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Artikelen

Spreken is zilver, 
zwijgen is goud: een 

inlichtingenverplichting zonder 
waarborg fout?

De reikwijdte van het nemo tenetur-beginsel 
en de (voorgenomen) faillissementswetgeving

mr. A. Zeeman & mr. A.A. Feenstra*

1. Inleiding

Het behoeft geen betoog dat voor de handhaving van 
het ‘ordeningsrecht’ overheidsdiensten al in een niet-
strafrechtelijk verband bevoegdheden moeten kunnen 
uitoefenen, gericht op het vaststellen of dergelijke regel-
geving wordt nageleefd. Het gedurende vele jaren ten 
onrechte geen BTW afdragen zal immers, in tegenstelling 
tot de melding van een stoffelijk overschot, niet ‘spontaan’ 
bij de overheid bekend worden. De overheid moet in het 
ordeningsrecht dus zelf actief onderzoek verrichten. Deze 
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(primair) bestuursrechtelijke onderzoeken vinden plaats in 
het kader van wat geduid kan worden als de ‘controlesfeer’. 
De betrokkene is in beginsel gehouden om aan de toepas-
sing van die controlebevoegdheden, zoals bijvoorbeeld het 
vorderen van inlichtingen of het vorderen van inzage in 
stukken, medewerking te verlenen (zie artikel 5:20 Awb). 
Bovendien stelt het Nederlands recht het weigeren van 
deze medewerking in de regel strafbaar. De paradox is dat 
een betrokkene aan het controleonderzoek medewerking 
dient te verlenen, terwijl dat onderzoek juist aanleiding 
kan geven tot het ontstaan van een strafrechtelijke ver-
denking. Dit levert een natuurlijk spanningsveld op met 
het van oorsprong strafrechtelijke nemo tenetur-beginsel, 
waarvan de strekking is dat een verdachte niet gehou-
den is medewerking te verlenen aan bewijsvoering tegen 
zichzelf. De handhaving van wat geduid kan worden als 
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‘ordeningsrecht’ is op dit punt onlosmakelijk verbonden 
met het nemo tenetur-beginsel.

In deze bijdrage zullen wij ingaan op een aantal onder-
werpen waarbij de reikwijdte en toepassing van het nemo 
tenetur-beginsel aan de orde is. Ten eerste is dit het veel-
besproken Chambaz-arrest van het EHRM. In dit arrest 
heeft het EHRM het nemo tenetur-beginsel uitgebreid 
naar de persoon die ‘niet kan uitsluiten’ dat gevorderd 
materiaal voor bestraffingsdoeleinden gebruikt zal worden. 
Vervolgens gaan wij in op de ‘receptie’ van het Chambaz-
arrest in de jurisprudentie van de Hoge Raad. Voor een 
goed begrip voor de samenhang met voorgaande EHRM-
arresten wordt voorafgaand aan beide onderwerpen een 
analyse gegeven van de ‘klassieke’ jurisprudentie ten aan-
zien van het nemo tenetur-beginsel. Hiernaast besteden 
wij aandacht aan een nieuwe wending bij de toepassing 
van het nemo tenetur-beginsel, namelijk de uitwerking 
in de faillissementspraktijk. Door de recente ontwikkelin-
gen in de jurisprudentie en de focus van het Openbaar 
Ministerie op faillissementsfraude is de toepassing van 
het nemo tenetur-beginsel op dit terrein actueel geworden. 
In de faillissementswetgeving zijn legio verplichtingen 
opgenomen van een gefailleerde ten opzichte van de cura-
tor, terwijl het nemo tenetur-beginsel in die relatie nog 
betrekkelijk onontgonnen gebied lijkt. Ten slotte zullen 
wij afronden met een standpunt omtrent de reikwijdte 
van het nemo tenetur-beginsel, alsmede een waardering 
hoe de huidige en toekomstige faillissementswetgeving 
zich verhoudt tot dat beginsel.

2. De ‘klassieke’ jurisprudentie van het EHRM

De zaak Saunders kan gezien worden als één van de 
‘kernarresten’ aangaande het nemo tenetur-beginsel. De 
zaak handelde over vermeende koersmanipulatie in het 
kader van een overnamestrijd van the Distillers Company 
Plc tussen vermaarde bierbrouwers Guinness en Argyll.1 
Zowel Guinness als Argyll boden de aandeelhouders van 
Distillers aan om hun aandelen te ruilen voor aandelen van 
hun eigen onderneming. Juist in die periode vertoonde de 
aandelenkoers van Guinness een plotselinge stijging. De 
overnamestrijd werd aldus in het voordeel van Guinness 
beslist. Echter, hierna liet de koers van Guinness juist een 
opvallende daling zien. Dit vormde aanleiding voor de DTI 
(Department of Trade and Industry) om een onderzoek 
te initiëren. Gedurende dat onderzoek werd Saunders, 
directeur van Guinness, gehoord door de DTI. Die verkla-
ringen van Saunders werden in de latere strafzaak tegen 
hem gebruikt in de bewijsvoering, terwijl hij juist wettelijk 
verplicht was geweest deze af te leggen. Het gebruik van 
die verklaringen was waar het EHRM het volgende over 
oordeelde (r.o. 74):

1 EHRM 17 december 1996, NJ 1997/669 (Saunders).

‘The public interest cannot be invoked to justify the 
use of answers compulsorily obtained in a non-judicial 
investigation (cursivering AF en AZ) to incriminate 
the accused during the trial proceedings. It is note-
worthy in this respect that under the relevant legisla-
tion statements obtained under compulsory powers 
by the Serious Fraud Office cannot, as a general rule, 
be adduced in evidence at the subsequent trial of the 
person concerned. Moreover the fact that statements 
were made by the applicant prior to his being charged 
does not prevent their later use in criminal proceedings 
from constituting an infringement of the right.’

De in de controlesfeer afgelegde verklaringen dienden der-
halve te worden uitgesloten van het bewijs in de strafzaak 
(opsporingssfeer). Uit de jurisprudentie van het EHRM 
volgt echter dat het nemo tenetur-beginsel niet enkel ziet 
op ‘testimonial evidence’, maar een ruimer toepassings-
bereik geniet. In dat kader wijzen we hier op de arresten 
Funke en JB.2 De essentie die volgt uit deze arresten is 
dat wanneer de overheid onder dwang van een betrokkene 
documenten vordert terwijl reeds een criminal charge 
bestaat, ook dit een inbreuk op het nemo tenetur-beginsel 
betekent. Maar wat dan te denken van de overweging in 
Saunders aangaande ‘materiaal dat onafhankelijk van de 
wil bestaat’? Het gaat om de volgende overweging (r.o. 69):

‘The right not to incriminate oneself is primarily 
concerned however, with respecting the will of an 
accused to remain silent. (...) [I]t does not extend to 
the use in criminal proceedings of material which 
may be obtained from the accused through the use of 
compulsory powers but which has an existence inde-
pendent of the will of the suspect, such as inter alia, 
documents acquired pursuant to a warrant, breath, 
blood and urine samples and bodily tissue for the 
purpose of DNA testing’.3

Er wordt hier inderdaad gesproken over het zwijgrecht 
in contrast tot wat lijkt te zijn ‘real evidence’. De crux 
is dat hier nergens gesproken wordt over de vordering 
tot uitlevering van real evidence door de verdachte. Het 
cruciale punt is dat hier ook niet overwogen wordt dat 
het acceptabel is dergelijk materiaal te verkrijgen door 
dwang op de betrokkene uit te oefenen. We belanden 
hier op een nuanceverschil in het kader van nemo tenetur 
dat betrekking heeft op het onderscheid tussen dulden 
en actieve medewerking. De voorbeelden die door het 
EHRM worden gegeven zien in wezen op het dulden van 

2 EHRM 25 februari 1993, NJ 1993/ 485 (Funke vs. Frankrijk) 
en EHRM 3 mei 2001, NJ 2003/354 (J.B. vs. Zwitserland).

3 De ‘Saunders-formule’ is o.a. bevestigd in de arresten EHRM 
20 oktober 1997, NJ 1998/758 (Serves t. Frankrijk) en EHRM 
21 december 2000, nr. 36887/97 (Quinn versus Ierland).
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een verdachte (afname van bloed, dna etc.).4 In relatie 
tot financiële, fiscale of andere bescheiden geven we een 
voorbeeld om dit punt helder te maken. De verdachte moet 
een huiszoeking dulden waarbij documenten in beslag 
genomen kunnen worden (documents pursuant through 
a warrant), maar dat betekent niet dat hij gedwongen mag 
worden die documenten zelf te produceren als verdachte 
naar aanleiding van een vordering tot uitlevering.5 Deze 
benadering van het nemo tenetur-beginsel sluit precies 
aan bij de kernoverwegingen van het JB-arrest (r.o. 27):

‘[H]owever, the present case differs from such material 
which, as the Court found in the Saunders case, had 
an existence independent of the person concerned 
and was not, therefore, obtained by means of coercion 
and in defiance of the will of that person (cursivering AF 
en AZ.) (…).’

Tot welke slotsom brengt ons dit? Wij stellen derhalve dat 
de ‘testimonial zaak’ Saunders in overeenstemming is met 
de ‘real evidence’ arresten als Funke en JB en juridisch 
gezien een te verenigen logisch juridisch kader vormen. 
Daarbij draait het om drie van belang zijnde variabelen:

1. De aard van het materiaal: testimonial of real evidence.
2. Het al dan niet bestaan van een criminal charge of 

verdenking.6

3. Het toepassen van dwang jegens een charged person 
teneinde zijn medewerking te realiseren.

4 Zie ook de conclusie van A-G Wattel bij 12 juli 2013, 
ECLI:2013:BZ3640 (1.5): ̀ Gaat het om passieve medewerking 
aan (dulden van; ondergaan van) dwangmiddeluitoefening 
tot verkrijging van non-testimonial physical evidence – zoals 
een doorzoeking of inbeslagneming – dan is geen sprake van 
coercion or oppression in defiance of the will of the accused en 
rijst dus geen nemo tenetur-kwestie, tenzij dat passief doen 
ondergaan van dwangmiddelen ontaardt in inhuman and 
degrading treatment.’

5 Zie ook de conclusie van A-G Wattel bij HR 27 juni 2001, 
AB 2002/342 (5.4).

6 Hierbij zij opgemerkt dat de ‘verdenking’ en ‘criminal charge’ 
geen congruente begrippen zijn. Het onderscheid tussen de 
verdenking en de criminal charge levert in de rechtspraktijk 
een fijnmazige juridische afbakening op. In bijvoorbeeld de 
uitspraak ABRvS 3 februari 2010, LJN BL1856 werd het uit-
brengen van een boeterapport niet als een dergelijke criminal 
charge aangemerkt. Daarentegen oordeelde de Afdeling in 
deze zaak dat voor het stellen van vragen door de Arbeids-
inspectie een cautie gegeven had moeten worden. Volgens 
Stijnen maakte de Afdeling een duidelijk onderscheid tus-
sen het ontstaan van de cautieplicht en het charge-moment. 
Aldus Stijnen, a.w., p. 617. Zie voorts ABRvS 24 december 
2008, JV 2009/145; ABRvS 17 februari 2010, LJN BL4153 
en (in dezelfde lijn) CBb 16 september 2010, LJN BO5309. 
Het voert in het bestek van dit artikel evenwel te ver om dit 
in extenso te bespreken.

Voor testimonial evidence geldt, conform de Saunders-
uitspraak, dat een betrokkene weliswaar gehouden is 
om in een controleonderzoek te verklaren, maar dat die 
afgelegde verklaringen in beginsel uitgesloten dienen 
te worden van het bewijs in een strafzaak.7 Dat vormde 
bijvoorbeeld ook de achtergrond van het ‘schonen’ van 
dossiers door de AFM van verklaringen van een betrok-
kene afgelegd in de controlesfeer, zodat dit niet betrokken 
werd in het kader van de boeteprocedure.8 Daarentegen 
geldt voor real evidence – eveneens conform Saunders en 
in lijn met Funke en JB – dat verkregen bescheiden in de 
controlesfeer weliswaar rechtens gebruikt kunnen worden 
in de opsporingssfeer. Echter, wanneer die opsporingssfeer 
eenmaal is aangevangen, kan de verdachte straffeloos 
een vordering tot uitlevering van real evidence weigeren.9

De zaak Marttinen sluit aan bij de combinatie van de 
genoemde uitgangspunten in de hiervoor besproken 
jurisprudentie.10 Deze zaak komt overeen met Saunders, 
omdat verzocht wordt om ‘testimonial evidence’, maar 
wijkt af van de Saunders-casus vanwege de aanwezigheid 
van een ‘criminal charge’. De Fin Marttinen ging failliet 
en werd verdacht van faillissementsfraude. In de lopende 
procedure gericht op de vereffening van de schulden 
werd hij gelast aan de curator informatie te verschaffen 
omtrent zijn vermogenspositie. Tegelijkertijd was een 
strafrechtelijk vooronderzoek gaande. Marttinen weigerde 
die informatie, omdat beide procedures dezelfde feiten 
betroffen. Het verlenen van medewerking aan de curator 
zou zijn zwijgrecht in het strafrechtelijk onderzoek illusoir 
maken. Marttinen ontving vervolgens een bestuurlijke 
boete van ruim ! 30.000 wegens informatieweigering. 
Deze boete werd door de Finse rechter (gematigd) in 
stand gelaten. Tijdens de vereffeningsprocedure werd een 
akkoord gesloten tussen Marttinen en zijn schuldeisers. 
De boete bleef echter gehandhaafd. De enkele inlichtin-
genverplichting werd door het EHRM niet in strijd met 
artikel 6 EVRM geacht. Niettemin oordeelde het EHRM 
wel tot een schending van het nemo tenetur-beginsel ter 
zake van de inlichtingenverplichting in de vereffenings-
procedure, waarbij een boete is opgelegd. Allereerst stelde 
het EHRM vast dat Marttinen ‘charged’ was vanwege dit 
strafrechtelijk vooronderzoek en oordeelde over de opge-
legde administratieve boete (r.o. 73):

7 De Saunders-formule is o.a. bevestigd in de arresten EHRM 
20 oktober 1997, NJ 1998/758 (Serves t. Frankrijk) en EHRM 
21 december 2000, nr. 36887/97 (Quinn t. Ierland).

8 Zie (onder: het standpunt van AFM in hoger beroep) CBb 6 
november 2009, AB 2010/215. 

9 Ook Feteris meent (noot in BNB 2002/27) dat met name J.B. 
v. Zwitserland inhoudt dat de verdachte niet voor beboetings-
doeleinden gedwongen mag worden hem belastend materiaal 
te verzamelen en over te leggen, hoezeer ook aan het bestaan 
van dat materiaal op zichzelf niet getwijfeld wordt.

10 EHRM 21 april 2009, nr. 19235/03, NJ 2009/557, m.nt. 
Schalken.
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‘Accordingly, the Court finds that the ‘degree of com-
pulsion’ imposed on the applicant by the application of 
Chapter 3, section 34(d), of the Enforcement Act with 
a view to compelling him to provide information in 
the enforcement inquiry destroyed the very essence of 
his privilege against self-incrimination and his right 
to remain silent as a pre-trial investigation had been 
opened against him and both the enforcement pro-
cedure and the pre-trial investigation concerned the 
same facts (compare Shannon v. United Kingdom, cited 
above, § 41).’

Het EHRM achtte voorts van belang dat ‘niet kon worden 
uitgesloten’ dat het verstrekken van de betreffende infor-
matie tot gevolg zou hebben dat klager zou worden ver-
volgd voor faillissementsfraude. Er bestond dan wel een 
geheimhoudingsplicht voor de curator, maar deze gold 
niet voor de betrokken crediteuren die informatie uit de 
vereffeningsprocedure zouden kunnen inbrengen in het 
strafrechtelijk onderzoek.

Later in dit artikel komen wij nog terug op de Marttinen-
zaak in het kader van de nieuwe faillissementswetgeving. 
De meest recente ontwikkeling in het kader van het nemo 
tenetur-beginsel betreft het Chambaz-arrest.

3. EHRM 5 april 2012 (Chambaz), nr. 11663/04, 
AB 2012/323

Net zoals bij Funke en JB handelt het in de zaak Chambaz 
aanvankelijk om fiscale materie. Volgens de Zwitserse 
fiscus was bij Chambaz sprake van een disproportio-
nele vermogensaangroei en had hij niet al zijn inkomen 
opgegeven. Derhalve werd Chambaz bijkomend belast 
op een inkomen van ongeveer ! 400.000. In de volgende 
bezwaarprocedure diende hij fiscale bescheiden te overleg-
gen (o.a. bankrekeningen). Chambaz weigerde dit echter 
en het bezwaar werd afgewezen. Hierna werd Chambaz 
beboet voor de weigering die documenten over te leggen 
en zijn non-coöperatie aan het fiscale onderzoek. Let wel, 
deze weigering speelde dus nog in de ‘controlesfeer’; puur 
formeel gezien was geen sprake van opsporing. Tegen de 
bestraffing tekende Chambaz beroep aan. Vier jaar later 
startte de fiscus, niet geheel verwonderlijk, tevens een 
onderzoek wegens fiscale fraude. In dat verband vonden 
huiszoekingen plaats, waarvan de resultaten op hun beurt 
werden gebruikt in de ‘oorspronkelijke’ fiscale zaak.11 
Chambaz verloor zijn zaak voor de fiscale rechtbank en 
zijn cassatievoorziening werd door het Hooggerechtshof 
verworpen. Daarnaast werd Chambaz wegens de fraude 
(straf)zaak ook nog eens beboet.

11 Ook weigerde de fiscus het verzoek van Chambaz tot inzage 
in het fraude dossier.

Het EHRM stelt onder meer het volgende in het kader van 
de aangevoerde nemo tenetur-inbreuk (r.o. 54):

‘La Cour observe, par ailleurs, que le requérant ne 
pouvait exclure que toute information relative à des 
revenus supplémentaires de sources non imposées 
l’exposait à être accusé d’avoir commis l’infraction de 
soustraction d’impôt (J.B. c. Suisse, précité, § 65) et était 
de nature à compromettre sa position dans l’enquête 
pour soustraction d’impôts.’

Het EHRM benoemt ook de andere omstandigheden van 
de zaak, zoals het feit dat die ‘fiscale beboeting’ gehand-
haafd bleef, terwijl reeds een opsporingsonderzoek gaande 
was (de sfeercumulatie). Wat in de overwegingen van het 
EHRM tevens naar voren komt, is het feit dat de Zwitserse 
wetgeving geen garanties bood dat het verstrekte bewijs 
niet in de daarop volgende strafzaak zou worden gebruikt. 
Daarnaast is overwogen dat in de Chambaz-zaak inderdaad 
(uiteindelijk) een fiscale strafzaak is gestart.

De kernoverweging van het arrest is niettemin: Chambaz 
‘kon niet uitsluiten’ dat hij op basis van de door hem 
aangeleverde gegevens zou worden beschuldigd van belas-
tingontduiking en dat dit zijn procespositie zou schaden 
bij dat onderzoek. Asbreuk schrijft terecht dat het EHRM 
hier van oordeel is dat slechts van belang is of een risico 
bestaat dat een boete- of strafprocedure kan volgen, niet 
of deze daadwerkelijk volgt, noch wat de uitkomst daarvan 
is.12 Het voorgaande brengt mede dat het EHRM toestaat 
dat onder omstandigheden de rechtsbescherming via het 
nemo tenetur-beginsel – bescherming gekoppeld aan de 
strafvorderlijke/(bestuurlijke) boetesfeer – inroepbaar is 
in de controlesfeer. Dat is gelet op de eerdere jurispru-
dentie een opmerkelijk vergaande uitbreiding van de 
rechtsbescherming, welke de dichotomie van de controle- 
en opsporingssfeer doorbreekt. Chambaz werd immers 
beboet voor zijn weigering tot medewerking aan het con-
troleonderzoek, terwijl bij Funke en JB dit zich afspeelde 
in de opsporingssfeer. Erkend wordt dat al voordat formeel 
sprake is van een criminal charge, betrokkenen hun mede-
werking aan informatievergaring kunnen weigeren. De 
gevolgen van dit arrest voor bestraffende procedures (in 
het bestuursrecht en het strafrecht) zijn derhalve potentieel 
veel groter dan in het geval van de arresten Funke, JB en 
bijvoorbeeld Marttinen.

De kernvraag voor de rechtspraktijk is evenwel: hoe dient 
het in Chambaz gehanteerde criterium (`kon niet uitslui-
ten’) te worden toegepast? Wanneer doet deze omstan-
digheid zich precies voor en wanneer kan een dergelijk 
‘Chambaz’-verweer (succesvol) gevoerd worden? Hiermee 

12 J.H. Asbreuk, ‘Informatieverstrekking en artikel 6 EVRM’, 
NTFR Beschouwingen 2012/27.
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samenhangend: welke mate van waarschijnlijkheid van 
een bestraffende procedure moet er zijn? Op zichzelf 
beschouwd is het criterium ‘het niet kunnen uitsluiten 
dat’ zeer ruim geformuleerd. Aldus is er een bepaalde 
objectivering noodzakelijk om dit uiterst subjectieve cri-
terium enige voor de rechtspraktijk concrete invulling te 
geven. Elke betrokkene zou immers aan kunnen voeren 
dat hij door aan de gevraagde informatievordering te vol-
doen ‘niet kan uitsluiten’ dat hem een boete zal worden 
opgelegd. Ware dat het geval, dan luidt dat het einde in 
van de handhaving door middel van bestraffende pro-
cedures (bestuurlijke boeterecht en strafrecht) volgend 
op het niet meewerken van de betrokkene, hetgeen het 
EHRM ons inziens zeker niet heeft beoogd. De vraag 
blijft onder welke omstandigheden een dergelijk ‘kan niet 
uitsluiten’-verweer gehonoreerd kan worden. Naar onze 
mening kunnen de aard en omvang van het bestuursrech-
telijk geschil belangrijke aanwijzingen opleveren voor het 
antwoord op de vraag of een punitieve procedure in het 
verschiet ligt. Terugkijkend naar de Chambaz-casus: de 
fiscus vorderde documenten waaraan in feite ten grondslag 
lag dat Chambaz een riant bedrag aan inkomsten niet 
opgegeven had. We zouden kunnen stellen dat in de aard 
van dat fiscale geschil de verdenking van fiscale fraude ten 
grondslag lag. In de kwestie van Chambaz stelde de fiscus 
immers dat Chambaz een fors bedrag niet had opgegeven 
bij de belastingaangifte en in de navorderingsactie van de 
fiscus lag besloten dat men meende dat verdachte (veel) te 
weinig belastbaar vermogen had opgegeven. In die situ-
atie kan het ‘redelijkerwijs niet anders zijn’ dan dat deze 
navorderingsactie tevens een mogelijk vervolgonderzoek 
naar fiscale fraude impliceert. De strafzaak nam overigens 
pas vier jaar na de weigering van Chambaz aanvang. Het 
wachten is op zaken waarin dit ‘Chambaz-verweer’ gevoerd 
zal worden terwijl de mogelijkheid van een bestraffende 
procedure nog niet zo duidelijk is, hetgeen interessante 
rechtszaken over ‘grensgevallen’ kan opleveren.

4. Het arrest Hoge Raad, 12 juli 2013, AB 
2013/343, m.nt. Stijnen

4.1 Feiten

Het arrest van de Hoge Raad van 12 juli 2013 is het eerste 
rechtsoordeel van dit college, waarin de inhoud van het 
Chambaz-arrest in ogenschouw wordt genomen.13 Centraal 
thema van de zaak vormt de door de fiscus beoogde 
medewerking aan de inlichtingenvordering, nadat reeds 

13 Hiervoor oordeelde de Centrale Raad van Beroep in navolging 
van het Chambaz-arrest, dat overtreding van de meldings-
plicht in de WW-wetgeving niet beboet kan worden wanneer 
de belanghebbende niet kan uitsluiten dat zijn onder die 
meldingsplicht verstrekte informatie gebruikt zal worden 
voor boetedoeleinden. Zie CRvB 21 november 2012, AB 
2013/27, met noot Stijnen.

vergrijpboeten zijn opgelegd. De betrokkene, eiser in 
cassatie, hield een Zwitserse bankrekening aan. Tevens 
was hij (eerste) begunstigde van een in 1986 opgerichte 
‘Liechtensteinse Stiftung’, hetgeen de focus van de fiscale 
kwestie vormt. In 2009 vroeg de fiscus naar de betrokken-
heid van eiser bij de stichting. Daarbij ging het om de 
vraag of hij ter zake daarvan aangifte had gedaan. In dat 
verband werd op grond van artikel 47 AWR toezending 
van documenten betreffende de Stiftung verzocht. Eind 
2010 stelde eiser dat hij de vraag naar de hoogte van zijn 
vermogen in de Stiftung op moment van opheffing niet 
kon beantwoorden en dat hij niet beschikte over stukken 
betreffende de Stiftung. Voor de verdere bespreking van 
deze zaak is van belang dat in de fiscale procedure tegen 
betrokkene de fiscus (tot behoud van heffingsrecht) over 
de jaren 1998 en 1999 navorderingsaanslagen oplegde 
met vergrijpboeten van 100% van de nagevorderde belas-
ting.14 In een civiel kort geding eist de Staat op grond 
van artikel 47 AWR een bevel onder dwangsom (! 5.000 
per dag(deel)) jegens betrokkene om alsnog gegevens en 
inlichtingen over de Stiftung te verstrekken. Deze vorde-
ring wordt in kort geding toegewezen, welk vonnis door 
het Gerechtshof wordt bekrachtigd.

4.2 Beoordeling door de Hoge Raad

Wilsonafhankelijk materiaal

De Hoge Raad bouwt zijn rechtsoordeel via verschillende 
pijlers op. Allereerst benoemt de Hoge Raad het uitgangs-
punt dat een belastingplichtige die geconfronteerd wordt 
met de vordering ex artikel 47 AWR, verplicht is daar aan 
te voldoen, hetgeen ook een algemeen en – voor zover ons 
bekend – onbetwist uitgangspunt vormt. Daarna beant-
woordt hij de vraag in hoeverre van die verplichting afge-
weken moet worden, wanneer de betrokkene bij toewijzing 
van de kort geding-vordering gedwongen wordt op een 
met artikel 6 EVRM strijdige wijze mee te werken aan 
bewijsvergaring ten behoeve van bestuurlijke boeteopleg-
ging of strafvervolging. Daarbij geldt dat de betrokkene 
bij weigering van het in het kort geding gegeven bevel te 
voldoen, een aanzienlijke dwangsom zou verbeuren. Dat 
is welhaast de klassieke fiscale nemo tenetur-situatie. De 
Hoge Raad vervolgt met een algemene beschouwing van 
het thema nemo tenetur (r.o. 3.6):

’In zijn uitspraak van 17 december 1996, no. 
43/1994/490/572, ECLI:NL:XX:1996:ZB6862, NJ 

14 Dit was op basis van een geschat stichtingsvermogen van 
! 5.000.000 en een geschat bedrag aan inkomsten uit dat 
vermogen van ! 200.000. De vervolgens dienovereenkomstig 
opgelegde navorderingsaanslagen van eind 2010 vermeldden 
te betalen bedragen, inclusief vergrijpboete en heffingsrente, 
van ! 285.656 (voor de inkomstenbelasting) en ! 85.890 (voor 
de vermogensbelasting).
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1997/699 (Saunders tegen Verenigd Koninkrijk), heeft 
het EHRM overwogen dat het verbod op gedwongen 
zelfincriminatie samenhangt met het zwijgrecht, 
hetgeen meebrengt dat dit verbod zich niet uitstrekt 
tot het gebruik in strafzaken van bewijsmateriaal dat 
weliswaar onder dwang is verkregen, maar bestaat 
onafhankelijk van de wil van de verdachte (hierna: 
wilsonafhankelijk materiaal). Uit latere rechtspraak van 
het EHRM blijkt niet dat het van dit uitgangspunt is 
teruggekomen. Dit brengt mee dat de verkrijging van 
wilsonafhankelijk materiaal langs de weg van een in 
kort geding gegeven bevel geen schending van art. 6 
EVRM oplevert, ook niet als aan dat bevel een dwang-
som wordt verbonden.’

Het bovenstaande is op grond van een aantal redenen 
opmerkelijk te noemen. Ten eerste is dat de vrijwel ver-
eenzelviging van het nemo tenetur-beginsel met het zwijg-
recht, gepositioneerd in het licht van het Saunders-arrest. 
Zoals in paragraaf 2 aan de orde kwam was het voorwerp 
van debat in dat arrest juist niet ‘real evidence’, zoals 
gevorderde fiscale bescheiden, maar afgelegde verkla-
ringen in een bestuursrechtelijk controleonderzoek. In 
het Saunders-arrest werd geen oordeel gegeven over de 
vraag of het toelaatbaar is dat actieve medewerking van 
een ‘charged person’ wordt ‘afgedwongen’ ter vergaring 
van ‘real evidence’, teneinde in de straf- of boetezaak als 
bewijs te worden benut. Wij wijzen in dit verband op 
hetgeen A-G Wattel heeft opgemerkt in de conclusie bij 
het arrest van de Hoge Raad:

’Uit de arresten J.B. v Switzerland en Chambaz lijkt 
duidelijk te volgen dat het EHRM met het buiten het 
nemo tenetur plaatsen van bewijsmateriaal ‘that has 
an existence independent of the will of the accused’ 
(Saunders-materiaal) niet bedoelde dat aan een belas-
tingplichtige/potentieel verdachte een substantiële 
dwangsom of boete opgelegd mag worden wegens 
niet-overlegging van reeds bestaande en waarschijn-
lijk belastende documenten waarvan de vervolgende 
instanties echter zonder zijn medewerking geen kennis 
kunnen nemen.’15

Daarnaast volgt uit de bespreking van de EHRM-
jurisprudentie dat het nemo tenetur-beginsel een ruimer 
toepassingsverband heeft dan louter het zwijgrecht. De 
Hoge Raad lijkt het nemo tenetur-beginsel gelijk te stel-
len met het Saunders-arrest. Die benadering houdt geen 
stand met de inhoud van het na Saunders verschenen 
JB-arrest, welke de lijn van Funke bevestigt. Bovendien 
was zowel in de zaak JB als in de casus bij de Hoge Raad 
een ‘criminal charge’ aan de orde. Voorts onderstreept de 

15 Conclusie A-G Wattel bij HR 12 juli 2013, AB 2013/343 
(overweging 1.6).

Chambaz-uitspraak dat het nemo tenetur-beginsel niet 
louter ziet op het zwijgrecht. Gelet op deze punten is de 
door de Hoge Raad weergegeven essentie van de nemo 
tenetur-jurisprudentie in onze optiek kwestieus.

Wilsafhankelijk materiaal

Na de overweging over wilsonafhankelijk materiaal, over-
weegt de Hoge Raad het volgende over wilsafhankelijk 
materiaal. Daartoe stelt de Hoge Raad het volgende kader 
vast (r.o. 3.7):

‘Voor zover sprake is van bewijsmateriaal waarvan 
het bestaan afhankelijk is van de wil van de belasting-
plichtige geldt dat de verkrijging van zodanig materiaal 
mag worden afgedwongen voor heffingsdoeleinden. 
Indien niet kan worden uitgesloten dat het materiaal 
tevens in verband met een ‘criminal charge’ tegen 
de belastingplichtige zal worden gebruikt (...) zullen 
de nationale autoriteiten moeten waarborgen dat de 
belastingplichtige zijn recht om niet mee te werken aan 
zelfincriminatie effectief kan uitoefenen. Aangezien 
hierop gerichte regelgeving in Nederland ontbreekt, 
dient de rechter in de vereiste waarborgen te voorzien. 
Om deze reden dient de (voorzieningen)rechter een op 
het vorenstaande gerichte clausulering te verbinden 
aan het door hem uit te spreken bevel.’

Kan het antwoord zijn dat het hier ‘gewoon’ gaat om (mon-
delinge) verklaringen: ‘testimonial evidence’? Ware dat 
het geval, dan heeft het gegeven rechtskader betrekkelijk 
geringe waarde. Gelet op de beschuldiging tegen betrokkene 
zou de uitspraak neerkomen op het redresseren van de 
‘sfeercumulatie’, namelijk de samenloop van het zwijgrecht 
in de ene procedure en de antwoordplicht in de andere. De 
verklaringen van de betrokkene dienen dan uitgesloten te 
worden van het bewijs in zijn straf/boetezaak. Dat komt neer 
op de ‘pure’ Saunders-formule. Een eventuele gelijkstelling 
van ‘wilsafhankelijk materiaal’ met ‘testimonial evidence’ 
zou onlogisch zijn, gezien het in de onderhavige zaak juist 
de uitlevering van documenten betreft. Niettemin heeft 
de Hoge Raad wel belangrijke aanwijzingen gegeven hoe 
zij dit begrip hanteert. Opvallend is dat de Hoge Raad in 
het kader van wilsafhankelijk materiaal verwijst naar het 
JB-arrest. De term ‘wilsafhankelijk materiaal’ heeft zijn 
oorsprong in dit arrest. Het EHRM spreekt over ‘defiance 
of the will’. Om in onze termen te spreken gaat het dan 
om ‘real evidence’ dat wordt gevorderd ná het bestaan van 
een ‘criminal charge’. Dit sluit aan bij de zienswijze in de 
conclusie van A-G Wattel:

‘Kan de overheid niet zonder dergelijke dwang of druk 
tegen de wil van de verdachte kennis nemen van het 
gevorderde materiaal, dan gaat het niet om Saunders-
materiaal en is dwang tot actieve medewerking van de 
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verdachte aan de kennisneming ervan in strijd met art. 
6 EVRM, hoezeer ook het gevorderde mogelijk in reeds 
bestaande documenten te vinden zou kunnen zijn die 
de fiscus echter niet kan vinden zonder medewerking 
van de belastingplichtige/verdachte af te dwingen of die 
voor de fiscus niet te duiden zijn zonder medewerking 
van de verdachte. Het beslissende criterium lijkt mij 
aldus ‘coercion or oppression in defiance of the will 
of the accused’ (‘par la contrainte ou les pressions, au 
mépris de la volonté de l’accusé’).’ 16

Waardering van de uitspraak

Hoe moeten we dit rechtsoordeel van de Hoge Raad 
nu waarderen in relatie tot de besproken EHRM-
jurisprudentie? Is met deze overweging de Hoge Raad 
eindelijk ‘omgegaan’ en heeft men hiermee toch de nemo 
tenetur-bescherming aangaande ‘real evidence’ erkend? 
Het antwoord op die vragen hangt samen met de inhoud 
die de Hoge Raad toekent aan het begrip ‘wilsafhanke-
lijk materiaal’. Indien de weergegeven interpretatie van 
‘wilsafhankelijk materiaal’ inderdaad als zodanig door 
de Hoge Raad wordt gebezigd, dan biedt dit arrest op 
twee punten een belangrijke koerswijziging. Ten eerste 
betekent dit dan voor het straf- en bestuurlijke boeterecht 
dat de nemo tenetur-bescherming door de Hoge Raad ook 
toegepast wordt op vorderingen tot uitlevering van ‘real 
evidence’, ten aanzien van de verdachte, ‘charged person’, 
of diegene die niet kan uitsluiten dat door medewerking 
hem een sanctie zal worden opgelegd. Daarmee zou de 
thans bestaande discrepantie tussen de jurisprudentie 
van de Hoge Raad en die van het EHRM deels beslecht 
worden.17 Ten tweede geldt dat dergelijke ‘nemo tenetur’-
vraagstukken in het kader van de bestuursrechtelijke 
informatievordering niet langer ongeclausuleerd worden 
‘doorgeschoven’ naar de straf- of boetezaak.18 De rechter 
die over de bestuurlijke vordering oordeelt, verbindt daar 
eventueel direct al consequenties aan voor het gebruik 

16 Conclusie A-G Wattel bij HR 12 juli 2013, AB 2013/343 
(overweging 6.7).

17 De Hoge Raad stond vorderingen tot uitlevering ter inbeslag-
neming aan de verdachte toe, voor zover deze op bijzondere 
wetgeving was gebaseerd. Artikel 96a lid 2 Sv en artikel 107 
Sv oud miste in dat verband analoge toepassing. Zie HR 20 
maart 1984, NJ 1984/547; HR 9 oktober 1984, NJ 1985/176 
en bijvoorbeeld (voor het fiscaal strafrecht) HR 29 oktober 
1996, NJ 1997/232.

18 Vgl. HR 21 maart 2008, BNB 2008/159 (r.o.3.4.4.): ‘De vraag 
of, en zo ja in hoeverre, van de aldus verkregen gegevens 
later gebruik mag worden gemaakt in een strafzaak of bij het 
opleggen van een verhoging of boete, is in de onderhavige 
civiele kort-geding-procedure niet aan de orde. Die vraag 
komt pas aan de orde in een strafrechtelijke of fiscale pro-
cedure waarin de ‘determination of a criminal charge’ in de 
zin van art. 6 EVRM tegen [eiser] moet worden beoordeeld.’

van het gevorderde materiaal in de latere bestraffende 
procedures.19 De Hoge Raad overweegt (r.o. 3.9 onder c):

‘Wilsafhankelijk materiaal dat door de belastingplich-
tige ingevolge het bevel van de voorzieningenrechter 
is verstrekt, mag niet worden gebruikt voor fiscale 
beboeting of strafvervolging van de belastingplichtige. 
Zou dit laatste toch gebeuren, dan dient de belasting-
rechter of de strafrechter te bepalen welk gevolg aan 
dit gebruik moet worden verbonden.’

Het is echter de vraag of het naar voren halen van het nemo 
tenetur-vraagstuk door middel van een door de rechter 
gestelde waarborg, de beoogde doorwerking heeft in de 
boete- of strafprocedure.20 In ieder geval voor wat betreft 
de consequenties, die de strafrechter aan een schending 
zal (kunnen) verbinden zijn daarvoor vraagtekens te plaat-
sen.21 Wellicht heeft de Hoge Raad met het onderhavige 
arrest niettemin ook op dit punt een koerswijziging beoogd 
door de rechtsregel zodanig te formuleren dat de rechter 
niet kan, maar dient te bepalen welk gevolg aan de schen-
ding moet worden verbonden.

Gelet op de samenstelling van de kamer mag worden 
verwacht dat dit arrest het uitgangspunt biedt voor andere 
civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures, 
waarin onder dwang informatie wordt getracht te ver-
krijgen van een betrokkene, die niet kan uitsluiten dat 
bestraffing volgt.22

5.  Inlichtingenverplichtingen in de 
Faillissementswet

5.1. Bestaande inlichtingenverplichtingen in de 
Faillissementswet 23

De voorgaande arresten van het EHRM en de Hoge 
Raad verdienen ook aandacht in het kader van de (toe-

19 Daarmee onderschrijven we de visie van Haas en Jansen. 
Zie F.J.P.M. Haas en D.N.N. Jansen, ‘Het ‘privilege against 
self-incrimination’ nader beschouwd’, Tijdschrift voor Formeel 
Belastingrecht 2013, nr. 1, p. 8-16.

20 Zie Valkenburg & Feenstra in de rubriek Fiscaal strafrecht, 
DD 2013/79. 

21 Zie bijvoorbeeld HR 19 februari 2013, RvdW 2013/351 over 
bewijsuitsluiting en artikel 6 EVRM en HR 26 juni 2012, 
NbSr 2012/ 270 en HR 10 april 2012, NJ 2012/264 over de 
restrictieve uitleg van vormverzuimen in het vooronderzoek.

22 Zie bijvoorbeeld Gerechtshof Amsterdam 25 februari 2014, 
ECLI:GHAMS:2014:501, waarin werd geoordeeld dat zowel 
mondelinge als schriftelijke informatie (inclusief kopieën van 
bankafschriften en andere bescheiden) die in deze situatie 
door de Staat wordt verkregen, als ‘wilsafhankelijk materiaal’ 
moet worden aangemerkt.

23 Uit het nieuwsbericht van 24 januari 2014 ter zake van 
het wetsvoorstel versterking positie curator en de daarbij 
behorende stukken blijkt dat deze inlichtingenverplichtingen 
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komstige) faillissementswetgeving. Uit de voorgaande 
analyse van de EHRM-jurisprudentie volgde dat het 
nemo tenetur-beginsel reeds inroepbaar is, indien een 
betrokkene niet kan uitsluiten dat door hem aangele-
verde gegevens zullen resulteren in een strafrechtelijk 
onderzoek tegen diegene. Thans bestaat alle aanleiding 
om deze benadering van het nemo tenetur-beginsel 
toe te passen op de inlichtingenverplichtingen in de 
Faillissements  wet.

Op grond van artikel 105 van de Faillissementswet (Fw) 
is de gefailleerde verplicht voor de rechter-commissaris, 
de curator of de commissie van schuldeisers te verschij-
nen om alle inlichtingen te verschaffen, zo dikwijls hij 
daartoe wordt opgeroepen. Eenzelfde verplichting geldt 
op grond van artikel 106 Fw voor bestuurders en com-
missarissen van een rechtspersoon. De reikwijdte van 
deze inlichtingenverplichting is zeer ruim (‘alle inlichtin-
gen’). Het behoeft derhalve geen betoog dat deze plicht 
zich verder uit kan strekken dan het enkele overleggen 
van de administratie of het afleggen van een monde-
linge verklaring. De verplichting reikt zelfs zover dat de 
gefailleerde ook inlichtingen verstrekt die niet uitdruk-
kelijk zijn gevraagd, maar waarvan hij weet of behoort 
te weten dat zij van belang zijn voor een doeltreffende 
uitvoering van de Faillissementswet.24 Voor zover de 
curator binnen de grenzen van zijn in de wet omschre-
ven taak en bevoegdheden van gefailleerde inlichtingen 
en medewerking verlangt, komt aan de gefailleerde, 
tevens verdachte, geen zwijgrecht toe ex artikel 29 Sv, 
volgens het Gerechtshof Arnhem.25 Deze uitspraak van 
het Gerechtshof Arnhem is enigszins gedateerd, maar 
ons is niet gebleken dat dit uitgangspunt in de jaren 
daarna is gewijzigd. Daarnaast bestaat een inlichtingen-
verplichting genoemd in artikel 116 Fw: de gefailleerde 
woont de verificatievergadering in persoon bij, teneinde 
aldaar alle inlichtingen over de oorzaken van het faillis-
sement en de staat van de boedel te geven, die hem door 
de rechter-commissaris gevraagd worden. De vragen 
en antwoorden worden door de rechter-commissaris in 
een proces-verbaal genoteerd. Ook hiervoor geldt dat 
eenzelfde verplichting is opgenomen in artikel 117 Fw 
ten aanzien van de bestuurders en commissarissen van 
een rechtspersoon. Als wij teruggrijpen naar de drie door 
ons (in paragraaf 2.) genoemde variabelen moet worden 
geconcludeerd dat deze inlichtingenverplichtingen zich 
niet beperkt tot ‘testimonial evidence’, maar ook ‘real 
evidence’ kan omvatten.

worden aangescherpt. 
24 HR 15 februari 2002, NJ 2002/259.
25 Gerechtshof Arnhem 3 februari 1987, NJ 1988/269.

5.2. Strafvervolging ten aanzien van de 
inlichtingenverplichtingen uit de Faillissementswet

5.2.1. Strafbaarstelling artikel 194 Sr

De voorgaande beschouwingen over het nemo tenetur-
beginsel lenen zich zo concreet voor toepassing in de 
Faillissementswetgeving, omdat in het huidige artikel 
194 Sr de strafbaarstelling ten aanzien van de inlichtin-
genverplichtingen is opgenomen. De gefailleerde die, 
hetzij zonder geldige reden opzettelijk wegblijft, hetzij 
weigert de vereiste inlichtingen te geven, hetzij opzettelijk 
verkeerde inlichtingen geeft, kan strafrechtelijk worden 
vervolgd. Overtreding van deze strafbepaling kan leiden 
tot een gevangenisstraf van een jaar of een geldboete van 
de derde categorie. Daarnaast kan een beroepsverbod 
worden opgelegd.

5.2.2. Herijking Faillissementsrecht

Op 26 november 2012 heeft de staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie het wetgevingsprogramma ‘Herijking 
Faillissementsrecht’ aangekondigd. Met dit programma 
beoogt de staatssecretaris het ondernemersklimaat gezond 
te houden. Een van deze wetsvoorstellen betreft het wets-
voorstel ‘herziening strafbaarstelling faillissementsfraude’. 
Dit wetsvoorstel is op 23 juli bij de Tweede Kamer inge-
diend. Dit bevat bepalingen tot verbetering van de straf-
baarstelling van overtreding van (onder andere) de inlich-
tingenplicht. Daarnaast is inmiddels ook het wetsvoorstel 
over de invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod, 
op te leggen door de rechtbank op verzoek van de curator 
of op vordering van het Openbaar Ministerie, ingediend 
bij de Tweede Kamer. Een laatste voornemen betreft de in 
te voeren fraudesignalerende taak van de curator.

Na de wetswijziging wordt artikel 194 Sr vereenvoudigd 
door het opnemen van het bestanddeel ‘wettelijk verplicht’ 
tot het geven van inlichtingen. Daarmee meent de wetge-
ver alle informatieverplichtingen uit de Faillissementswet 
(artikelen 105, 106, 116 en 117 Fw) samen te vatten zonder 
een specificatie te hoeven geven van degene op wie de ver-
plichting rust en aan welke persoon inlichtingen moeten 
worden gegeven. Daarnaast worden de huidige infor-
matie- en medewerkingsverplichtingen aangescherpt en 
verduidelijkt. Zo moet de curator worden ingelicht over 
informatie die niet is verzocht, maar redelijkerwijs van 
belang kan zijn, over eventuele buitenlandse vermogens-
bestanddelen, zoals banktegoeden en onroerend goed, en 
moet hem medewerking worden verleend om daarover 
de beschikking te krijgen alsmede over encryptiesleutels 
van de administratie.

Indien een strafrechtelijk onderzoek in verband met faillis-
sementsfraude is ingesteld, zal niet (snel) kunnen worden 
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betwist dat sprake is van een ‘criminal charge’. In lijn met 
de arresten Funke, JB en Marttinen kan de gefailleerde 
dan straffeloos weigeren om medewerking te verlenen 
aan een informatieverzoek van de curator. Ook hier geldt 
dan de vraag onder welke omstandigheden een beroep 
op artikel 6 EVRM gehonoreerd kan worden, waarbij 
de gefailleerde betoogt dat hij niet kan uitsluiten dat hij 
strafrechtelijk wordt vervolgd als hij medewerking dient te 
verlenen. De recente ontwikkelingen in de parlementaire 
geschiedenis en de focus van het Openbaar Ministerie en 
curatoren op faillissementsfraude kunnen een belangrijk 
argument vormen om een beroep te doen op het nemo 
tenetur-beginsel. Ons inziens kunnen daarnaast de gang 
van zaken tijdens het faillissement en het informatiever-
zoek van de curator belangrijke aanwijzingen opleveren 
voor het antwoord op de vraag of een aangifte van faillis-
sementsfraude in het verschiet ligt.

5.3. Dwangmaatregelen in de faillissementswet

Het niet nakomen van inlichtingenverplichtingen wordt 
niet alleen op grond van het strafrecht ‘bestraft’. Er is een 
dwangmiddel opgenomen in de Faillissementswet zelf: 
de inbewaringstelling. Op grond van artikel 87 Fw kan 
de rechtbank bevelen dat de gefailleerde in verzekerde 
bewaring wordt gesteld, steeds voor een periode van dertig 
dagen. Opgemerkt dient te worden dat deze inbewaring-
stelling, volgens de wetgever, niet moet worden gezien als 
een straf maar als een dwangmiddel tegen plichtsverzuim 
van de gefailleerde.26 Een inbewaringstelling in de zin van 
artikel 87 Fw leidt derhalve niet tot een ‘criminal charge’, 
zodat aanvankelijk werd geoordeeld dat de waarborgen van 
artikel 6 EVRM niet van toepassing zijn. Ook deze derde 
variabele; het toepassen van dwang ligt besloten in de aard 
van de faillissementsprocedure zelf. Immers, de curator 
of de rechter-commissaris vorderde inbewaringstelling 
om betrokkene te bewegen aan zijn inlichtingenverplich-
tingen te voldoen.

6. Uitwerking in de praktijk

6.1. Procedurele waarborg

Tot 12 juli 2013 werd in de rechtspraak geoordeeld dat bij 
de inbewaringstelling ex artikel 87 Fw geen beroep kon 
worden gedaan op het nemo tenetur-beginsel. Het Hof 
Arnhem overwoog (r.o. 3.15):

‘Het hof is tevens van oordeel dat – zoals door [appel-
lant] wordt betoogd –, voor zover de informatieplicht 
als bedoeld in artikel 105 Fw zich niet zou verdragen 

26 Zie W.L.P.A. Molengraaff, De Faillissementswet, Zwolle: W.E.J. 
Tjeenk Willink 1951, p. 357 en Van der Feltz, Geschiedenis 
van de Wet op het Faillissement en de Surseance van Betaling II, 
1897, p. 45.

met het nemo tenetur-beginsel, dit [appellant] niet 
ontslaat van zijn uit artikel 105 Fw voortvloeiende 
inlichtingenplicht. Indien [appellant] al strafrechtelijk 
wordt vervolgd, zal de strafrechter moeten beoorde-
len of vanwege de gestelde schending van het nemo 
tenetur-beginsel de door [appellant] in het kader van 
de faillissementsgijzeling verstrekte informatie in 
dat strafproces mogelijk niet als bewijs kan worden 
gebruikt.’27

Uit deze uitspraak kan weliswaar worden afgeleid dat 
de gefailleerde meent dat de curator hem verdenkt van 
bedrieglijke bankbreuk, maar uit de bewoordingen van het 
hof moet worden geconcludeerd dat er nog geen strafver-
volging is ingesteld. Direct na de uitspraak van de Hoge 
Raad van 12 juli 2013 heeft het Hof Den Haag de lijn van 
de Hoge Raad opgepakt:

’Door [gefailleerde] is echter terecht aangevoerd dat de 
Nederlandse wet thans niet voorziet in een waarborg 
tegen het gebruik in een (eventuele) strafzaak van 
informatie die in het kader van de inlichtingenplicht 
op grond van artikel 105 Fw wordt verstrekt.’28

Volgens het Hof mag door de gefailleerde aan de curator 
verstrekte informatie, waarvan het bestaan van de wil van 
de gefailleerde afhankelijk is, slechts worden gebruikt ten 
behoeve van het beheer en de vereffening van de failliete 
boedel en een voortvarende afwikkeling van het faillis-
sement. Ook in deze zaak lijkt nog geen strafvervolging 
te zijn ingesteld.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof Arnhem-
Leeuwarden van 11 maart 2013 recentelijk vernietigd. Op 
24 januari 2014 wees de Hoge Raad een arrest ter zake 
van de inbewaringstelling ex artikel 87 Fw in lijn met het 
arrest van 12 juli 2013. Bijzonder in deze uitspraak is dat 
de Hoge Raad oordeelt:

‘Uit de vaststaande feiten volgt dat de gijzeling – die 
inmiddels is beëindigd – ertoe diende om van G. inlich-
tingen te verkrijgen omtrent tot de faillissementsboedel 
behorende goederen. Het uitoefenen van dwang door 
gijzeling die erop is gericht G. ertoe te bewegen te 
voldoen aan zijn in art. 105 Fw neergelegde verplich-
ting om de curator alle inlichtingen te verschaffen ten 
behoeve van de afwikkeling van het faillissement, levert 
geen strijd met art. 6 EVRM op. Dergelijke inlichtingen 
dienen echter te worden aangemerkt als bewijsmateriaal 

27 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 november 2012, 
ECLI:NL:GHARN:2012:BY1916. Zie ook Hof Arnhem-
Leeuwarden 11 maart 2013, ECLI:NL: GHARL:2013:BZ3799.

28 Gerechtshof Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013: 
2900. Zie ook Gerechtshof Den Haag 9 juli 2013, 
ECLI:NL:2013:3391.
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waarvan het bestaan afhankelijk is van de wil van G. 
(cursivering AF en AZ) in de zin van HR 12 juli 2013, 
ECLI:NL:HR:2013:BZ3640, NJ 2013/435.’29

De Hoge Raad formuleert de restrictie in het dictum 
vervolgens ook zodanig dat de door G. te verstrekken 
inlichtingen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve 
van de afwikkeling van het faillissement. Uit het arrest of 
de conclusie van de Advocaat-Generaal kan niet worden 
afgeleid welke informatie specifiek door de curator werd 
opgevraagd aan de gefailleerde. Nog afgezien daarvan lijkt 
de overweging van de Hoge Raad in zijn algemeenheid 
te verwijzen naar de inlichtingenverplichting ex artikel 
105 Fw. Wij zouden menen dat deze inlichtingen zowel 
‘testimonial’ als ‘real evidence’ kunnen zijn. Uit feiten-
rechtspraak kan immers worden afgeleid dat het verzoek 
tot het verstrekken van inlichtingen zich niet beperkt tot 
mondelinge informatie, maar bijvoorbeeld ook tot het 
verstrekken van bankbescheiden.30

Waar de Hoge Raad ter zake van de fiscale inlichtingen-
verplichting nog een onderscheid maakt tussen wilsonaf-
hankelijk en wilsafhankelijk materiaal is in deze uitspraak 
opmerkelijk dat de Hoge Raad de inlichtingenverplichting 
uit de Faillissementswet – zij het in de gegeven context – aan-
merkt als wilsafhankelijk materiaal. Dit is niet verwonder-
lijk gezien de in de casus uitgeoefende dwang om aan de 
inlichtingenplicht te voldoen.31 Deze uitspraak ondersteunt 
onze eerdere conclusie bij de uitspraak van de Hoge Raad 
van 12 juli 2013, dat de nemo tenetur-bescherming door 
de Hoge Raad ook toegepast wordt op vorderingen tot 
uitlevering van ‘real evidence’, ten aanzien van diegene 
die niet kan uitsluiten dat door medewerking hem een 
sanctie zal worden opgelegd.

De hierboven vermelde uitspraken hadden alle betrekking 
op de situatie dat er nog geen strafrechtelijk onderzoek 
gaande was. De discussie over de aanvang van een straf-
rechtelijk onderzoek zal ongetwijfeld nog worden gevoerd, 
zodra de fraudesignalerende taak van de curator wettelijk 
is vastgelegd. Daarbij kan immers de vraag worden gesteld 
of de curator als verlengstuk van het Openbaar Ministerie 
gaat optreden.

29 HR 24 januari 2014, NJ 2014/70.
30 Rechtbank Rotterdam 27 augustus 2010, ECLI:NL:RBROT: 

2010:BN8313.
31 Zie ook de conclusie van de A-G bij HR 24 januari 2014, NJ 

2014/70 (r.o. 2.4): ‘In de onderhavige zaak heeft de verzekerde 
bewaring tot doel: het verkrijgen van inlichtingen van de 
gefailleerde over goederen van de faillissementsboedel. Het 
gaat dus om de verkrijging van bewijsmateriaal waarvan het 
bestaan afhankelijk is van de wil van de gefailleerde.’

6.2. Uitwerking in de toekomstige wetgeving

Het valt direct op dat de wetgever geen rekening heeft 
gehouden met de recente ontwikkelingen in de jurispru-
dentie over wettelijke inlichtingenverplichtingen in relatie 
tot het nemo tenetur-beginsel van artikel 6 EVRM. In het 
wetgevingsprogramma wordt (nog) niet gerept over een 
procedurele waarborg, die moet voorkomen dat de aan de 
curator onder dwang verstrekte informatie in een straf-
procedure wordt gebruikt. Gelet op de rechtspraak van de 
Hoge Raad, waarin een impliciete oproep aan de wetgever 
wordt gedaan, zou toch mogen worden verwacht dat de 
wetgever zorg draagt voor een procedurele waarborg in 
de wet.32 Daarmee wordt het voor de boete- of strafrechter 
eenvoudiger om een schending van het nemo tenetur-
beginsel te bestraffen, alsdan op basis van een concrete 
nationale bepaling in de wet.

6.3. Rol curator

Bij de uitwerking van het nemo tenetur-beginsel in een 
faillissementszaak verdient ook de rol van de curator 
een nadere beschouwing in dit geheel. In vergelijking 
met de rol van de belastinginspecteur kan bijvoorbeeld 
worden opgemerkt dat de belastinginspecteur een wet-
telijke geheimhoudingsplicht heeft. Daarnaast is het uit-
gangspunt in een fiscale procedure nog steeds dat deze 
in beslotenheid wordt afgewikkeld.33 Hoewel ook bij de 
fiscale inlichtingenplicht de nodige kanttekeningen zijn 
te plaatsen, lijkt de fiscale wetgeving op die punten wel 
een betere bescherming te bieden voor de bescherming 
van de gegevens die de belastingplichtige aan de belas-
tinginspecteur verstrekt.

De fiscale geheimhoudingsplicht is vastgelegd in artikel 
67 AWR. Op grond van dit artikel is het eenieder verbo-
den hetgeen hem in verband met enige werkzaamheid 
bij de uitvoering van de belastingwet over de persoon 
of zaken van een ander bekend wordt, verder bekend 
te maken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
belastingwet. Reeds in 1991 oordeelde de Hoge Raad dat 
deze geheimhoudingsplicht wordt gerechtvaardigd door 
het algemene belang dat de belastingplichtige niet wordt 
weerhouden van het verstrekken van inlichtingen aan de 
belastinginspecteur door de vrees dat die gegevens voor 

32 Die verwachting wordt ook uitgesproken door R. Mulder, ‘It 
takes two to tango’: Informatieverschaffing door de gefail-
leerde aan de curator en van de curator aan de gefailleerd’, in: 
J.J. Reiziger & A. van der Schee (red), De curator en informatie, 
Deventer: Kluwer, 2013, p. 9. 

33 Artikel 27c AWR, dit geldt echter niet als ook een boete is 
opgelegd. In dat laatste geval is de zitting openbaar, hoewel 
fiscale procedures in de praktijk weinig tot geen publiek 
trekken. 
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andere doeleinden worden gebruikt dan voor een juiste 
en doelmatige belastingheffing.34

Daarnaast bevatten de Richtlijnen aanmelding en afhan-
deling fiscale delicten, douane- en toeslagendelicten35 
richtlijnen voor de wijze waarop de Belastingdienst moet 
handelen nadat een verdenking is ontstaan. Als een ver-
moeden van fiscale fraude ontstaat, komt een uitvoe-
rig vastgelegd beoordelingsproces op gang dat met de 
nodige waarborgen is omkleed. Alvorens een zaak wordt 
aangemeld voor strafrechtelijk onderzoek dient binnen 
de Belastingdienst door een boetefraudecoördinator of 
contactambtenaar AWR te worden getoetst of sprake is 
van opzet en of het belastingnadeel een drempelbedrag 
overschrijdt. Deze richtlijnen worden aangemerkt als 
recht in de zin van artikel 79 RO, zodat de verdachte 
belastingplichtige hierop een beroep kan doen indien deze 
richtlijnen niet (juist) zijn toegepast.36 Deze procedure van 
aanmelding van strafzaken kan niet alleen in fiscale zaken, 
maar ook in faillissementszaken, worden aangegrepen om 
uitvoering te geven aan de waarborg, die de Hoge Raad 
voor ogen heeft, namelijk de schifting van wilsafhankelijk 
en wilsonafhankelijk materiaal. Ten slotte zij gewezen op 
artikel 27c AWR, waarin staat dat de zitting in een fiscale 
procedure in beginsel besloten is. De beslotenheid van een 
fiscale zitting is recent heroverwogen door het kabinet en 
besloten is om hierin geen wijzigingen aan te brengen.37

Dat de verstrekking van informatie aan derden cruciaal 
wordt geacht ten aanzien van een mogelijke schending 
van artikel 6 EVRM blijkt ook uit de eerder besproken uit-
spraak van het EHRM in de zaak Marttinen.38 Zoals uit die 
bespreking bleek, bestond wel een geheimhoudingsplicht 
voor de curator, maar deze gold niet voor de betrokken 
crediteuren die informatie uit de vereffeningsprocedure 
zouden kunnen inbrengen in het strafrechtelijk onder-
zoek. Opvallend in relatie tot de faillissementswetgeving 
is dat het EHRM tevens expliciet wijst op het ontbreken 
van nationale regelgeving die het gebruik van het betref-
fende materiaal in een latere boete- of strafprocedure zou 
uitsluiten (r.o. 72):

‘(…) The Court also notes that the Government did 
not refer to any domestic case-law which would have 
authoritatively excluded the later admission in evidence 

34 HR 8 november 1991, VN 1991/3353, 5.
35 Kennisgeving van het directoraat-generaal van de Belasting-

dienst van 11 juni 2011, nr. DGB2011/4014M, Stcrt. 2011, 
11782, VN 2011/369. 

36 HR 19 juni 1990, NJ 1991/119.
37 Zie brief van 25 april 2014 van de staatssecretaris van Finan-

ciën, ‘Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer’ met 
als bijlage ‘Rapport internetconsultatie Openbaarheid van 
Belastingrechtspraak’.

38 EHRM 21 april 2009, NJ 2009/537.

against the applicant of any statements made by him 
in the enforcement inquiry.’

Een dergelijke geheimhoudingsplicht, aanmeldingsricht-
lijnen voor faillissementsfraude en regels omtrent de 
beslotenheid van een faillissementsprocedure ontbreken 
in de huidige faillissementswet. Sterker nog, de verslagen 
van de curator zijn in beginsel openbaar. Deze verslagen 
worden op grond van artikel 73a Fw ter inzage gelegd bij 
de griffie van de rechtbank. In de op internet gepubli-
ceerde richtlijnen voor curatoren39 staat over de inhoud 
van dergelijke verslagen het volgende:

‘2.2.e. Voor zover openbaarmaking van informatie 
(onnodig) schadelijk kan zijn voor de boedel of voor 
de gefailleerde, doet de curator daarvan verslag in 
vertrouwelijke correspondentie.’

Er bestaat weliswaar een ‘Aanwijzing opsporing en vervolging 
van faillissementsfraude’40, maar daarin staan geen vergelijk-
bare criteria, zoals genoemd in de AAFD-richtlijnen. De 
aangifte van een faillissementsfraude is derhalve niet met 
extra waarborgen omkleed. Dit wordt wellicht anders, nu 
de wetgever een meldingsplicht bij de rechter-commissaris 
voor de curator wil invoeren en ook meent dat de curator 
niet publiekelijk hoeft te maken dat er misschien iets ‘mis 
is’ in het faillissement.41

7. Conclusie

Bij de handhaving van het ordeningsrecht manifesteert 
zich bij uitstek het spanningsveld tussen de medewer-
kingsverplichting aan een controleonderzoek enerzijds en 
het verbod op dwang tot zelfincriminatie in bestraffende 
procedures anderzijds. Het nemo tenetur-beginsel als 
rechtswaarborg kan derhalve in dit brede rechtsterrein 
van belang zijn. Een controleprocedure waarin medewer-
king is vereist, kan overgaan in een opsporingsonderzoek 
waarin een zwijgrecht geldt. Onder dwang van een der-
gelijke medewerkingsverplichting afgelegde verklaringen 
dienen in principe, conform de Saunders uitspraak, te 
worden uitgesloten van het bewijs in de bestraffende 
procedure. Voorts toont de analyse van de besproken 
EHRM-jurisprudentie aan dat dit beginsel meer omvat 
dan alleen de respectering van het zwijgrecht. Het nemo 
tenetur-beginsel heeft eveneens betrekking op ‘real evi-
dence’, waarbij van belang is of ten tijde van de informa-
tievordering een ‘criminal charge’ bestaat. Een analyse 

39 Recofa richtijnen voor faillissementen en surseance van 
betaling, www.rechtspraak.nl, versie 2009. 

40 2009A001, Stcrt. 2009, 40.
41 Wetsvoorstel ‘Wijziging van de faillissementswet in verband 

met de versterking van de positie van de curator (Wet verster-
king positie curator), www.rijksoverheid.nl, nieuwsbericht 
van 24 januari 2014.
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van de arresten van het EHRM levert aldus een drietal 
aandachtspunten op in het kader van het nemo tenetur-
beginsel, te weten de aard van het materiaal: ‘testimo-
nial’ of ‘real evidence’; het al dan niet bestaan van een 
criminal charge en tenslotte het toepassen van dwang 
jegens de ‘charged person’ teneinde zijn medewerking 
te realiseren. In het Chambaz-arrest wordt dit kader nog 
aangescherpt en uitgebreid, in die zin dat eveneens een 
beroep op nemo tenetur-bescherming ex artikel 6 EVRM 
toekomt aan iemand die niet kan uitsluiten dat zijn mede-
werking kan leiden tot strafvervolging. Daarmee vormt 
het Chambaz-arrest een opmerkelijke uitbreiding van de 
nemo tenetur-bescherming, die de klassieke sfeerverdeling 
tussen controle en opsporing ‘overstijgt’. Die bescherming 
is immers verbonden aan de opsporingssfeer, terwijl het 
moment dat deze inroepbaar is gelegen kan zijn in de 
controlesfeer.

De drie genoemde variabelen zijn één op één te 
transponeren op de inlichtingenverplichtingen in de 
Faillissementswet, de strafbaarstelling en de dwangmaat-
regel van inbewaringstelling. Dit leidt tot de conclusie 
dat aan de gefailleerde een beroep toekomt op het nemo 
tenetur-beginsel, indien hij wordt verplicht medewerking 
te verlenen aan de curator of de rechter-commissaris, ter-
wijl hij wordt verdacht van faillissementsfraude, dan wel 
niet kan uitsluiten dat daarvan aangifte zal worden gedaan. 
Indien tegen een gefailleerde een verdenking bestaat, kan 
hij zijn medewerking weigeren en is een inbewaringstel-
ling ex artikel 87 Fw in strijd met artikel 6 EVRM. Indien 
nog geen sprake is van een ‘criminal charge’, dient een 
waarborg te worden gegeven dat de verkregen informatie 
niet kan worden gebruikt voor bestraffing. Uit de uitspraak 
van de Hoge Raad d.d. 24 januari 2014 in een faillisse-
mentsprocedure kan worden afgeleid, dat het onder dwang 
voldoen aan de inlichtingenverplichting ex artikel 105 Fw 
wilsafhankelijk materiaal oplevert. Dat oordeel zou ertoe 
leiden dat dergelijke aan de curator verstrekte inlichtingen 
niet als bewijs mogen dienen in een strafprocedure. De 
voorgenomen wetswijzigingen in de Faillissementswet 
zijn een uitgelezen kans om de waarborg tegen gebruik 
van dergelijk afgedwongen materiaal in een strafproce-
dure wettelijk vast te leggen. Dat geldt eens te meer nu 
de risico’s op openbaarmaking van potentieel belastende 
informatie aanzienlijk groter is in een faillissementszaak 
dan in een fiscale procedure. Over die openbaarmaking 
lijkt de wetgever overigens al wel aandacht te hebben 
besteed in de wetsvoorstellen, die zijn ingezonden aan 
de Raad van State.


