. 
Voor deze acties kan de curator namelijk geen beroep doen 
op de Garantstellingsregeling. De garantstelling dekt dus 
niet in alle gevallen de kosten die de curator moet maken 
om fraude in de boedel effectief aan te pakken. Wij zien 
een eenvoudige oplossing van dit probleem door:

de toepasselijkheid van de garantstellingregeling te verrui-
men met vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad 
jegens de boedel dan wel jegens de gezamenlijke schuldeisers 
op iedere derde (dus niet beperkt tot de wederpartij van de 
transactie), die betrokken zijn geweest bij transacties die in 
strijd met artikel 42 of 47 Fw met de failliet zijn verricht.

Tevens is onbevredigend dat de garantstelling niet van 
toepassing is op een faillissement van een natuurlijk 
persoon. In die faillissementen kan de curator dus bij een 
lege boedel in het geheel geen onregelmatigheidsonder-
zoek verrichten, terwijl het Voorontwerp dat ook in een 
dergelijk faillissement juist beoogt.

Ook hier zou de garantstellingregeling kunnen worden ver-
ruimd door de regeling tevens van toepassing te verklaren 
op het faillissement van een natuurlijk persoon.

De grondslag van de regeling is immers niet alleen beperkt 
tot bestrijding van misbruik van rechtspersonen, maar 
is tevens gebaseerd op de artikelen 42, 43 en 47 Fw die 
zich ook richten op benadeling van crediteuren van een 
natuurlijk persoon. Bovendien voorziet het wetsvoorstel 
in de mogelijkheid om bij of krachtens algemene maatre-
gel van bestuur nadere regels te geven over de wijze van 
financiering van de werkzaamheden van de curator, als 
bedoeld in artikel 68, lid 2 Fw. De MvT merkt hierover op:

‘In paragraaf e van het inleidende deel is al aangegeven 
dat het wetsvoorstel nauw aansluit bij de taken die de 
curator traditioneel toch al verricht, dat de extra inspan-
ningen voor een melding aan de rechter-commissaris en 
– op diens instigatie – aan de bevoegde instanties een 
relatief eenvoudige handeling is waarvan de financiële 
consequenties verwaarloosbaar zijn. Dat ligt anders voor 
die gevallen waarin de rechter-commissaris een aangifte 
gelast. Met name bij lege boedels is de eventuele financiering 
dan een punt van aandacht. In de brief aan de Tweede 
Kamer van 26 november 2012 is als een van de financie-

ringsmogelijkheden genoemd een beperkte boedelafdracht 
via een degressieve staffel (Kamerstukken II 2012/13, 29 
911, nr. 74). Over deze en andere financieringsmogelijk-
heden vindt nog overleg plaats met de stakeholders. In 
verband daarmee en om de nodige flexibiliteit te kunnen 
waarborgen, voorziet het wetsvoorstel in de mogelijkheid 
om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere 
regels te kunnen geven over de wijze van financiering van 
de werkzaamheden van de curator, als bedoeld in art. 68 
lid 2 Fw’.44

Wij menen dat de extra financiering voor de inspanning 
van de curator niet gericht moet zijn op het enkel doen 
van aangifte, maar ook op het onregelmatigheid- en ver-
haalsonderzoek en het voeren van procedures ten behoeve 
van acties die uitzicht bieden op verhaal. Dit bevordert een 
effectieve civielrechtelijke fraudebestrijding en zal tevens 
ten goede komen aan het doen van meldingen en goed 
onderbouwde aangiftes waar het OM ook iets mee kan. 
Daarbij kan deze vorm van financiering gezien worden 
als een effectieve investering die in veel gevallen leidt tot 
terugbetaling van de opgenomen gelden onder de garant-
stellingen45 en uitkering aan de benadeelde crediteuren 
ten laste van het vermogen van de aangesproken personen 
die de onregelmatigheden hebben veroorzaakt.

4. Aanbevelingen

Wij zien ook andere mogelijkheden voor een effectieve 
civielrechtelijke fraudebestrijding, alsook het doen van 
meldingen en aangiftes in de praktijk te bevorderen. Veel 
valt zo denken wij te bereiken via projecten zoals het 
Fraudespreekuur. De MvT zegt hierover:

‘Een belangrijke factor voor het welslagen van de signale-
rende taak van de curator is een goede samenwerking in 
de driehoek curator-rechter-commissaris-OM/FIOD. Het 
wetsvoorstel voorziet in dat opzicht bewust in slechts enkele 
globale kaders, opdat de praktijk die zo flexibel en prak-
tijkgericht mogelijk kan invullen. Het in Den Haag medio 
2010 opgezette project ‘faillissementsfraude – eenvoudige 
zaken’ biedt daarvan een treffend en succesvol voorbeeld. 
Als onderdeel daarvan vindt daar onder leiding van de 
faillissements-rechter-commissaris vier keer per jaar een 
spreekuur voor curatoren plaats, waaraan ook de FIOD, 
de Belastingdienst, het OM en een lid van Insolad deelne-
men, waar zowel civiel- als strafrechtelijke aspecten worden 
besproken, best practices worden uitgewisseld en het doen 
van aangiften via de introductie van modelformulieren 
wordt gestandaardiseerd. Hierdoor geïnspireerd hebben ook 

44 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de ver-
sterking van de positie van de curator (Wet versterking positie 
curator), d.d. 21 februari 2014, p. 13 (MvT).

45 S. Eikelenboom, ‘Ruim 30 mln vloeit terug naar lege boedels 
door regeling voor curatoren, FD 10 oktober 2013. 
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elders in het land al vergelijkbare ‘fraudespreekuren’ plaats-
gevonden. De Haagse pilot biedt een heel goed voorbeeld van 
de wijze waarop de samenwerking in de driehoek rechter-
commissaris-curator-OM/FIOD geïnstitutionaliseerd en 
geoperationaliseerd kan worden. Vanzelfsprekend kan dat 
ook tot de nodige efficiencyvoordelen leiden, bijvoorbeeld 
waar het gaat om de standaardisering van een melding of 
aangifte, de veredeling ervan met relevante achtergrond-
informatie en het benoemen van de opsporingscriteria 
en –prioriteiten. In de faillissementsfraudebrief van 22 
december 2013 is een landelijke uitrol van de succesvolle 
Haagse pilot en vrijgemaakte politie- en vervolgingsca-
paciteit aangekondigd, met als streven realisatie in 2014 
(Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 450).’

De primaire insteek van dit Fraudespreekuur – zoals dat 
in het arrondissement Den Haag vorm is gegeven – is 
primair het faciliteren van de curator bij zijn civielrech-
telijke fraudebestrijding, tot welk belang ook kan behoren 
het entameren van een strafproces. Het spreekuur en de 
Haagse aanpak van kleinschalige faillissementsfraude 
bevorderen voorts het vertrouwen tussen curatoren en het 
Openbaar Ministerie, doordat curatoren ervaren dat het 
OM zaken daadwerkelijk oppakt en voor de strafrechter 
brengt.46 Dit vergroot de meldingsbereid van curatoren. 
Van belang voor een succesvol fraudeaanpak is dan ook 
dat het OM in voorkomende gevallen daadwerkelijk aan 
de slag gaat met de melding van de curator.

Tot slot vatten wij hieronder de in dit artikel voorgestelde 
aanbevelingen kort samen:

1. De inlichtingenverplichting van de gewezen (feitelijke) 
bestuurder van een failliete rechtspersoon dient niet 
te worden beperkt tot degenen die een periode van 3 
jaar voorafgaand aan het faillissement bestuurder zijn 
geweest.

2. De wetgever dient het nemo tenetur-beginsel als wet-
telijke waarborg op te nemen in de Faillissementswet.

3. Melding of aangifte doen wordt een wettelijke taak van 
de curator, maar het primaat voor melding of aangifte 
doen moet bij de curator liggen en niet bij de rechter-
commissaris. Deze houdt hier toezicht op.

4. De toepasselijkheid van de Garantstellingregeling dient 
te worden verruimd met vorderingen uit hoofde van 
onrechtmatige daad jegens de boedel dan wel jegens 
de gezamenlijke schuldeisers op iedere derde (dus 
niet beperkt tot de wederpartij van de transactie), die 
betrokken zijn geweest bij transacties die in strijd met 
artikel 42 of 47 Fw met de failliet zijn verricht.

46 In 2013 zijn 45 faillissementsfraudezaken voor de politie-
rechter gebracht in Den Haag, voor de start van het project 
‘kleinschalige faillissementsfraude’ in 2010 waren dat er 
nagenoeg geen.

5. De toepasselijkheid van de Garantstellingregeling 
dient te worden verruimd door de regeling tevens 
van toepassing te verklaren op het faillissement van 
een natuurlijk persoon.

6. Ieder arrondissement zou een fraudespreekuur moeten 
houden.
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‘Hetzelfde feit’

Hoge Raad 4 februari 2014 ECLI:HR:NL:2014:228
Annotatie

mr. dr. M.J.A. Duker *

(...)1

2. Beoordeling van het eerste middel

2.1.
Het	middel	klaagt	over	de	toewijzing	door	het	Hof	van	
de	vordering	tot	wijziging	van	de	tenlastelegging	onder	
2,	tweede	onderdeel.

2.2.1.
Aan	de	verdachte	is	na	een	wijziging	van	de	tenlasteleg-
ging	ter	terechtzitting	in	eerste	aanleg	ten	laste	gelegd	dat:

‘2:
hij,	in	of	omstreeks	de	periode	van	12	september	2002	
tot	en	met	8	mei	2006,	in	de	gemeente	Nijmegen	en/of	
elders	in	Nederland,	(telkens)	opzettelijk	een	bij	de	belas-
tingwet	voorziene	aangifte,	als	bedoeld	in	de	Algemene	
wet	inzake	rijksbelastingen,	te	weten
–	een	of	meer	aangifte(n)	voor	de	Inkomstenbelasting	
over	de/het	tijdvak(ken)	van	2000	en/of	2001	en/of	2002	
niet	heeft	gedaan	en/of	heeft	doen	doen	aan	de	Inspecteur	
der	 belastingen	 van	 de	 eenheid	 Belastingdienst/
Ondernemingen	te	Nijmegen	(bijlage	87),	terwijl	dat	
feit	(telkens)	ertoe	strekt	dat	te	weinig	belasting	wordt	
geheven,
en/of

* Universitair hoofddocent Straf(proces)recht Vrije Universiteit 
Amsterdam.

–	een	of	meer	aangifte(n)	voor	de	Inkomstenbelasting	
over	de/het	tijdvak(ken)	2003	en/of	2004	en/of	2005,	
onjuist	en/of	onvolledig	heeft	gedaan	en/of	heeft	doen	
doen	aan	de	Inspecteur	der	belastingen	van	de	eenheid	
Belastingdienst/Ondernemingen	te	Nijmegen	(bijlagen	87	
en	94),	terwijl	dat	feit	(telkens)	ertoe	strekt	dat	te	weinig	
belasting	wordt	geheven,	hebbende	de	onjuistheid	of	
onvolledigheid	hierin	bestaan,	dat	in	de	aangiftebiljet(ten)	
betreffende	 die	 jaren/dat	 jaar	 (telkens)	 geen	 belast-
baar	 inkomen	 is	 vermeld,	 althans	dat	 in	 een	bij	 die	
aangiftebiljet(ten)	behorend	en	daarvan	deeluitmakend	
schrijven	van	2	mei	2006	is	vermeld	dat	verdachte,	[ver-
dachte],	als	buitenlands	belastingplichtige	in	Nederland	
over	de	jaren	2003,	2004	en	2005	geen	inkomsten	heeft	
genoten,	en	aldus	(telkens)	een	zogenaamde	nihil-aangifte	
is	gedaan	(bijlage	94).’

2.2.2.
Ter	terechtzitting	van	het	Hof	heeft	de	Advocaat-Generaal	
op	de	voet	van	art.	313	Sv	gevorderd	dat	de	tenlasteleg-
ging	wordt	gewijzigd,	 in	dier	voege	dat	deze	als	volgt	
komt	te	luiden:
‘feit	2:
hij,	in	of	omstreeks	de	periode	van	12	september	2002	
tot	en	met	8	mei	2006,	in	de	gemeente	Nijmegen	en/of	
elders	in	Nederland,	(telkens)	opzettelijk	een	bij	de	belas-
tingwet	voorziene	aangifte,	als	bedoeld	in	de	Algemene	
wet	inzake	rijksbelastingen,	te	weten
–	een	of	meer	aangifte(n)	voor	de	Inkomstenbelasting	
over	de/het	tijdvak(ken)	van	2000	en/of	2001	en/of	2002	
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niet	heeft	gedaan	en/of	heeft	doen	doen	aan	de	Inspecteur	
der	 belastingen	 van	 de	 eenheid	 Belastingdienst/
Ondernemingen	te	Nijmegen	(bijlage	87),	terwijl	dat	
feit	(telkens)	ertoe	strekt	dat	te	weinig	belasting	wordt	
geheven,
en/of
–	een	of	meer	aangifte(n)	voor	de	Inkomstenbelasting	
over	de/het	tijdvak(ken)	2003	en/of	2004	en/of	2005	niet	
heeft	gedaan	en/of	heeft	doen	doen,	dan	wel	onjuist	en/
of	onvolledig	heeft	gedaan	en/of	heeft	doen	doen	aan	de	
Inspecteur	der	belastingen	van	de	eenheid	Belastingdienst/
Ondernemingen	te	Nijmegen	(bijlagen	87	en	94),	terwijl	
dat	feit	(telkens)	ertoe	strekt	dat	te	weinig	belasting	wordt	
geheven,	hebbende	de	onjuistheid	of	onvolledigheid	hierin	
bestaan,	dat	in	de	aangiftebiljet(ten)	betreffende	die	jaren/
dat	jaar	(telkens)	geen	belastbaar	inkomen	is	vermeld,	
althans	dat	in	een	bij	die	aangiftebiljet(ten)	behorend	
en	daarvan	deeluitmakend	schrijven	van	2	mei	2006	is	
vermeld	dat	verdachte	[verdachte]	als	buitenlands	belas-
tingplichtige	in	Nederland	over	de	jaren	2003,	2004	en	
2005	geen	inkomsten	heeft	genoten,	en	aldus	(telkens)	
een	zogenaamde	nihil-aangifte	is	gedaan.’

2.2.3.
Het	Hof	heeft	de	vordering	tot	wijziging	van	de	tenlaste-
legging	toegewezen.	Het	proces-verbaal	van	de	terechtzit-
ting	van	11	mei	2011	houdt	dienaangaande	het	volgende	in:
(...)
De	zitting	wordt	onderbroken	tot	12.00	uur.	Na	hervat-
ting	van	het	onderzoek	deelt	de	advocaat-generaal	mede,	
zakelijk	weergegeven:
Ik	doe	een	tweede	poging	strekkende	tot	wijziging	van	de	
tenlastelegging	met	inachtneming	van	wat	het	hof	zojuist	
naar	voren	heeft	gebracht.	Ik	leg	deze	als	noodzakelijk	
geoordeelde	wijziging	schriftelijk	aan	het	hof	over	en	ik	
vorder	dat	die	wijziging	zal	worden	toegelaten.
De	raadsman	deelt	mede,	zakelijk	weergegeven:
Ik	heb	begrepen	wat	de	voorgestelde	wijziging	inhoudt.	
Ik	ben	het	met	de	nieuwe	voorgestelde	wijziging	evenmin	
eens.	Ik	ben	van	mening	dat	het	ook	hier	gaat	om	een	
nieuw	feitencomplex.	Ik	verwijs	naar	hetzelfde	pleidooi	
zoals	ik	dat	zojuist	heb	gedaan.
De	advocaat-generaal	deelt	mede,	zakelijk	weergegeven:
Ik	wil	opmerken	dat	het	thans	mijns	inziens	wel	om	
hetzelfde	feitencomplex	gaat,	te	weten	het	niet	doen	van	
aangifte	over	de	jaren	2003,	2004	en	2005	als	alternatief	
naast	het	thans	ten	laste	gelegde	onjuist	en/of	onvolledig	
doen	van	aangifte	over	die	jaren.
Het	hof	trekt	zich	terug	in	raadkamer	voor	beraad.	Na	
hervatting	van	het	onderzoek	deelt	de	voorzitter	mede,	
zakelijk	weergegeven:
Het	hof	is	van	oordeel	dat	er	in	casu	sprake	is	van	een	
aantal	aangiftebiljetten	voor	de	Inkomstenbelasting	over	
de	jaren	2003,	2004	en	2005	die	aan	verdachte	middellijk	
of	onmiddellijk	zijn	toegezonden.	Verdachte	heeft	kennis	

gekregen	van	de	hem	toegestuurde	biljetten,	naar	hij	
zelf	heeft	verklaard.	Die	biljetten	zijn	vervolgens	door	
verdachte	middellijk	of	onmiddellijk	teruggezonden	naar	
de	Inspecteur	van	de	Belastingen.	De	biljetten	waren	ver-
gezeld	van	een	begeleidend	schrijven,	waarin	verdachte	
zich	op	het	standpunt	stelde	dat	hij	niet	 in	Nederland	
woonachtig	was,	dat	hij	buitenlands	belastingplichtige	
was	en	dat	hij	in	Nederland	niet	verplicht	was	om	aan-
gifte	te	doen.
De	officier	van	justitie	heeft	vervolgens	in	de	tenlaste-
legging	aan	verdachte	verweten	dat	dat	dient	te	worden	
beschouwd	als	het	doen	van	een	onjuiste	aangifte.	Wat	
de	advocaat-generaal	nu	vraagt	is	een	wijziging	van	de	
tenlastelegging	in	die	zin	dat	het	moet	worden	beschouwd	
als	het	niet	doen	van	een	aangifte.	Mede	naar	aanleiding	
van	de	beslissing	van	de	rechtbank	kan	er	een	dispuut	
ontstaan	over	de	vraag	of	het	toezenden	aan	de	belas-
tingdienst	van	een	niet	ingevuld	aangiftebiljet	met	een	
begeleidend	schrijven	moet	worden	gezien	als	het	niet	
doen	van	een	aangifte	of	het	doen	van	een	valse	aangifte,	
respectievelijk	strafbaar	gesteld	in	artikel	69,	lid	1	AWR	
en	artikel	69,	lid	2	AWR.	Dat	is	een	interpretatievraag	die	
aan	het	hof	kan	worden	voorgelegd,	maar	die	pas	kan	
worden	beantwoord	in	het	kader	van	de	beantwoording	
van	de	materiële	vragen	van	artikel	350	Wetboek	van	
Strafvordering.	In	ieder	geval	betreft	het	naar	het	oor-
deel	van	het	hof	wel	hetzelfde	feitencomplex,	namelijk	
het	feitelijk	gebeuren	van	het	terugsturen	van	een	niet	
ingevulde	aangifte	met	een	begeleidend	schrijven.	De	
vordering	wijziging	kan	worden	toegelaten.’

2.3.
Bij	de	beoordeling	van	de	vraag	of	sprake	is	van	‘hetzelfde	
feit’,	dient	de	rechter	in	de	situatie	waarop	art.	68	Sr	ziet	
de	in	beide	tenlasteleggingen	omschreven	verwijten,	en	in	
de	situatie	waarop	art.	313	Sv	ziet	de	in	de	tenlastelegging	
en	de	in	de	vordering	tot	wijziging	van	de	tenlastelegging	
omschreven	verwijten	te	vergelijken.	Bij	die	toets	dienen	
de	volgende	gegevens	als	relevante	vergelijkingsfactoren	
te	worden	betrokken.
(A)	De	juridische	aard	van	de	feiten.	Indien	de	ten	laste	
gelegde	feiten	niet	onder	dezelfde	delictsomschrijving	
vallen,	kan	de	mate	van	verschil	tussen	de	strafbare	feiten	
van	belang	zijn,	in	het	bijzonder	wat	betreft	(i)	de	rechts-
goederen	ter	bescherming	waarvan	de	onderscheidene	
delictsomschrijvingen	strekken,	en	(ii)	de	strafmaxima	die	
op	de	onderscheiden	feiten	zijn	gesteld,	in	welke	straf-
maxima	onder	meer	tot	uitdrukking	komt	de	aard	van	het	
verwijt	en	de	kwalificatie	als	misdrijf	dan	wel	overtreding.
(B)	De	gedraging	van	de	verdachte.	Indien	de	tenlasteleg-
gingen	respectievelijk	de	tenlastelegging	en	de	vordering	
tot	wijziging	daarvan	niet	dezelfde	gedraging	beschrij-
ven,	kan	de	mate	van	verschil	tussen	de	gedragingen	
van	belang	zijn,	zowel	wat	betreft	de	aard	en	de	kenne-
lijke	strekking	van	de	gedragingen	als	wat	betreft	de	tijd	
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waarop,	de	plaats	waar	en	de	omstandigheden	waaronder	
zij	zijn	verricht.
Uit	de	bewoordingen	van	het	begrip	‘hetzelfde	feit’	vloeit	
reeds	voort	dat	de	beantwoording	van	de	vraag	wat	daar-
onder	moet	worden	verstaan,	mede	wordt	bepaald	door	de	
omstandigheden	van	het	geval.	Vuistregel	is	nochtans	dat	
een	aanzienlijk	verschil	in	de	juridische	aard	van	de	feiten	
en/of	in	de	gedragingen	tot	de	slotsom	kan	leiden	dat	
geen	sprake	is	van	‘hetzelfde	feit’	in	de	zin	van	art.	68	Sr.
Bij	de	toepassing	van	art.	68	Sr	en	art.	313	Sv	moet	aan	
de	hand	van	dezelfde	maatstaf	worden	beoordeeld	of	
sprake	is	van	‘hetzelfde	feit’	(vgl.	HR	1	februari	2011,	LJN	
BM9102,	NJ	2011/394).

2.4.1.
De	aan	de	verdachte	verweten	gedraging	is	in	de	tenlaste-
legging	onder	2,	tweede	onderdeel,	omschreven	als	–	kort	
gezegd	–	het	opzettelijk	een	bij	de	belastingwet	voorziene	
aangifte	onjuist	doen.	Na	de	toegewezen	wijziging	van	
de	tenlastelegging	is	daaraan	toegevoegd	het	opzettelijk	
niet	doen	van	een	aangifte.
De	tenlastelegging	onder	2,	tweede	onderdeel	is	toege-
sneden	op	art.	69,	eerste	lid	van	de	Algemene	wet	inzake	
rijksbelastingen	(AWR)	en	na	de	beoogde	wijziging	op	
zowel	art.	69,	eerste	lid	AWR	als	art.	69,	tweede	lid	AWR.

2.4.3.
De	onderscheiden	delictsomschrijvingen	strekken	ter	
bescherming	van	hetzelfde	rechtsgoed,	 te	weten	het	
bewerkstelligen	van	een	juiste	belastingheffing.	In	beide	
gevallen	gaat	het	om	een	misdrijf.	Weliswaar	bedreigt	de	
wet	het	ene	misdrijf,	het	niet	doen	van	aangifte,	met	een	
gevangenisstraf	van	maximaal	vier	jaren,	en	het	andere	
misdrijf,	het	doen	van	een	onjuiste	of	onvolledige	aan-
gifte,	met	een	gevangenisstraf	van	maximaal	zes	jaren,	
maar	het	verschil	is	niet	zodanig	dat	daaraan	te	dezen	
doorslaggevende	betekenis	moet	worden	toegekend.	In	
aanmerking	genomen	dat	het	–	naar	‘s	Hofs	vaststelling	
–	in	beide	gevallen	gaat	om	het	oningevuld	retourneren	
van	een	drietal	aangiftebiljetten	vergezeld	van	een	bege-
leidend	schrijven	van	2	mei	2006,	is	er	geen	verschil	in	
aard	en	strekking	van	de	verweten	gedragingen.	Gelet	
op	dit	een	en	ander	geeft	het	oordeel	van	het	Hof	dat	
door	het	toewijzen	van	de	vordering	tot	wijziging	van	de	
tenlastelegging	sprake	blijft	van	‘hetzelfde	feit’	in	de	zin	
van	art.	68	Sr,	niet	blijk	van	een	onjuiste	rechtsopvatting,	
terwijl	het	evenmin	onbegrijpelijk	is.

2.5.
Het	middel	faalt.

Inleiding

1. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting in strafzaken 
kan een tenlastelegging alleen op vordering van de officier 

van justitie worden gewijzigd indien het ten laste gelegde 
daarna nog steeds hetzelfde feit betreft (art. 313, lid 2 Sv 
jo. art. 68 Sr). Dit arrest gaat over de vraag of er nog sprake 
is van ‘hetzelfde feit’ als bedoeld in art. 68 Sr wanneer 
een tenlastelegging betreffende het opzettelijk doen van 
een onjuiste aangifte wordt gewijzigd door er subsidiair 
aan toe te voegen dat de verdachte die aangifte opzettelijk 
niet heeft gedaan.1 

Vaste rechtspraak van de Hoge Raad (HR 1 februari 2011, 
NJ 2011, 394) is dat de vraag of sprake is van hetzelfde feit 
moet worden beantwoord door een vergelijking van zowel 
de juridische aard van de feiten als de aard en strekking 
van de feitelijke gedraging (zie ook r.o. 2.3 van onderhavig 
arrest). Als vuistregel geldt dat een aanzienlijk verschil in 
de juridische aard van de feiten en/of in de gedragingen 
tot de slotsom kan leiden dat geen sprake is van hetzelfde 
feit. Onderhavige uitspraak van de Hoge Raad is interes-
sant omdat zij ten opzichte van een eerdere uitspraak (NJ 
2009, 247) een koerswijziging lijkt te bevatten ten aanzien 
van de vraag of het opzettelijk niet doen van een aangifte 
en het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte hetzelfde 
feit opleveren. 

De vraag is echter of van een koerswijziging inderdaad 
sprake is. Voorts is het arrest interessant omdat het cri-
terium van hetzelfde feit evenzeer bepalend is voor het 
antwoord op de vraag of er sprake is van een dubbele vervol-
ging: een verdachte kan niet meer ter zake van een strafbaar 
feit worden vervolgd indien hij reeds eerder voor hetzelfde 
feit is vervolgd.2 Niet in de laatste plaats is het arrest zo 
ook van betekenis voor de samenloop van bestuurlijke en 
strafrechtelijke handhaving van fiscale normovertredingen. 
Ook na oplegging van een bestuurlijke boete kan immers 
– behoudens nieuwe bezwaren – geen vervolging meer 
plaatsvinden voor hetzelfde feit (art. 243, lid 2 Sv) en na het 
instellen van strafrechtelijke vervolging kan geen bestuur-
lijke boete meer worden opgelegd voor dezelfde gedraging 
(art. 5:44 Algemene wet bestuursrecht, verder: Awb).3

De casus en het arrest

2. Waar ging het in de onderhavige strafzaak om? Het 
OM legde de verdachte ten laste dat hij opzettelijk bij de 

1 De andere cassatieklachten zijn van ondergeschikt belang 
en blijven in deze noot onbesproken.

2 Dat volgt bijvoorbeeld uit art. 68 Sr voor wat betreft vervol-
ging na een onherroepelijke rechterlijke uitspraak, maar 
ook uit art. 255a, lid 1 Sv voor wat betreft vervolging na een 
strafbeschikking.

3 De uitgangspunten in NJ 2011, 394 gelden evenzeer voor het 
begrip ‘dezelfde gedraging’ in de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb). Wanneer ik in het navolgende spreek over dubbele 
vervolging, bedoel ik daar gemakshalve ook de samenloop 
van punitief bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving mee.
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belastingwet voorziene aangiften inkomstenbelasting over 
bepaalde tijdvakken onjuist en/of onvolledig heeft gedaan, 
terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt 
geheven. Feitelijk omschreef het OM de onjuistheid of 
onvolledigheid van de aangifte in de tenlastelegging zo 
dat de verdachte in de aangiftebiljetten over de betreffende 
jaren geen belastbaar inkomen heeft vermeld, althans dat 
in een bij de aangifte meegezonden brief is vermeld dat 
hij als buitenlands belastingplichtige in Nederland over 
de betreffende jaren geen inkomsten heeft genoten. In 
de tenlastelegging werd dit mede omschreven als een 
nihil-aangifte.

Ter terechtzitting in hoger beroep deed het OM een vorde-
ring om de tenlastelegging te wijzigen. Die hield in dat als 
alternatief aan de tenlastelegging werd toegevoegd dat hij 
de betreffende aangiften niet heeft gedaan. Aanvankelijk 
was dus alleen ten laste gelegd dat hij de aangiften onjuist 
en/of onvolledig heeft gedaan, hetgeen in art. 69, lid 1 AWR 
als misdrijf is strafbaar gesteld met een strafmaximum van 
zes jaar gevangenisstraf. Na wijziging was als alternatief 
daaraan toegevoegd het niet doen van die aangiften, het-
geen in art. 69, lid 2 AWR als misdrijf is strafbaar gesteld 
met een strafmaximum van vier jaar gevangenisstraf. De 
raadsman maakte bezwaar. De vraag rees of de verdachte 
hier werd geconfronteerd met een feit op de tenlasteleg-
ging dat niet meer als hetzelfde feit viel aan te merken.

Het hof overwoog dat de vraag of sprake was van het onjuist 
of onvolledig doen van een aangifte of van het niet doen 
van een aangifte pas bij beantwoording van de materiële 
vragen van art. 350 Sv aan de orde komt, maar dat het met 
het alternatief toevoegen van het niet doen in elk geval nog 
steeds om hetzelfde feitencomplex ging, namelijk het fei-
telijk gebeuren van het terugsturen van een niet ingevulde 
aangifte met een begeleidend schrijven. Het hof sprak 
de verdachte vervolgens vrij van het opzettelijk onjuist of 
onvolledig doen van de aangifte en veroordeelde hem voor 
het opzettelijk niet doen van de aangifte. De Hoge Raad 
laat de beslissing over de wijziging van de tenlastelegging 
in stand. Hij overweegt dat de strafbare feiten, ondanks 
het verschil tussen de maximale gevangenisstraffen van 
vier en zes jaar, niet zodanig verschillen dat daaraan door-
slaggevende betekenis moet worden toegekend. Het hof 
heeft vastgesteld dat het in beide gevallen gaat om het 
oningevuld retourneren van een drietal aangiftebiljetten 
vergezeld van een begeleidend schrijven. Volgens de Hoge 
Raad is er daarmee geen verschil in aard en strekking van 
de verweten gedragingen. Zo kon het hof dus oordelen 
dat sprake was van hetzelfde feit en dat de tenlastelegging 
kon worden gewijzigd.

De Hoge Raad wijkt daarmee af van de conclusie van 
A-G Vellinga. Die concludeert in de betreffende zaak tot 
vernietiging van het arrest van het hof. Hij struikelt over 

de overweging van het hof dat de vraag of sprake was 
van het onjuist doen van een aangifte of van het niet doen 
van een aangifte pas bij beantwoording van de materiële 
vragen aan de orde komt, terwijl het in elk geval nog steeds 
om hetzelfde feitencomplex ging. Daarmee zou het hof 
niet conform het beslissingskader van de Hoge Raad ten 
aanzien van de criterium van hetzelfde feit de juridische 
aard van de feiten in zijn oordeel hebben betrokken. De 
Hoge Raad stapt over dat door A-G Vellinga naar voren 
gebrachte bezwaar heen. Waarom hij dat doet, wordt niet 
duidelijk. Wellicht leest hij die overweging anders of hij 
acht het vermeende motiveringsgebrek van ondergeschikt 
belang omdat er volgens hem aan de beslissing van het 
hof niets mankeert.

Koerswijziging ten opzichte van NJ 2009, 247?

3. A-G Vellinga beroept zich in zijn tot vernietiging strek-
kende conclusie mede op een eerder arrest waarin in de 
kern dezelfde vraag moest worden beantwoord, maar 
waarin de Hoge Raad de motivering van het toewijzen 
van de vordering tot wijziging van de tenlastelegging 
niet begrijpelijk achtte: HR 31 maart 2009, NJ 2009, 247, 
m.nt. Schalken. Het is interessant te kijken waarom de 
zaken verschillend uitpakken. Het ging toen om het vol-
gende4: de verdachte was uitgenodigd aangifte te doen en 
bij uitblijven daarvan werd hem een aanslag opgelegd, 
waartegen hij niet tijdig bezwaar indiende. Namens de 
verdachte werd vervolgens een geschrift dat betrekking 
had op de aangifte naar de belastingdienst verzonden. 
Naar aanleiding daarvan werd hij vervolgd. Hem werd 
ten laste gelegd dat hij daarin onjuist en/of onvolledig 
aangifte had gedaan door daarin een te laag/onjuist belast-
baar bedrag op te nemen (art. 68 AWR: maximaal zes jaar 
gevangenisstraf). De advocaat voerde het verweer dat het 
te laat ingediende geschrift niet was aan te merken als een 
belastingaangifte als in de wet bedoeld. Dat verweer werd 
verworpen en de verdachte werd veroordeeld, waarna de 
verdachte beroep instelde.

Omdat de Belastingkamer van het hof in de tussentijd in 
een andere zaak een uitspraak deed in lijn met dat verweer, 
voegde het OM in hoger beroep zekerheidshalve subsidiair 
toe dat de verdachte de betreffende belastingaangifte niet 
had gedaan (art. 69 AWR: maximaal vier jaar gevangenis-
straf). Het hof liet de wijziging toe door gemotiveerd te 
wijzen op de feitelijke verwantschap (pleegperiode, plaats 
en hetzelfde feitencomplex) tussen de ten laste gelegde 
gedragingen. Het overwoog vervolgens dat het ingediende 
geschrift gelet op het late tijdstip van verzending niet meer 

4 Zie onderdeel 3.9. van de conclusie van A-G Machielse voor het 
arrest en de uitspraak van het hof zelf: Gerechtshof ‘s-Herto-
genbosch 24 november 2006, ECLI:NL:GHSHE:2006:AZ4069. 
De feiten zijn beter te herleiden uit het arrest van het hof dan 
uit het arrest van de Hoge Raad met bijbehorende conclusie.
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kon worden aangemerkt als een aangifte en veroordeelde 
de verdachte voor het subsidiair ten laste gelegde opzet-
telijk niet doen van de aangifte. In cassatie werd geklaagd 
over de wijziging van de tenlastelegging. De Hoge Raad 
oordeelde dat het hof niet had duidelijk gemaakt of het 
toepassing had gegeven aan het in vaste rechtspraak neer-
gelegde beslissingskader ten aanzien van het criterium 
van hetzelfde feit. Bovendien was de overweging van het 
hof dat de toegevoegde gedragingen binnen hetzelfde 
feitencomplex vallen volgens de Hoge Raad niet zonder 
meer begrijpelijk, in aanmerking genomen dat het reeds 
ten laste gelegde zag op het doen van een onjuiste of 
onvolledige aangifte, terwijl het toegevoegde zag op het 
verzuim om aangifte te doen.

De Hoge Raad benadrukte met deze laatste overweging het 
wezenlijke verschil in juridische aard tussen het strafbare 
feit van het opzettelijk niet doen van een aangifte en van 
het opzettelijk onjuist doen van een aangifte. Het is goed 
te verklaren waarom de Hoge Raad in die zaak niet zonder 
meer aannam dat sprake was van hetzelfde feit, maar in 
de onderhavige zaak wel oordeelt dat sprake is van het-
zelfde feit. In de zaak uit 2009 was feitelijk een geschrift 
verzonden, dat zag op de aangifte over het betreffende jaar. 
De aldus gedane aangifte was volgens het OM kennelijk 
onjuist of onvolledig. De verzending van die aangifte volgde 
echter op het verzuim binnen de termijn aangifte te doen. 
Daar zag het deel van de tenlastelegging op dat door wij-
ziging werd toegevoegd. Het onderscheid in de juridische 
aard van de strafbare feiten kwam dus ook tot uitdrukking 
in de aard en strekking van de te verwijten gedragingen: 
de aangifte werd eerst verzuimd en is later alsnog gedaan, 
maar toen onjuist of onvolledig. In de onderhavige zaak, 
daarentegen, ging het om één en dezelfde verzending van 
een aangifte met begeleidend schrijven. Zowel het opzet-
telijk onjuist doen als het later toegevoegde opzettelijke 
niet doen van de aangifte zien enkel op die ene feitelijke 
gedraging. De Hoge Raad overweegt ook expliciet dat het 
in beide gevallen gaat om dezelfde gedraging: het oninge-
vuld retourneren van een drietal aangiften vergezeld van 
een begeleidend schrijven.5 Van een koerswijziging lijkt 
mij kortom geen sprake te zijn.

Aansluiting bij overige rechtspraak

4. Deze twee uitspraken van de Hoge Raad – en het verschil 
in uitkomst daartussen – sluiten mijns inziens redelijk 
aan bij de overige rechtspraak van de Hoge Raad over de 

5 Ter vergelijking: een dergelijke eenheid van gedragingen 
doet zich ook voor wanneer het opzettelijk onjuist doen 
van een aangifte en het toegevoegde opzettelijk verstrek-
ken van onjuiste gegevens beide zijn terug te voeren op 
het overleggen aan de belastinginspecteur van één en het-
zelfde geschrift met onjuiste gegevens (HR 23 maart 2012 
ECLI:NL:HR:2012:BV5577, NTFR 2012, 1367 m.nt. Caljé).

vraag wanneer sprake is van hetzelfde feit. Daarin geeft 
de Hoge Raad een relevant gewicht aan de juridische aard 
van de strafbare feiten en aan de rechtsgoederen die zij 
beogen te beschermen. Eén en dezelfde gedraging kan in 
een bepaalde context twee strafbare feiten opleveren die 
een verschillende strekking hebben of die verschillende 
rechtsgoederen beschermen. De gedraging kan dan in 
meerdere opzichten strafwaardig zijn. Doorgaans zullen 
die verschillen tussen strafbare feiten ook tot uitdrukking 
komen in de omschrijving van het onderliggende gedrag 
in de tenlastelegging.6 NJ 2009, 247 lijkt daarvan een voor-
beeld. Beide kwalificaties zagen daar op strafbare feiten 
waarvan in elk geval de juridische aard wezenlijk verschilt: 
iets niet doen of iets wel maar onjuist of onvolledig doen. 
In de tenlastelegging was voorts terug te zien dat het 
inderdaad enerzijds ging om het nalaten een aangifte te 
doen en anderzijds om het later alsnog (te laat) indienen 
van een bepaald geschrift met een onjuiste of onvolledige 
inhoud. Het verschil in strekking van de strafbaarstellin-
gen was dus duidelijk herkenbaar in de ten laste gelegde 
gedragingen.

Wanneer echter één en dezelfde feitelijke gedraging is 
onder te brengen in meerdere strafbare feiten van aan-
zienlijk verschillende juridische aard, kan er wel degelijk 
sprake zijn van hetzelfde feit. De ruimte om in dergelijke 
gevallen ondanks de verschillende juridische aard van de 
strafbare feiten toch van hetzelfde feit te spreken, lijkt 
de Hoge Raad te scheppen door betrekkelijk snel aan 
te nemen dat strafbare feiten dezelfde rechtsgoederen 
beschermen.7 Zo levert het bewegen tot afgifte van een 
specifiek geldbedrag (art. 326 Sr) hetzelfde feit op als het 
witwassen van dat geldbedrag door bijvoorbeeld het ver-
werven ervan (art. 420bis Sr).8 Beide strafbaarstellingen 
lijken een wezenlijk andere strekking te hebben. Maar zij 
beschermen volgens de Hoge Raad wel beide de integri-
teit van het financieel en economisch verkeer, terwijl de 
feitelijke gedragingen naar aard en strekking op hetzelfde 
neerkomen. Onderhavige uitspraak sluit daar goed bij 
aan. Beide strafbaarstellingen verschillen aanzienlijk in 
hetgeen zij strafbaar stellen. Niet doen sluit het onjuist of 
onvolledig doen zelfs uit. Maar beide delicten beschermen 
wel hetzelfde rechtsgoed, te weten een effectieve belasting-
heffing op een juiste grondslag, terwijl het onderliggende 
gedrag in feite identiek is.

6 Zie de noot van M.J. Borgers onder HR 25 september 2012, 
NJ 2013, 176 (sub 6). Zie ook de analyse in F. de Graaf,  
’Ne bis in idem. Twee keer hetzelfde in de rechtspraak van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens’, DD 2013, 34.

7 Zie bv HR 12 maart 2013, NJ 2013/177 en HR 26 april 2013, 
NJ 2013/281 evenals de analyse van Borgers in zijn noot 
onder HR 25 juni 2013, NJ 2013/507.

8 HR 26 april 2013, NJ 2013/281.
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Beoordeling tegen de achtergrond van door art. 68 Sr en 
art. 313 Sv beschermde belangen

5. In r.o. 2.3. van onderhavig arrest herhaalt de Hoge 
Raad het uitgangspunt dat bij de toepassing van art. 68 
Sr en art. 313 Sv aan de hand van dezelfde maatstaf moet 
worden beoordeeld of sprake is van ‘hetzelfde feit’. Hoewel 
de Hoge Raad in het algemeen stevig vasthoudt aan dat 
uitgangspunt, heeft hij in zijn standaardarrest uit 2011 
ook overwogen dat de rechter zijn beslissing dient te 
nemen ‘tegen de achtergrond van de door art. 68 Sr en 
313 Sv beschermde belangen, waaronder het verhinderen 
enerzijds dat de verdachte ten tweede male wordt vervolgd 
voor – naar de kern bezien – hetzelfde feit, en anderzijds 
dat de verdachte tijdens een lopende vervolging wordt 
geconfronteerd met een vervolging voor een ander straf-
baar feit’. Het is niet duidelijk of de Hoge Raad hiermee 
heeft bedoeld te zeggen dat de vraag of sprake is van 
hetzelfde feit toch verschillend kan worden beantwoord al 
naar gelang de toepasselijkheid van art. 313 Sv of art. 68 
Sr, maar die schijn wekt de overweging wel. Het is inder-
daad maar de vraag of bijvoorbeeld de toelaatbaarheid van 
samenloop van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving 
in fiscale zaken (vgl. art. 243, lid 2 Sv in samenhang met 
art. 68 Sr) afhankelijk zou moeten zijn van de vraag of een 
feit door middel van een vordering tot wijziging van de 
tenlastelegging voor het eerst op de zitting mag worden ten 
laste gelegd. De door art. 68 Sr en 313 Sv te beschermen 
belangen lijken soms te verschillend van aard om in één 
en dezelfde maatstaf te vangen.9

Zo kan er bij de vraag of de wijziging van een tenlasteleg-
ging toelaatbaar is, gewicht worden gegeven aan het belang 
van een eerlijke procesvoering.10 Vanuit dat oogpunt kan 
een doorslaggevende betekenis toekomen aan de vraag of 
de verdachte zich voldoende effectief kan verweren tegen 
de gewijzigde tenlastelegging. De verdachte in NJ 2009, 
247 klaagde na veroordeling voor het opzettelijk niet doen 
van een aangifte met succes over de toevoeging van dat feit 
aan de tenlastelegging. Het OM zou de verdachte vervol-
gens alsnog voor het opzettelijk niet doen van de aangifte 
kunnen vervolgen. Daartoe zou het een nieuwe strafzaak 
moeten optuigen, waarna de verdachte wederom zou 
worden gedagvaard. Die tweede vervolging zou kunnen 

9 Vgl. de noot van M.J. Borgers onder HR 25 september 2012, 
NJ 2013, 176 (sub 4). Zie hierover ook: M.J. Borgers, ‘De Hoge 
Raad en het ne bis in idem-beginsel: een onbezonnen koers’?, 
in: Ad hunc modem, Opstellen over materieel strafrecht (red: 
J.W. Fokkens, P.P.H.M.C. van Kempen, H.J.B. Sackers en 
P.C. Vegter), Deventer: Kluwer 2013, p. 23-32.

10 J.W. Ouwerkerk, ’Het feitsbegrip bij ne bis in idem en een-
daadse samenloop: Tussen nationale uitlegging en interna-
tionale verplichtingen, DD 2012, 47. Zie ook Y. Buruma in 
zijn noot onder HR 24 december 2002, NJ 2003, 345. Vgl. ook 
G.J.M. Corstens (bewerkt door M.J. Borgers), Het Nederlands 
strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2011, p. 567. 

worden voorkomen indien het hof de wijziging van de 
tenlastelegging zou kunnen toelaten en het feit direct zou 
kunnen afdoen. Het zou dan zo nodig het onderzoek ter 
terechtzitting voor een kort moment of desnoods tot een 
latere zitting kunnen schorsen, voor zover nodig om de 
verdachte de gelegenheid te bieden zijn verweer erop af te 
stemmen. Dat komt neer op een andere benadering dan 
die besloten ligt in de gangbare interpretatie van het begrip 
‘hetzelfde feit’. Een andere benadering is ook te herkennen 
in de onderhavige zaak. Het OM voegde aanvankelijk het 
opzettelijk niet doen van de aangiften impliciet cumulatief 
toe aan de tenlastelegging van het opzettelijk onjuist doen 
van die aangiften. Het hof oordeelde dat daarmee nieuwe 
feiten aan de tenlastelegging waren toegevoegd, waardoor 
niet meer sprake was van hetzelfde feitencomplex en 
de vordering niet toelaatbaar was. De daarop volgende 
vordering tot wijziging door toevoeging van die feiten als 
alternatief wees het hof wel toe. Het verschil in waardering 
door het hof naar gelang het cumulatieve of alternatieve 
karakter van de toevoeging wordt niet gerechtvaardigd 
door het criterium van hetzelfde feit. Er wordt door die 
cumulatieve toevoeging immers geen ander feit ten laste 
gelegd, maar slechts een kwalificatie toegevoegd. Het 
verschil in waardering lijkt vooral te zijn ingegeven door 
het oordeel dat het oneerlijk of onbehoorlijk is om voor 
het eerst op de zitting meer feiten op de tenlastelegging 
te zetten in plaats van enkel een verzuim te herstellen.

Bij de bescherming tegen dubbele vervolging komt ander-
zijds met name gewicht toe aan het gerechtvaardigd ver-
trouwen van de verdachte, dat ter zake van een bepaald 
feit geen vervolging meer zal plaatsvinden. Zo kunnen 
zich gevallen voordoen waarin er strikt genomen wellicht 
sprake is van hetzelfde feit, maar het voor discussie vatbaar 
is of de verdachte er op mocht vertrouwen verschoond te 
blijven van een tweede vervolging. Stel dat de belasting-
dienst in onderhavige zaak aanvankelijk een verzuimboete 
had opgelegd voor het doen van een onjuiste aangifte.11 
Stel voorts dat het misdrijf van het opzettelijk doen van 
een onjuiste aangifte zou moeten worden aangemerkt 
als hetzelfde feit (vgl. art. 243, lid 2 Sv). Wellicht zou het 
dan toch te billijken zijn om ter zake daarvan te vervol-
gen indien het OM in de begeleidende brief anders dan 
de belastingdienst een misleidend opzettelijk handelen 
ziet.12 Ook een mogelijkheid om de eerder opgelegde 
verzuimboete in te trekken of terug te betalen zou daarbij 

11 Aangenomen dat die verzuimboete is aan te merken als een 
criminal charge (HvJ EU 5 juni 2012, C-489/10 [Bonda] en 
EHRM 8 juni 1976, serie A, nr. 22 [Engel tegen Nederland]).

12 Vgl. HR 13 september 2005, NJ 2006, 49, waarin hij overwoog 
dat een verzuimboete ter zake het niet doen van aangifte 
er niet aan in de weg kan staan dat later alsnog vervolging 
plaatsvindt ter zake het opzettelijk niet doen van die aangifte; 
vgl. ook HvJ EU 26 februari 2013 (Åkerberg Fransson), BNB 
2014/15, m.nt. J.A.R. van Eijsden.
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een rol kunnen spelen. Wanneer in het betreffende geval 
niet van hetzelfde feit gesproken zou kunnen worden, 
maar het OM blijkt wel betrokken te zijn geweest bij de 
beslissing om de zaak af te doen met een verzuimboete, 
dan mag de verdachte onder omstandigheden wellicht juist 
erop vertrouwen dat hij niet alsnog door het OM wordt 
vervolgd. Voorts kan een tweede vervolging verschillend 
worden gewaardeerd al naar gelang de volgorde waarin de 
feiten worden aangepakt.13 Wanneer in NJ 2009, 247 een 
vergrijpboete was opgelegd voor het opzettelijk niet doen 
van de aangifte, was het mogelijk geweest om vanwege 
het later verzonden geschrift alsnog te vervolgen voor het 
opzettelijk onjuist doen van een aangifte. Het verzenden 
van het geschrift vond immers op een later tijdstip plaats 
en de vermeende opzettelijke onjuistheid daarvan stond los 
van het eerder opzettelijk verzuimen de aangifte te doen. 
Er is dan geen redelijke belemmering voor een afzonder-
lijke vervolging indien het OM dat gepast acht. Maar stel 
nu dat de verdachte eerst was vervolgd en veroordeeld 
voor het opzettelijk onjuist doen van die aangifte. Mijns 
inziens zou de verdachte er dan redelijkerwijs op mogen 
vertrouwen verschoond te blijven van een vergrijpboete 
voor het daaraan voorafgegane opzettelijk niet doen van 
de aangifte. Dat laatste lijkt mij evenwel niet de uitkomst 
te zijn indien de rechtspraak inzake hetzelfde feit strikt 
zou worden toegepast.

Er kunnen kortom goede redenen zijn om zich niet blind 
te staren op de vraag of er sprake is van hetzelfde feit en 
op de in dat verband door de Hoge Raad voorgeschreven 
vergelijkingsfactoren, maar ook rekening te houden met 
de specifiek door art. 313 Sv en art. 68 Sr te beschermen 
belangen. Dat zou kunnen door buiten het criterium om 
mede toepassing te geven aan met name het recht op een 
eerlijk proces en het vertrouwensbeginsel. Of wellicht zou 
het criterium van hetzelfde feit zelf aan de hand van die 
laatstgenoemde normen met enige flexibiliteit kunnen 
worden uitgelegd. Uitwerking van deze beide benaderin-
gen gaat het bestek van deze noot te buiten.14 Het zou voor 
de rechtspraktijk in elk geval zinvol zijn meer inzicht te 
krijgen in wat de Hoge Raad heeft bedoeld met de overwe-

13 Vgl. de analyse van De Graaf van de zaken Gradinger (EHRM 
23 oktober 1995, appl. nr. 15963/90) en Oliveira (EHRM 
30 juli 1998, appl. nr. 25711/94) en de daarop volgende 
uitspraak in de zaak Fischer (EHRM 29 mei 2001, appl. nr. 
37950/97) (De Graaf 2013). In de zaak Ruotsalainen (EHRM 
16 juni 2009 (Ruotsalainen tegen Finland), 13079/03, EHRC 
2009/99, m.nt. Luja) struikelde het EHRM over de bestuur-
lijke boete die volgde op de strafrechtelijke sanctionering. 
De vraag is of het precies dezelfde afweging had gemaakt 
indien de strafrechtelijke vervolging op de bestuurlijke boete 
was gevolgd.

14 Zie hierover verder: Borgers 2013. Een voordeel van het 
vasthouden aan het begrip ‘hetzelfde feit’ is volgens Borgers 
dat het enige rechtszekerheid biedt. Bovendien heeft het 
begrip ook een relevante betekenis in Europees verband. 

ging in zijn standaardarrest, namelijk dat de rechter zijn 
beslissing over de vraag of een consecutieve vervolging 
ofwel een wijziging van de tenlastelegging toelaatbaar is, 
dient te nemen ‘tegen de achtergrond van de door art. 
68 Sr en 313 Sv beschermde belangen, waaronder het 
verhinderen enerzijds dat de verdachte ten tweede male 
wordt vervolgd voor – naar de kern bezien – hetzelfde 
feit, en anderzijds dat de verdachte tijdens een lopende 
vervolging wordt geconfronteerd met een vervolging voor 
een ander strafbaar feit’.
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economische activiteiten kunnen op een continuüm van legaal/for-
meel, over informeel tot illegaal worden gesitueerd. In onze heden-
daagse samenleving is de manifestatie van economische activiteiten 
op dit continuüm een maatschappelijke realiteit en dit in diverse 
sectoren.

Dit cahier verschaft inzicht in dit continuüm van legaliteit, informaliteit en illegaliteit. In the-
oretische, empirische en praktijkgerichte bijdragen komen de fenomenen informele en illegale 
economie aan bod. nagegaan wordt waar deze verschillende economische activiteiten mogelijk 
raakvlakken hebben met (georganiseerde) criminaliteit. op welke manieren komen diverse 
actoren in de veiligheidsketen in aanraking met informele en illegale economische activiteiten 
en hoe gaan ze ermee om?
Dit cahier verduidelijkt de theoretische concepten formele, informele en illegale economie en 
toont aan dat het onderscheid tussen deze begrippen in de praktijk niet steeds even duidelijk 
is, omdat de diverse vormen van economische activiteiten op een dunne grens tussen illegaal, 
crimineel, informeel en legaal te vinden zijn.
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In deze praktische handleiding tot het nederlands ondernemings-
recht worden diverse rechtsvormen (nV en BV, coöperatie en per-
sonenvennootschappen – maatschap, Vof en cV) besproken, als-
mede de aandachtspunten die bij de oprichting een rol spelen.
De auteur gaat dieper in op aandelen en kapitaal, uitvoerende en 

niet-uitvoerende bestuurders, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van 
aandeelhouders. Daarnaast komen ook specifieke onderwerpen aan bod, zoals corporate go-
vernance (code frijns), structuurregime, geschillenregeling, enquête, herstructurering en 
sanering van vennootschappen, statutenwijziging, omzetting, ontbinding, vereffening en 
financiële verslaggeving. ten slotte worden de wijzigingen besproken inzake de nieuwe flexi-
bele BV en de Wet Bestuur en toezicht.
Dit boek biedt een handleiding voor iedereen die met het ondernemingsrecht in aanraking 
komt. De nadruk ligt dan ook op de praktijk, zonder daarbij de theorie uit het oog te verlie-
zen. Waar mogelijk worden voorbeelden gegeven uit de economische actualiteit of uitspra-
ken van rechters gebruikt om aan te tonen hoe een wettekst praktisch gezien werkt.
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