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Videoboodschap Minister Opstelten tgv lancering nieuw 
tijdschrift “Bijzonder Strafrecht”. Den Haag, 12 mei 
2014  
 

Dames en heren, 

Graag wil ook ik mijn opwachting maken op dit feestje ter 

gelegenheid van de doop van het nieuwe tijdschrift Bijzonder 

Strafrecht. Omdat dat op de gewone manier niet kon, doe ik 

het daarom maar op deze “bijzondere” manier... 

Ik ben bijzonder blij met dit nieuwe tijdschrift - en zeker met 

dit speciale themanummer over het actuele en aansprekende 

onderwerp faillissementsfraude.  

Faillissementsfraude is immers een ernstig delict, dat leidt tot 

grote maatschappelijke schade. Faillissementsfraude 

ondermijnt niet alleen het vertrouwen in het bonafide 

handelsverkeer, maar ook het vertrouwen in de rechtsstaat. 

Het is dus van het grootste belang dat we deze vorm van 

fraude stevig aanpakken. En liefst via een integrale aanpak, in 

nauwe samenwerking tussen private én publieke actoren. Dan 

denk ik aan een aanpak, waarin behalve de curator ook politie, 

FIOD , het Openbaar Ministerie en de rechtspraak een 

belangrijke bijdrage leveren.  

Hoe gaan we dat doen? Zoals u weet, werken we aan een 

wetgevingsprogramma, dat het faillissementsrecht over de hele 

linie moet verbeteren.  
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Daarbij gaat het vooral om:   

-‐ versterking van het reorganiserend vermogen van 

bedrijven;  

-‐ modernisering van de procedures om de afwikkeling van 

faillissementen te vergemakkelijken;  

-‐ en fraudebestrijding.  

De fraudebestrijding regelen we via drie specifieke 

wetsvoorstellen:  

-‐ we versterken de positie van de curator als spil in de 

afwikkeling van een faillissement, om eventuele fraude 

sneller op het spoor te komen;  

-‐ naast het bestaande strafrechtelijke bestuursverbod, komt 

er ook een civielrechtelijk bestuursverbod. Dit maakt het 

mogelijk om malafide bestuurders tijdelijk te weren uit het 

bestuur van bedrijven;  

-‐ en we scherpen het strafrechtelijk faillissementsrecht aan, 

met als doel steviger en effectiever te kunnen optreden 

tegen frauduleuze faillissementen. Bijvoorbeeld als de 

administratieplicht is verzaakt.    

Dat wetsvoorstel strafrechtelijk faillissementsrecht, dames en 

heren, voorziet onder meer in een modernisering van de 

faillissementsdelicten in het Wetboek van Strafrecht. Ook bevat 

het een aanvulling van het wettelijk instrumentarium.  
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Bijvoorbeeld een aparte strafbaarstelling inzake de 

administratieplicht. Daarmee willen we voorkomen dat 

fraudeurs die hun sporen proberen uit te wissen de dans 

ontspringen.  

Ook kunnen we straks in een eerder stadium optreden. We 

hoeven niet meer te “wachten” op het daadwerkelijke 

faillissement, maar kunnen al strafrechtelijk ingrijpen als de 

onderneming door frauduleus handelen zodanig in de 

problemen komt dat de ondergang dreigt. Dat maakt het 

mogelijk om fraude sneller en beter strafrechtelijk aan te 

pakken.   

  

Stuk voor stuk verbeteringen, dames en heren, maar toch: met 

het strafrecht alléén redden we het niet.  

We zullen ook een visie moeten ontwikkelen op de rol van het 

strafrecht als optimum remedium. Een gerichte, effectieve 

aanpak van fraudeurs vraagt om een verbinding tussen het 

strafrecht en andere vormen van handhaving, toezicht en 

nalevingsbevordering.  

Dan denk ik – onder meer – aan gerichte aandacht voor 

preventie, voorlichting en snelle en adequate detectie van 

risico’s. Daardoor kunnen we de inzet van het strafrecht beter 

afstemmen op wat andere partijen in de 

fraudehandhavingsketen al doen.  

Een mooi voorbeeld van dergelijke afstemming en 

samenwerking zien we in de Haagse pilot. Daar heeft de 
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rechter-commissaris faillissementen een “fraudespreekuur” 

voor curatoren ingericht. Ook is er speciale politie- en 

vervolgingscapaciteit vrijgemaakt. Die heeft al geleid tot de 

opsporing van een aanzienlijk aantal relatief eenvoudige 

faillissementsfraudezaken, die vervolgens worden afgedaan op 

speciale themazittingen. Het Functioneel Parket ondersteunt 

deze regionale aanpak van faillissementsfraude.  

 

Die Haagse aanpak is een mooi voorbeeld van een best 

practice. Inmiddels gaan ook de regio’s Midden-Nederland en 

Amsterdam met een vergelijkbare aanpak van start. Dat doet 

mij deugd! De bestrijding van faillissementsfraude kan in mijn 

ogen namelijk alleen succesvol zijn, als we vanuit verschillende 

disciplines een breed front vormen. Preventie, toezicht, 

bestuurlijke én strafrechtelijke handhaving  moeten integraal 

opereren. Dat vergt goede samenwerking tussen overheden, 

uitvoeringsorganisaties én bedrijfsleven.   

 

Ik eindig dan ook met het uitspreken van een wens. Namelijk 

dat u met al die wetenschappelijke expertise en praktijkkennis 

over het bijzondere strafrecht een belangrijke inhoudelijke 

bijdrage wilt leveren aan het maatschappelijke debat. En dat u 

wilt blijven meedenken over effectieve interventiestrategieën – 

zoals hier vandaag, specifiek gericht op de aanpak van 

faillissementsfraude.  
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Ik wens u allen een interessant, inhoudelijk debat toe – met 

hopelijk mooie, bruikbare uitkomsten!  

	  


