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Dames en heren, 
 
Fraude heeft nog altijd de aandacht van toezichts- en opsporingsautoriteiten. Kenmerkend aan het 
fenomeen fraude – dat op zichzelf geen juridische definitie kent – is dat er steeds nieuwe vormen van 
zichtbaar zijn. Fraudeurs trachten steeds op nieuwe wijzen tot hun misleiding te komen. Daarmee zien 
we ook direct een kenmerkend element aan wat wij doorgaans met fraude bedoelen. Er moet een 
misleidend onderdeel of bedrog in aanwezig zijn. Fraude zien we verticaal, van burger jegens 
overheid, en horizontaal, tussen burgers onderling. Mijn betoog richt zich op horizontale fraude. 
Daarbij verdedig ik de volgende stelling: 
 

“Markttoezichthouders moeten via de Awb een algemene boetebevoegdheid krijgen ter zake 
van fraude.” 

 
Laat mij in de eerste plaats uitleggen wat ik met die stelling bedoel. Met markttoezichthouders bedoel 
ik bestuursorganen die een toezichtfunctie hebben gekregen. Die toezichtfunctie moet zich richten op 
eerlijke relaties tussen de deelnemers op de markt. Ik leg daarbij nadruk op de relatie. In mijn definitie 
vallen de Autoriteit financiële markten en de Autoriteit consument en markt daar dus wel onder, maar 
De Nederlandsche bank eigenlijk niet. We kunnen zeggen dat deze toezichthouders zich bezig houden 
met het waarborgen van marktintegriteit en een vrije en eerlijke handel. Dat zijn abstracter belangen 
die samenhangen met wat in het algemeen als kenmerk van een succesvolle markt wordt gezien. 
 
Met een algemene boetebevoegdheid ter zake van fraude bedoel ik: de bevoegdheid om bestuurlijke 
boetes op te leggen voor oplichting, valsheid in geschrift en verduistering in het kader van de 
handelsrelaties waarop het toezicht van het betreffende orgaan zich richt. Daarbij staat mij een 
omschrijving van die feiten voor ogen die overeenkomt met hetgeen in het strafrecht wordt bedoeld. 
 
Nu zult u zeggen, met name degene van u die in de advocatuur werkzaam zijn: moet dat nou? 
Toezichthouders hebben al zulke ruime bevoegdheden? Mijn reactie: dat ben ik eigenlijk wel met u 
eens. En desalniettemin ben ik voor de hiervoor omschreven toevoeging. Ik zal u uitleggen waarom. 
 
De commune fraudebepalingen uit het strafrecht – oplichting, valsheid in geschrift en verduistering – 
zijn zeer oude bepalingen. Desalniettemin spelen zij in de strafrechtelijke fraudebestrijding nog altijd 
een hoofdrol. Waarom is dat? Die hoofdrol is voor hen weggelegd omdat zij als vangnet fungeren, 
flexibel van aard zijn, goed passen bij hetgeen civielrechtelijk geldt en omdat de bepalingen als het 
ware in elkaar passen. 
 
De vangnetfunctie – in de eerste plaats – is een gevolg van de omschrijving van de delicten. Zij zijn 
niet gekoppeld aan een bepaalde sector in de maatschappij of een specifieke handelswijze. Daarmee 
kunnen ze worden ingezet daar waar specifieke regelgeving ontbreekt. Ondanks die algemene 
omschrijving valt aan hun strafwaardigheid nauwelijks te tornen. En dat wordt ook niet gedaan. 
 
In de tweede plaats volgen de bestanddelen hetgeen gebruikelijk is in de maatschappij en dan specifiek 
in het handelsverkeer. Daarmee zijn zij flexibel van aard en vormen zij in abstracto een fijnmazig 
geheel aan normen. Een aardig voorbeeld hiervan is het bestanddeel ‘valse hoedanigheid’ in de 
oplichtingsbepaling. Valse hoedanigheden zijn er in formele zin – denk aan artsen, notarissen, 
politieambtenaren – en in informele zin. De informele hoedanigheid is gegrond in hetgeen 



maatschappelijk gebruikelijk is. De eetpiraat is het meest aansprekende voorbeeld. Het is 
maatschappelijk gebruik dat de bezoeker van een restaurant bij binnenkomst niet wordt gevraagd zich 
te identificeren of om zijn liquiditeit aan te tonen. Gaat een persoon dus eten bij een restaurant terwijl 
hij niet voornemens is te betalen, dan maakt hij misbruik van een vertrouwen dat in de maatschappij 
bestaat wanneer men het gedragspatroon van de restaurantbezoeker volgt. Dat levert op: een valse 
hoedanigheid. Daarin zien we uitstekend de aansluiting bij wat maatschappelijk gebruikelijk is.  
 
Het derde voordeel – de aansluiting bij het civiele recht – is iets lastiger. De Hoge Raad hanteert bij 
oplichting en verduistering als hoofdregel dat civiele niet-nakoming in beginsel niet leidt tot 
strafrechtelijke aansprakelijkheid. Daarvoor zijn altijd nadere feiten en omstandigheden nodig. Die 
nadere feiten en omstandigheden kunnen – in de kern – worden omschreven als bedrog of misleiding 
bij de niet-nakoming. Met andere woorden, wanneer uw niet-nakoming bedrieglijk van aard is, dan 
zullen de bepalingen snel in zicht komen. Ernstige vormen van niet-nakoming dus. Daarmee is de 
civielrechtelijke verplichting vaak een kernvereiste, terwijl de ernst ervan de strafbaarheid en de 
strafwaardigheid bepaalt. 
 
Het vierde voordeel – de mate waarin de bepalingen in elkaar lijken te passen – kan als volgt worden 
omschreven. Afhankelijk van de aard van de frauduleuze handeling en het bewijs dat voorhanden is, 
kunnen verschillende bepalingen worden geselecteerd. Ik geef een voorbeeld. 
 
 Stel: 

A zendt B een valselijk opgemaakte prospectus; 
B zegt geïnteresseerd te zijn om te investeren; 
A zegt toe de inleg van te investeren in het betreffende financiële instrument; 
B maakt aan A 100.000,- euro over; 
A gebruikt het geld vervolgens voor luxe-aankopen en betaalt niet terug. 

 
A maakt zich dan schuldig aan oplichting. De valselijk opgemaakte prospectus levert een 
oplichtingsmiddel op – een listige kunstgreep. Dat middel is bedoeld om geldelijk voordeel te behalen, 
namelijk een overschrijving aan A. Vervolgens gebeurt dat ook. Als gevolg van de informatie in de 
prospectus investeert B in het niet bestaande financiële instrument. Daarmee is voldaan aan het 
oplichtingsobject, namelijk de afgifte van een goed. Tussen middel en object bestaat vervolgens ook 
een causaal verband. 
 
Maar wat nu als B niet investeert, de valsheid van de prospectus op het spoor komt en aangifte doet? 
Dan vallen we terug op een poging oplichting. De prospectus is immers toegezonden, en toegezonden 
met als doel om B tot betalen te brengen. 
 
En wat als nooit aan het licht komt dat A de prospectus ook werkelijk aan B is gezonden? Dan vallen 
we terug op valsheid in geschrift. A heeft de prospectus immers valselijk opgemaakt. En zelfs als dat 
niet duidelijk is, kan nog worden aangetoond dat hij een geschrift met bewijsbestemming voorhanden 
had. 
 
De situatie kan ook omgekeerd zijn. Het is duidelijk dat B geld aan A heeft overgemaakt, maar de 
valse prospectus wordt niet gevonden. Of misschien kan niet worden aangetoond dat de prospectus 
werkelijk vals was. Dan vallen we terug op verduistering. De Hoge Raad heeft immers geoordeeld dat 
het besteden van gelden van een ander aan iets anders dan waarvoor dat geld nadrukkelijk was 
bedoeld, wederrechtelijke toe-eigening oplevert. We spreken dan van doelbinding ten aanzien van het 
bedrag. 
 
We kunnen dus verschillende delen van het fraudeproces centraal stellen in de vervolging, al naar 
gelang de feiten en omstandigheden én hetgeen aan bewijs voorligt. Dat betekent overigens niet dat 
het open normen betreft. 
 



De vraag is nu natuurlijk: allemaal prachtig, leuk dat die bepalingen zo mooi zijn vormgegeven, maar 
waarom hebben we ze in het bestuursrecht nodig? 
 
Ik denk dat we – enigszins gechargeerd – kunnen zeggen dat het bestuursrecht origineel was bedoeld 
om het rechtsverkeer tussen burger en overheid te regelen. Inmiddels is dat uitgangspunt enigszins 
opgerekt. Bestuursorganen hielden zich vroeger met name bezig met naleving van regels die zagen op 
gedragingen van een enkele burger. Denk bijvoorbeeld aan de Arbeidsinspectie. Het ging dan 
nadrukkelijk niet om de relaties tussen burgers. Inmiddels is er een reeks aan bestuursorganen, meestal 
toezichthouders genoemd, die zich bezig houden met gedragingen tussen burgers in bijvoorbeeld de 
handel. Denk daarbij aan de Autoriteit financiële markten en de Autoriteit consument en markt. Door 
die uitbreiding van gedrag ván burgers naar gedrag tússen burgers is de aard van mogelijke 
overtredingen van wetgeving ook veranderd. De Arbeidsinspectie houdt zich bezig met onder andere 
veiligheid in de werkomgeving. Daartoe zijn standaarden vastgesteld. In de kern hoeft het 
bestuursorgaan dan slechts te toetsen of aan die standaarden is voldaan. Wanneer dat niet het geval is, 
wordt een boete opgelegd. Voor bijvoorbeeld de Afm ligt de situatie wat anders. De Afm heeft onder 
andere tot taak gekregen de marktintegriteit te waarborgen. Dat belang – de marktintegriteit – is maar 
zeer ten dele in geldende wetgeving concreet verankerd. Dat kan ook niet anders. Daar treedt immers 
het probleem van voorzienbaarheid op. De wetgever kan niet al het handelen dat de integriteit van de 
markt zal schaden, voorzien. Een typisch voorbeeld van marktfraude die niet in wetgeving was 
voorzien is de Liborfraude. Kort en goed: voorzienbaarheid speelt een veel grotere rol daar waar niet 
getoetst moet worden of de vergunning voor een dakkapel moet worden verleend of vastgesteld moet 
worden of een werksteiger voldoende gezekerd is. Voorzienbaarheid is problematisch daar waar een 
bestuursorgaan de abstracte opdracht mee krijgt de marktintegriteit te waarborgen. 
 
Hoewel die voorzienbaarheid een probleem is in bepaalde gebieden die onder bestuurlijk toezicht zijn 
komen te vallen, is de aard van de wetgeving die daarvoor geldt niet significant aangepast. We zien 
dat nog altijd wordt gewerkt met een grote hoeveelheid wetgeving die zeer gedetailleerd van aard is. 
Zulk detail is praktisch als het gaat om organen als de Arbeidsinspectie. Dat maakt controle immers 
eenvoudig. Maar wanneer we spreken over fraude op markten, tussen burgers, wordt het een ander 
verhaal. Fraude kan immers zoveel vormen hebben dat gedetailleerde wetgeving juist voor enorme 
hiaten kan zorgen. Die hiaten, die door een geïnformeerde markt ook gezien kunnen worden, kunnen 
zelfs aanzuigende werking krijgen. In dat kader is de vraag bijvoorbeeld interessant of marktmisbruik 
zich, na de strenge wetgeving voor de gereglementeerde markten, misschien heeft verplaatst naar de 
over-the-counter markten? 
 
In dit kader is het opvallend te zien dat de Europese Unie de grootste moeite heeft om de 
ontwikkelingen op financieel gebied bij te benen. Daarvoor werd zelfs een versnelde 
wetgevingsprocedure opgetuigd, die mede als doel had een grote mate van gedetailleerdheid met zich 
te brengen. Dit terwijl de strafrechtelijke fraudebepalingen sinds 1886 vrijwel onveranderd zijn 
gebleven en nog steeds een centrale plaats innemen. 
 
De commune fraudebepalingen zoals ik die eerder omschreef zijn ideaal om te dienen als sluitstuk 
wanneer de onvoorzienbaarheid zo groot is en de regeling over het algemeen zo gedetailleerd. Dat is 
met name omdat de flexibiliteit van de bepalingen zo groot is en omdat zij reeds een vangnetfunctie 
vervullen. Daarmee kunnen zij een rol vervullen daar waar geen speciale regeling is getroffen. Het 
gaat dan met name om zaken die niet zijn voorzien terwijl inmiddels in de maatschappij een opvatting 
bestaat dat zulk handelen als frauduleus moet worden aangemerkt. Een ander voordeel van de 
bepalingen dat ik reeds noemde past ook bij de markten waarop Afm en Acm toezicht houden. Het 
gaat dan om de nauwe aansluiting van de bepalingen bij het civiele recht. 
 
Daarnaast biedt een dergelijke regeling een ander voordeel. Dat voordeel is gelegen in de 
vangnetfunctie. Met name in de financiële sector is de kennis van geldende regelgeving vaak groot, al 
is het alleen maar omdat die regelgeving zo omvangrijk en ingewikkeld is. Dat levert echter ook op dat 
sommige partijen op de markten zich steeds richten op het vinden van hiaten in de regelgeving 
waarmee voordeel kan worden behaald. Door te werken met een beboetbare vangnetbepaling worden 



die hiaten grotendeels opgevangen en wordt de stimulans weggenomen om dergelijke opzetjes tot 
stand te brengen. Daarnaast biedt het de toezichthouder de mogelijkheid om zelf op te treden. Voor 
gevallen die bijvoorbeeld de Wft-wetgever niet heeft voorzien, hoeft dan geen toevlucht tot de 
strafrechter te worden gezocht. De toezichthouder kan eenvoudig zelf afdoen. 
 
Dan de praktische kant. De regeling kan in de Awb eenvoudig vorm krijgen. Een simpele verwijzing 
naar het wetboek van strafrecht zou voldoende zijn. Een enigszins vergelijkbare regeling bestaat 
immers al met betrekking tot het daderschap van de rechtspersoon. De boeteplafonds kunnen 
vervolgens gekoppeld worden aan de plafonds die in de specifieke sectoren reeds gelden; denk 
bijvoorbeeld aan de boeteregeling in art. 1:81 Wft. Het lijkt mij overigens wel noodzakelijk om een 
strenge generalis/specialis-regeling op te nemen. Daarmee wordt het Pavlov-effect bestreden dat in het 
strafrecht toch soms buitengewoon groot is. Opsporingsinstanties hebben vaak de neiging om niet op 
zoek te gaan naar een bijzondere regel die is geschonden. Veelal wordt eenvoudig een van de 
commune fraudebepalingen ten laste gelegd. In het strafrecht is dat al enigszins problematisch, maar 
voor wat betreft de bijzondere bestuurswetten lijkt me dat al helemaal het geval. 
 
Concluderend valt het volgende te zeggen. Een aantal bestuursorganen heeft de taak gekregen een 
eerlijke markt te waarborgen. Aan die waarborgfunctie is gedetailleerde wetgeving verbonden. Dat is 
opvallend omdat het palet aan mogelijke schendingen van de eerlijke markt onvoorstelbaar groot is. 
Zo groot zelfs, dat zij nauwelijks voorzienbaar zijn. Door dan met gedetailleerde wetgeving te werken 
die geen vangnetbepalingen kent, ontbreekt de werkelijke bescherming die voor de markt beoogt was. 
Waar fraude op markten wordt bestreden, dus fraude in handelsrelaties, zijn vangnetbepalingen 
onmisbaar. 
 
Dus noodzaak? Alleen als we marktintegriteit en eerlijke handel wérkelijk serieus willen nemen. 
 
Dank u wel. 


