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De bestrijding van faillissementsfraude laat te wensen over. Het Openbaar Ministerie is niet in staat een coördinerende rol te
spelen waardoor de curator ongewild de belangrijkste bestrijder is van dit maatschappelijke probleem. In dit artikel wordt
ingegaan op wat faillissementsfraude is en welke vormen ervan in de praktijk bestaan. Dit wordt afgezet tegen de
initiatieven die de wetgever en het Openbaar Ministerie hebben ontplooid met als belangrijk onderdeel de toebedeling aan
de curator van de wettelijke taak fraude te signaleren en hierop te acteren. Door gebrek aan financiële middelen en
opsporingsbevoegdheden zal de curator echter hier niet in kunnen slagen. Tenzij wordt gekozen voor een brede aanpak
met de verantwoordelijkheden op de juiste plek, blijft faillissementsfraude onbestraft en betaalt de samenleving de rekening.

1. Inleiding

Toen ik in 2007 bij het Openbaar Ministerie als Officier van Justitie was aangenomen, zei een collega-curator dat dit een
goede zaak was, immers: ‘de curatoren en de Officieren van Justitie spreken een andere taal’. Hij bedoelde daarmee te
zeggen dat er nog veel te winnen was op het gebied van bestrijding van faillissementsfraude, maar ook waarom dit zo was.
We weten eigenlijk niet zo goed wat we van elkaar kunnen verwachten. De Officier van Justitie wil een panklare aangifte
ontvangen van de curator die op zijn beurt de faillissementsfraude volledig over de schutting wil gooien.

Daar waar de werelden van het civiel recht en het strafrecht elkaar tegenkomen zoals in het geval van fraude, gaat nog veel
mis. De aanpak van faillissementsfraude moet (en kan) beter, zeker omdat faillissementsfraude een zeer ongunstig effect
heeft op de vertrouwenseconomie.[2] Elke curator heeft wel een voorbeeld van een fraudefaillissement waarbij de fraude –
tot grote frustratie – niet werd opgespoord na een aangifte. De laatste tien jaren is weliswaar meer aandacht voor het
fenomeen faillissementsfraude, maar een merkbaar verschil is nog niet gemaakt.

In dit artikel probeer ik helderheid te verschaffen in de twee verschijningsvormen van faillissementsfraude en waarom de
curator momenteel de belangrijkste bestrijder is van faillissementsfraude. Aan de hand van de tweedeling beoordeel ik de
inspanningen van de wetgever en het Openbaar Ministerie om de faillissementsfraudebestrijding een impuls te geven. Op
dit moment liggen er verschillende wetsvoorstellen die trachten te bereiken dat faillissementsfraude (daad)krachtiger kan
worden bestreden. Deze brengen echter geen wezenlijke verandering of verbetering. Hetzelfde geldt voor de
beleidsplannen die het OM heeft ontwikkeld. Mijn conclusie is dat de wetgever, en in het verlengde daarvan het Openbaar
Ministerie (of andersom), op het verkeerde spoor is beland omdat faillissementsfraude een weerbarstiger begrip is dan het
doet klinken.

2. Definitie faillissementsfraude

Ondanks toenemende aandacht voor faillissementsfraude is het begrip nog steeds redelijk diffuus. Termen als ‘opzettelijk
faillissement’, ‘misbruik van rechtspersonen’, ‘financieel gewin bij faillissement’, ‘katvangers’, ‘lege boedels’, ‘flessentrekkerij’
en ‘benadeling van schuldeisers’, worden regelmatig in één adem genoemd met faillissementsfraude. Zelfs de doorstart van
een onderneming wordt op verschillende fora als frauduleus gekenmerkt.

De literatuur geeft diverse definities van faillissementsfraude. Bijvoorbeeld: ‘opzettelijk en ongeoorloofd gedrag voor of
tijdens faillissement, waardoor faillissementsschuldeisers opzettelijk of culpoos (kunnen) worden benadeeld’[3] of ‘het
benadelen van schuldeisers door het onttrekken van goederen en geld aan de failliete boedel’.

Mijns inziens dekken deze definities de lading niet, omdat het begrip faillissementsfraude in de praktijk breder is dan enkel
benadeling van de boedel. Het Openbaar Ministerie schaart onder faillissementsfraude ook misbruik van faillissementsrecht
en onbehoorlijk bestuur,[4] waarbij wordt verwezen naar het onderzoeksrapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
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Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC).[5] Hierin slaat de definitie wat mij betreft juist weer te ver door
omdat dit geen strafrechtelijke normen zijn. Het openingsnummer Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, geheel
gewijd aan faillissementsfraude, beschrijft niet wat er onder faillissementsfraude wordt verstaan, terwijl het belang van
opsporing en vervolging ervan wel wordt benadrukt.

Dé definitie van faillissementsfraude bestaat niet. In de praktijk worden onder dit begrip namelijk uiteenlopende soorten van
fraude verstaan die wat mij betreft in twee hoofdvarianten zijn onder te verdelen. Enerzijds is er fraude die wordt gepleegd
op het moment dat er sprake is van een (naderend) faillissement; deze typeer ik in dit artikel als boedelfraude. Daarnaast
bestaat de fraude die (automatisch) leidt tot een faillissement. Deze vorm, waarbij verschillende mengvormen denkbaar zijn,
noem ik rechtspersoonfraude. Hieronder zal ik nader toelichten wat de verschillen zijn.

3. Boedelfraude

De curator verricht zijn taak in de eerste plaats ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers,[6] ofwel: ‘de boedel wordt
onttrokken aan de macht van de schuldenaar en de individuele schuldeisers, opdat dit vermogen niet wordt gebruikt voor de
eigen genoegens van de schuldenaar of de voldoening van een individuele schuldeiser’.[7] Degene die willens en wetens
inbreuk maakt op dit beginsel handelt strafbaar omdat hij ten faveure van zichzelf of van een ander ervoor zorgt dat de
andere schuldeisers minder zullen ontvangen en/of omdat de curator als openbaar ambtenaar zijn/haar wettelijke taak niet
naar behoren kan uitoefenen. Boedelfraude is voornamelijk gelegenheidsfraude; op het moment dat de schuldenaar
voorziet dat het faillissement zal volgen, handelt hij/zij in strijd met de faillissementswettelijke regelingen. Het resultaat is dat
de boedel minder groot is dan zonder deze handelingen. Ook het niet-uitleveren van administratie of het niet hebben
bijgehouden van de administratie is benadeling van de boedel. Dit is strafbaar gesteld omdat ten eerste de schuldenaar op
eenvoudige wijze kan verbloemen dat een boedelactief is onttrokken en ten tweede een objectieve controle door de curator
onmogelijk wordt gemaakt. Op beide aspecten heeft de faillissementsschuldeiser recht: een zo hoog mogelijke uitkering uit
de boedel en een controle daarop door de curator. De pleger van boedelfraude heeft geen contractspartij en/of direct
slachtoffer: de gezamenlijke schuldeisers worden benadeeld.

3.1 Aanpak

De curator, in principe een specialist insolventierecht, verkoopt niet alleen de aanwezige activa en verdeelt de opbrengst
onder de gezamenlijke schuldeisers, hij controleert ook de omvang van de boedel. Deze controle is in de regel
veelomvattend; controle in diverse registers alsmede een uitgebreid boekenonderzoek zijn standaard. Dit boekenonderzoek
is steeds meer een wezenlijk onderdeel van de afwikkeling van een faillissement. Regelmatig maakt de curator gebruik van
de mogelijkheid om de actio Pauliana in te roepen of een andersoortige vordering in te stellen tegen diegenen die de boedel
hebben benadeeld. Civielrechtelijk wordt er voldoende opgetreden tegen boedelfraude, omdat de curator niet zal nalaten
om de boedel te herstellen indien hij hiertoe de mogelijkheden heeft.

De artikelen 340-345 Sr die deel uitmaken van titel 16 van het Wetboek van Strafrecht (benadeling van schuldeisers of
rechthebbenden) en artikel 194 Sr beschermen de hierboven genoemde belangen. Het is de strafrechtelijke handhaving die
echter tekortschiet, zowel in de gevallen waar de curator er wel in slaagt als die waarin hij er niet in slaagt om de boedel te
herstellen. Dat heeft een belangrijke oorzaak; er is onvoldoende capaciteit voor opsporing en vervolging. Het ‘Haags project
Bestrijding eenvoudige Faillissementsfraude’ is overigens een positieve uitzondering op de regel.[8]

4. Rechtspersoonfraude

De fraude die de oorzaak is van het faillissement, of – beter gezegd – de fraude die automatisch leidt tot een faillissement,
definieer ik als rechtspersoonfraude. Ik doel hier op verschillende vormen van fraude, maar met name op fraude in de vorm
van oplichting (het verkopen van goederen, het vervolgens innen van de geldsom zonder de verkochte zaken te leveren) en
flessentrekkerij (het kopen en vervolgens afnemen van goederen zonder te betalen). De rechtspersoon wordt als dekmantel
gebruikt om de fraude te plegen; de opbrengst van de doorverkochte zaken en/of de geïnde gelden komen niet ten goede
aan de rechtspersoon maar aan de fraudeur. Omdat de rechtspersoon hierdoor verplichtingen aangaat die stelselmatig niet
worden nagekomen, zal het niet lang duren voordat het faillissement zal worden aangevraagd.

Rechtspersoonfraude is actieve fraude, erop gericht om een contractspartij gelden of goederen afhandig te maken met de
bedoeling om de daarbij behorende wederkerige verplichting opzettelijk niet na te komen. De handelende rechtspersoon
gaat vervolgens failliet; een boedel ontbreekt.

Ik noem het rechtspersoonfraude, omdat in deze vorm een rechtspersoon wordt misbruikt. De rechtspersoon die hiervoor
wordt misbruikt, wordt in staat van faillissement verklaard en niet de werkelijke daders. Daarnaast lijkt het erop alsof het
faillissement de reden is dat de rechtspersoon haar verplichtingen niet nakomt. De curator staat letterlijk en figuurlijk met
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lege handen; er is geen boedel om af te wikkelen en er is geen bestuurder om verhaal (op) te halen. De zaken zijn immers
verkocht en de formele bestuurder is een katvanger die geen actieve rol heeft gespeeld in de gepleegde fraude. Omdat de
curator geen opsporingsmogelijkheden heeft kan hij zijn taak[9] niet verrichten, anders dan het noteren van de ingediende
vorderingen en het informeren van de schuldeisers.

4.1 Aanpak

Rechtspersoonfraude is uiterst moeilijk op te sporen, laat staan te vervolgen. De delicten die vallen onder
rechtspersoonfraude – met name oplichting (artikel 326 Sr) en flessentrekkerij (artikel 326a Sr), beide vormen van bedrog
waarbij de strafbepalingen zijn opgenomen in titel XV van het Wetboek van Strafrecht (Bedrog) – zijn als gevolg van de te
bewijzen bestanddelen van de delictsomschrijving moeilijk te vervolgen. De wetgever heeft er namelijk voor gekozen om
gekwalificeerd effectief bedrog strafbaar te stellen.[10] Dit houdt in dat er sprake moet zijn van aanwending van een
middel/bedrieglijke gedraging én dat dit tot gevolg heeft gehad dat het slachtoffer iets heeft gedaan wat hij normaal niet zou
doen. Centraal staat derhalve ook de positie van het slachtoffer; hij is misleid en is bewogen. Kort gezegd, bedrog is een
samenstelling van verschillende bestanddelen die allemaal afzonderlijk bewezen moeten worden.

Deze opsporing en vervolging worden overigens extra bemoeilijkt doordat de rechtspersoon in staat van faillissement is
verklaard. De slachtoffers doen niet snel aangifte omdat het faillissement lijkt te verklaren waarom betaling achterwege blijft.
Tevens denken de slachtoffers dat de curator voor hen aan het werk gaat. Ten onrechte, omdat de curator geen samenstel
van rechten en verplichtingen aantreft, maar een lege huls zonder verhaalsmogelijkheden. De curator ontbeert informatie en
wikkelt het faillissement af met een civielrechtelijke bril. De aangifte die hij eventueel wel doet ziet in de regel op het
ontbreken van verkregen inlichtingen en het ontbreken van administratie. De slachtoffers hebben bovendien weinig inzicht in
de faillissementsafwikkeling en menen daarnaast dat zij – individueel – geen aangifte van bedrog behoeven te doen. Ook
blijken slachtoffers van bedrog sowieso zeer terughoudend te zijn met het doen van aangifte (schaamte creëert een hoge
drempel).

Rechtspersoonfraude is een onderbelicht fenomeen omdat er weinig bruikbare aangiften worden gedaan hiervan; zonder
aangifte is er geen (begin-)informatie om tot het instellen van een opsporingsonderzoek over te gaan.

Als wel aangifte wordt gedaan van oplichting, wordt deze door de politie in de regel niet opgenomen maar afgedaan als een
‘civiele zaak’, ook omdat de dader een rechtspersoon is. In het sporadische geval dat er toch een begin van een onderzoek
wordt ingesteld, zal dit worden gestaakt zodra er ontdekt wordt dat de dader – in casu dus een rechtspersoon – in staat van
faillissement is verklaard; het is immers zinloos om een gefailleerde rechtspersoon te vervolgen. Een rechtspersoon kan
namelijk alleen gestraft worden door middel van het opleggen van een boete. En een na datum faillissement opgelegde
boete levert een niet verifieerbare vordering op.

In de periode dat ik Officier van Justitie was met taakaccent faillissementsfraude is het mij niet gelukt om een strafrechtelijk
onderzoek in te stellen tegen rechtspersoonfraude. Ten eerste ontving ik nagenoeg geen aangiften die op deze vorm zagen
en ten tweede, toen ik eindelijk wel een mooie casus had, was er geen capaciteit om zo’n onderzoek te draaien. Ik vertaal
gebrek aan capaciteit overigens naar gebrek aan prioriteit. Er zijn zo weinig financieel rechercheurs dat alleen die
fraudeonderzoeken worden opgepakt die de meeste prioriteit krijgen. Indeling heeft meestal plaats aan de hand van
puntentabellen met categorieën als media-aandacht, hoogte van het schadebedrag en/of recidive; tegenwoordig is de
mogelijkheid tot ontneming een van de belangrijkste factoren voor prioritering.

4.1.1 Conclusie

Mijn eerste conclusie is dat het begrip faillissementsfraude voor verwarring zorgt omdat dit zowel boedelfraude als
rechtspersoonfraude omvat. Dit zijn twee verschillende soorten van fraude die niet onder een noemer vallen, althans niet
met één strafrechtelijk beleid zijn aan te pakken. Daarvoor zijn de delictsvormen en de opsporingsmethoden te verschillend.
Ook de civielrechtelijke acties lopen sterk uiteen; de curatoren hebben voldoende middelen om de boedel te herstellen
indien er sprake is van boedelfraude. Bij rechtspersoonfraude ligt dit anders; de curator heeft geen verhaalsmogelijkheden.

Het Openbaar Ministerie moet bij de opsporing en vervolging rekening houden met de verschillende vormen van fraude.

5. Actieplan faillissementsfraude

In de afgelopen decennia is er in de media (en vervolgens ook in de politiek) wisselend aandacht geweest voor
faillissementsfraude. De eerste aanzet vanuit de wetgever om tot een meer gestructureerde aanpak van
faillissementsfraude te komen, is de brief van 13 september 2004 van de Minister van Justitie,[11] inhoudende een actieplan
bestrijding faillissementsfraude.

Mede omdat het laatste onderzoek naar faillissementsfraude alweer dateerde van 1982, werd een onderzoek aangekondigd
naar aard en omvang faillissementsfraude. Tevens werd een tweesporenbeleid aangekondigd. Het eerste spoor betreft de
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preventieve aanpak: het onderzoek doen naar en het opzetten van een instrumentarium om het plegen van
faillissementsfraude moeilijker te maken. Het tweede spoor betreft de repressieve aanpak: het opsporen en vervolgen van
de gepleegde fraude. Ook werd voor het eerst onderscheid gemaakt in eenvoudige en complexe faillissementsfraude met
een korte definiëring hiervan.

6. WODC onderzoek 2005

Zoals gezegd heeft de minister een onderzoek laten uitvoeren door het WODC[12] naar de aard en omvang van
faillissementsfraude. Dit onderzoek is belangrijk gebleken omdat er vervolgens regelmatig naar is verwezen. Zowel de
wetgever als het Openbaar Ministerie baseert de aanpak van faillissementsfraude op de resultaten van dit rapport. Dit is wat
mij betreft niet terecht omdat de onderzoekers minimale aandacht hebben besteed aan het uitzoeken wat het begrip
faillissementsfraude inhoudt. Een fundamentele misser is het op een hoop gooien van faillissementsfraude, misbruik van
faillissementsrecht en onbehoorlijk bestuur. Ongeacht de resultaten: het blijft de vraag wat er nu precies is onderzocht
omdat misbruik van faillissementsrecht en onbehoorlijk bestuur geen strafrechtelijke begrippen zijn. Tevens zijn
faillissementen als frauduleus aangemerkt op basis van een (eigen) interpretatie van faillissementsverslagen. Ik meen dat
de opzet van het onderzoek beter had gekund.

De wetgever heeft destijds de kritiek[13] op het WODC-rapport echter volledig terzijde gelegd. Met de brilliance of hindsight
kan geconcludeerd worden dat de wetgever hierdoor een verkeerde afslag heeft genomen op de route naar een betere
bestrijding van faillissementsfraude. Dit niet alleen omdat blind wordt gevaren op de aanbevelingen van het rapport, maar
met name ook omdat de wetgever selectief is (geweest) welke aanbevelingen worden opgevolgd. Ik kom hier nog op terug.

7. Aanwijzing Opsporing en vervolging faillissementsfraude

Op 16 februari 2009 presenteerde het Openbaar Ministerie met de ‘Aanwijzing opsporing en vervolging
Faillissementsfraude’[14] het aangekondigde ‘op maat geschreven’ vervolgingsbeleid en het uitgangspunt voor bestrijding
van faillissementsfraude. Ook wordt het tweesporenbeleid nader ingevuld en het onderscheid in eenvoudige en complexe
faillissementsfraude beschreven.

7.1 Uitgangspunt bestrijding faillissementsfraude

De aanwijzing geeft aan dat het Openbaar Ministerie, tezamen met de curator, de taak heeft om faillissementsfraude te
bestrijden. Daarbij wordt vermeld dat de aanwijzing uitsluitend regels bevat voor het Openbaar Ministerie bij de opsporing
en vervolging van misdrijven op het gebied van faillissementsfraude met als reikwijdte: de artikelen 194 Sr en 340-345 Sr.
Zoals hierboven is uiteengezet, hebben de artikelen 194 Sr en 340-345 Sr slechts de strekking om boedelfraude te
bestrijden; rechtspersoonfraude wordt er niet door bestreken.

7.2 Onderscheid eenvoudige en complexe faillissementsfraude

Eenvoudige zaken hebben als kenmerk onder meer het ontbreken van administratie, het niet-uitleveren van de (volledige)
bedrijfsadministratie aan de curator en/of het onttrekken van één of enkele activabestanddelen aan de boedel. Voor de
opsporing en vervolging van dit soort zaken is geen bijzondere (aanvullende) financiële kennis vereist. Zij worden
opgespoord door de politie.

Kenmerken van zware en complexe/gevoelige zaken zijn de omvangrijkheid van het fraudebedrag, misbruik van
rechtspersonen, ondoorzichtige eigendomsverhoudingen of bestuurdersrelaties of gebruik van een stroman, georganiseerd
verband, andere vermogensdelicten, branchegebonden persoon van de verdachte(n) (recidivist, publieke functie,
voorbeeldfunctie). Voor de opsporing en vervolging van dit soort zaken is bijzondere financiële kennis noodzakelijk. Zij
moeten worden opgespoord door de FIOD.

Ik kan mij goed vinden in het feit dat er onderscheid wordt gemaakt in eenvoudige en complexe zaken, echter de verdere
logica ontbreekt. Goed beschouwd is het onderscheid namelijk het onderscheid tussen boedelfraude (eenvoudige
faillissementsfraude) en rechtspersoonfraude (complexe faillissementsfraude). De opgesomde kenmerken van eenvoudige
faillissementsfraude zijn precies de bestanddelen van delicten die zijn genoemd in de artikelen 194 Sr en 340-345 Sr; de
kenmerken van de complexe faillissementsfraude komen in hoge mate overeen met hetgeen ik als rechtspersoonfraude heb
beschreven. Ik vind het opvallend dat voor de typering van deze complexe zaken geen strafrechtelijke begrippen worden
gebruikt; geen van de kenmerken zijn bestanddelen van strafbepalingen. Toch meent het Openbaar Ministerie dat de
complexe faillissementsfraude (ook) met de artikelen 194 Sr en 340-345 Sr bestreden moet gaan worden.

Waarom niet de (daadwerkelijke en leidinggevende) daders vervolgen voor rechtspersoonfraude op basis van bijvoorbeeld
de artikelen 326 Sr (oplichting) en/of 326a Sr (flessentrekkerij)? Ik schat in dat als gevolg van een gebrek aan
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opsporingscapaciteit wordt getracht om strafrechtelijke sluiproutes te nemen. Het Openbaar Ministerie vervolgt de daders
voor – wat in hun ogen makkelijker te bewijzen valt – een andere vorm van fraude, lees boedelfraude. Echter, boedelfraude
is gelegenheidsfraude met een specifiek bestanddeel: benadeling van de faillissementsboedel. Terwijl rechtspersoonfraude
er juist op is gericht om zich goederen van een ander toe te eigenen, waarbij het faillissement een gevolg is.

Het is onjuist om een dader van rechtspersonenfraude te vervolgen voor boedelfraude, ook omdat dan veelal slechts een
katvanger zal worden vervolgd en de werkelijke daders buiten schot blijven. Er zal dus geen onderzoek ingesteld worden
naar degenen die hebben geprofiteerd van rechtspersoonfraude, laat staan dat er sprake is van voordeelsontneming. De
slachtofferschade en de maatschappelijke schade aan de vertrouwenseconomie worden niet aangepakt. En erger nog: een
strafrechtelijke vervolging zal niet het beoogde signaal afgeven dat (faillissements-)fraude niet loont.

7.3 Systeem RADAR

Dat het Openbaar Ministerie – en in het verlengde daarvan de wetgever – het inderdaad moeilijk vindt om
rechtspersoonfraude op te sporen en te vervolgen blijkt uit het zogenaamde tweesporenbeleid. Het tweede spoor betreft
namelijk de preventieve aanpak van faillissementsfraude, maar is slechts gericht op rechtspersoonfraude.

In de brief[15] van de Minister van Veiligheid en Justitie van 26 november 2012 presenteert hij onder meer de invoering van
een ICT-systeem, genaamd RADAR. RADAR maakt onderdeel uit van de Wet Controle op rechtspersonen (Cor) met als
doel het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen. Het ICT-systeem screent doorlopend rechtspersonen
door de gegevens van verschillende bestanden te vergelijken. Derhalve zullen de data afkomstig van de KvK, de
belastingdienst, de politie, het systeem Vennoot (dat alle aandelentransacties registreert), het Justitieel Documentatie
Systeem (strafblad), en eventueel het GBA en het Centraal Insolventie Register constant worden ingevoerd en ververst.

Ik denk dat het systeem RADAR goed bruikbaar is om toezicht te houden op rechtspersonen, maar het voorkomen van
misbruik lijkt mij moeilijker, zo niet haast onmogelijk. Niet wordt geregistreerd wat de rechtspersoon doet en met wie hij
handelt. Een melding van fraude komt altijd achteraf en nooit voorafgaand aan het bedrog. Dit systeem is geen oplossing
voor het voorkomen van rechtspersoonfraude; het kan slechts een hulpmiddel zijn om – later – beter te rechercheren.

Maar de werkelijke makke is, dat wordt verondersteld met dit systeem een vuist te kunnen maken tegen
rechtspersonenfraudeurs. De idee om met een ‘early warning systeem[16]’ de fraudeurs te slim af te kunnen zijn, is naïef. Dit
systeem zal het werkelijke probleem, het gebrek aan opsporingscapaciteit, niet kunnen oplossen.

8. Nieuwe wetgeving faillissementsfraude

Teneinde de werking van de Faillissementswet te verbeteren is het Programma Herijking Faillissementswet in het leven
geroepen. Dit programma rust op drie pijlers, te weten modernisering, versterking van het reorganiserend vermogen van
bedrijven en fraudebestrijding. In de hierboven genoemde brief van 26 november 2012 worden in het kader van de
fraudebestrijding nieuwe maatregelen aangekondigd tegen faillissementsfraude, waarbij wordt overwogen om ‘de
fraudebestrijding een wettelijke taak van de curator te maken’.[17]

Om faillissementsfraude effectiever te kunnen bestrijden, zijn drie wetsvoorstellen aangekondigd, te weten:

1. de invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod;
2. een versterking van de fraudesignalerende functie van de curator in combinatie met een versterking van de

inlichtingen- en medewerkingsplichten van de gefailleerde; en
3. de actualisering en aanscherping van het strafrechtelijk faillissementsrecht.

Deze drie wetsvoorstellen zal ik hieronder nader toelichten.

8.1 Civielrechtelijk Bestuursverbod

Op 10 juli 2014 heeft de Ministerraad het wetsvoorstel inzake het civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk
bestuursverbod) aan de Raad van State verzonden. Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Faillissementswet, althans
een aanvulling van de wet met vijf artikelen, 106a-e Fw. Deze wet biedt de rechtbank de mogelijkheid om op vordering van
de curator of op verzoek van het Openbaar Ministerie een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen aan (gewezen,
middellijk, feitelijk) bestuurders.

Concreet somt artikel 106a nieuw Fw limitatief vijf specifieke situaties op waarin de oplegging van een civielrechtelijk
bestuursverbod gerechtvaardigd wordt geacht. Het doel is om faillissementsfraude effectiever te kunnen bestrijden en om te
voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten via allerlei omwegen en met nieuwe rechtspersonen ongehinderd
kunnen voortzetten, aldus de Memorie van Toelichting.[18]

Het bestuursverbod is een bijzonder vergaand en ingrijpend instrument en zal daarom als uitzonderlijke sanctie in
uitzonderlijke situaties[19] moeten worden toegepast. Ik meen dat (de dreiging van) een bestuursverbod een extra impuls
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geeft aan deugdelijke bestuurders die betrokken zijn bij een aanstaand faillissement om geen (juridische) misstappen te
maken. Vanuit die gedachte zal de werking van deze symboolwetgeving effect sorteren; de bestuurder die al bang is om
misstappen te maken, zal nu nog banger zijn.

Wat mij echter verbaast, is dat in het rijtje van mogelijke redenen van het opleggen van een verbod niet is vermeld een
strafrechtelijke veroordeling die verband houdt met het faillissement. Er hoeft geen strafrechtelijke veroordeling aan het
bestuursverbod vooraf te gaan, maar het is dus ook geen voorwaarde om een bestuursverbod op te leggen. Of zoals Prof.
Mr. Doorenbos[20] stelt:‘strikt genomen gaat het hier dus helemaal niet om fraudebestrijding in de zin van strafbaar gedrag.
Het gaat veeleer om het bestrijden van ongewenst gedrag, geheel daargelaten of dat gedrag ook een strafbaar feit zou
opleveren’.

8.1.1 Uitvoering

Nog niet is voorzien in hoe de kosten van een dergelijke procedure betaald zullen worden indien de boedel leeg is, hetgeen
in een fraudefaillissement regelmatig voorkomt. De curator is de enige in de keten die geen gegarandeerd inkomen heeft en
juist die krijgt een extra taak zonder dat hiertegenover een vergoeding staat. Er is namelijk nog nader overleg met Recofa
en INSOLAD nodig waarbij gedacht wordt aan ‘afdracht van een beperkte boedelbijdrage via bijvoorbeeld een degressieve
staffel’.[21] In gevallen waarin de boedel wel toereikend is, meent de minister dat het niet onredelijk is om de kosten van een
vordering ex artikel 106a Fw ten laste van de boedel te brengen, omdat een dergelijke (toewijzing van de) vordering
bijdraagt aan een eerlijk handelsklimaat en bestrijding van toekomstige faillissementsfraude door dezelfde bestuurder.[22]

Met andere woorden; de bestrijding van faillissementsfraude moet door de curator – na overleg met de rechter-commissaris
– worden verricht en de kosten worden door de gezamenlijke schuldeisers betaald.

Daar waar het WODC-rapport aanbeveelt dat de curator in de uitoefening van de nieuwe taken gefinancierd zal moeten
worden door de overheid, heeft de wetgever ervoor gekozen om hier (vooralsnog) geen adequate financiering voor te
vinden en/of de kosten ten laste te laten komen van de reeds gedupeerde schuldeisers. Ik pleit er sterk voor om in alle
gevallen de kosten volledig ten laste te laten komen van de overheid, omdat een civielrechtelijk bestuursverbod in alle
gevallen een algemeen nut dient. Het ligt dan voor de hand dat de Garantstellingsregeling Curatoren hiervoor wordt
opengesteld.

Natuurlijk kan ook het Openbaar Ministerie het bestuursverbod vorderen, maar daar verwacht ik weinig van. Het OM maakt
bijvoorbeeld zelden (succesvol[23]) gebruik van haar bevoegdheid ex artikel 1 Fw. De wijze waarop het OM zich van haar
civielrechtelijke taken kwijt is sowieso zeer beperkt, zoals bijvoorbeeld het toezicht op Stichtingen ex artikel 2:297 BW. “Het
is aan het OM zelf om te beoordelen of de toegekende bevoegdheden alsdan al dan niet ingezet moeten worden”, aldus de
minister.[24] Het OM heeft al laten weten dat het zich afvraagt hoe deze taak te vervullen, gelet op de enorme bezuinigingen
die het OM zijn opgelegd.[25]

8.2 Versterking positie curator

Met het wetsvoorstel Wet versterking positie curator wil de wetgever dat de fraudebestrijdende rol van de curator wordt
geëxpliciteerd, maar aan de andere kant ook wordt uitgebreid. Niet alleen krijgt de curator de wettelijke taak om een
onderzoek in te stellen naar mogelijke onregelmatigheden, de curator zal dan ook daadwerkelijk iets moeten doen met de
bevindingen. De Memorie van Toelichting hierover: in de praktijk stuit een curator veelvuldig op onregelmatigheden rondom
een faillissement, zoals met name de afwezigheid van of onvolledigheid van de administratie dan wel onttrekkingen ten
nadele van de boedel in het zicht of tijdens het faillissement. Het ligt voor de hand dat hij met zijn eventuele wetenschap
omtrent onregelmatigheden ook daadwerkelijk iets doet. Een wettelijk kader ontbrak tot nog toe en dit wetsvoorstel beoogt
deze lacune te dichten.

Ik ga ervan uit dat met de opmerking dat de curator er ook daadwerkelijk iets aan doet bedoeld wordt dat hij melding maakt
of aangifte doet van geconstateerd frauduleus handelen. Met andere woorden: het onderzoek mag niet alleen civielrechtelijk
worden ingestoken, hij zal ook moeten beoordelen of er sprake is (geweest) van strafrechtelijk laakbaar handelen.

Artikel 68 Fw krijgt een nieuw lid 2, waarbij het huidige lid 2 wordt vernummerd naar lid 3. Het nieuwe lid 2 zal luiden:

“Daarbij beziet de curator of sprake is van onregelmatigheden die het faillissement, althans mede, hebben veroorzaakt, de
vereffening van de failliete boedel bemoeilijken of het tekort in het faillissement hebben vergroot. Over mogelijke
onregelmatigheden informeert hij de rechter-commissaris, die de curator kan gelasten deze te melden bij de bevoegde
instanties of om hiervan aangifte te doen.”

De curator dient derhalve een onderzoek in te stellen naar mogelijke onregelmatigheden en, indien deze geconstateerd
worden, zal dit aan de rechter-commissaris gemeld moeten worden. In het openbaar verslag zal de curator moeten
meedelen hoe hij zich van deze taak heeft gekweten, daartoe zal artikel 73a Fw worden aangevuld.
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Een belangrijk onderdeel van de wet is dat de inlichtingenverplichting wordt omgevormd tot een inlichtingen- en
medewerkingsverplichting, die ook voor derden geldt in nieuwe artikelen 105, 105a, 105b, 106e en 117 Fw.[26] Eigenlijk is de
aanpassing een codificatie van de geldende jurisprudentie op dit gebied, maar het is goed dat dit in het kader van het
wetgevingsprogramma herijking Faillissementswet ook daadwerkelijk geschiedt. Een curator heeft meer baat bij een
duidelijke wettekst dan een (oud) arrest om de (bestuurder van de) gefailleerde op zijn verplichtingen te wijzen.

De wezenlijke wijziging is het feit dat de curator een nieuwe wettelijke taak toebedeeld krijgt, namelijk om een onderzoek in
te stellen naar frauduleus handelen. Maar hoe dit onderzoek moet plaatshebben, blijft onbesproken. Zoals gezegd zal een
curator altijd een onderzoek uitvoeren, maar in plaats van een onderzoek naar mogelijkheden om civielrechtelijke acties te
kunnen instellen ten behoeve van de boedel, zal ook de vertaling naar het strafrecht moeten volgen. Bij vermoeden van
strafbaar handelen zal dit aan de rechter-commissaris gemeld moeten worden, die eventueel kan beslissen dat aangifte
dient te volgen.

Vanuit de positie van het Openbaar Ministerie is het wenselijk dat er altijd aangifte gedaan wordt indien er fraude wordt
geconstateerd. Maar de bestrijding van faillissementsfraude zal slechts een impuls krijgen indien er ook daadwerkelijk iets
met de aangiften zal worden gedaan. Mocht dat belangrijkste deel van de bestrijding van de fraude achterwege blijven, dan
is deze nieuwe wetgeving volstrekt zinloos.[27]

8.2.1 Uitvoering

Weliswaar wordt ook hier nog nagedacht over financiering van deze extra taak, indien er bijvoorbeeld een lege boedel is en
de rechter-commissaris de curator gelast om aangifte te doen, maar de wetgever meent dat de extra inspanningen van de
curator, gezien zijn poortwachtersfunctie, zeer bescheiden van omvang zullen zijn. Echter, als de rechter-commissaris
besluit dat aangifte dient te volgen, zullen de extra inspanningen van de curator allerminst bescheiden van omvang zijn
(hoewel ‘bescheiden’ natuurlijk een rekbaar begrip is).

8.3 Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

De derde pijler van de bestrijding van de faillissementsfraude betreft de modernisering van de strafrechtelijke
faillissementsbepalingen. Letterlijk staat in de Memorie van Toelichting:

“De bepalingen inzake faillissementsfraude – eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk – dateren van het einde van de
negentiende eeuw. Ze zijn sindsdien weliswaar op onderdelen gewijzigd, maar dit neemt niet weg dat deze wetgeving te
karakteriseren is als complex en op punten verouderd. De strafbepalingen hebben evenwel voor een deel hun waarde
behouden in de huidige praktijk, getuige ook de rechtspraak.”[28]

Daar wil ik twee opmerkingen bij plaatsen. Ten eerste wordt ook hier weer faillissementsfraude vernauwd tot boedelfraude,
en dus de artikelen 194 Sr en 340-345 Sr. Ten tweede wordt – ten onrechte – gesuggereerd dat er met regelmaat van de
klok succesvol opsporing en vervolging van faillissementsfraude plaatsheeft, als ik de bijzin ‘getuige ook de rechtspraak’
goed begrijp.

De modernisering van de artikelen 194 Sr en 340-345 Sr gaat verder dan alleen een redactionele aanpassing aan de
huidige wettelijke terminologie. Weliswaar wordt er niet ingezet op een volledig nieuw strafrechtelijk faillissementsrecht,
aldus de Memorie van Toelichting,[29] de inhoud van de artikelen, oftewel de normen van de strafbaarstelling, worden wel
veranderd. Bijzonder is dat, daar waar bepaalde strafbaarstellingen zijn gesneuveld – omdat er geen vervolging plaatshad
van die delicten – nieuwe strafbaarstellingen in het leven zijn geroepen die eerder niet bestonden. De wetgever wil
faillissementsfraude strafbaar stellen, en daarbij neemt zij de definitie van het WODC als uitgangspunt. Het resultaat is
bijvoorbeeld dat onbehoorlijk bestuur, althans die poging wordt gedaan, ook strafbaar wordt gesteld. De bedrieglijke
bankbreukdelicten (lees: boedelfraudedelicten) zijn breder van toepassing omdat de materiële normen worden opgerekt,
hetgeen met name belangrijk is om het niet-naleven van de administratieverplichtingen gemakkelijker te kunnen vervolgen.

En als gevolg van enkele wijzigingen zal het OM inderdaad iets eenvoudiger kunnen vervolgen, omdat verschillende
–moeilijk te bewijzen – bestanddelen zijn weggelaten. Zo zal in het nieuwe recht voor alle delicten gelden dat voorlopige
hechtenis is toegelaten, hetgeen betekent dat in het kader van opsporing een in de praktijk effectief bewezen middel ingezet
kan worden.

9. Artikel 194 (nieuw) – Schending inlichtingenplicht

Net zoals de inlichtingenplicht civielrechtelijk nader is ingevuld, is de strafrechtelijke norm ook gespecificeerd, verduidelijkt
en uitgebreid. De belangrijkste wijziging is dat in de nieuwe bepaling het bestanddeel ‘wettelijk opgeroepen tot het geven
van inlichtingen’ is verwijderd. Dit sluit aan bij de civielrechtelijke norm dat de gefailleerde uit eigen beweging (ongevraagd)
inlichtingen verstrekt. Het nieuwe tweede lid is van toepassing op diegenen die verplicht zijn om inlichtingen te verstrekken
in het faillissement ‘van een ander’, waarmee gedoeld wordt op (ex-)bestuurders, (ex-)commissarissen en mijns inziens ook
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de boekhouder die nog beschikt over administratie. Omdat verwezen wordt naar de ‘wettelijke verplichtingen’ van deze
personen, kan er geen ruis bestaan tussen de civielrechtelijke norm en de strafrechtelijke norm. Omdat de huidige
strafbepaling al eenvoudig te hanteren is door het OM, zullen deze wijzigingen dit nog eenvoudiger maken.

10. Artikelen 340-345 Wetboek van Strafrecht

Het gaat in dit artikel te ver om volledig inhoudelijk in te gaan op alle wijzigingen van de artikelen 340-345 Sr, maar drie
ervan zijn het bespreken meer dan waard. Deze betreffen de inhoudelijke betekenis van ‘benadeling van schuldeisers’, het
strafbaar stellen van onbehoorlijk bestuur en de wijzigingen op het gebied van de strafbepalingen omtrent de administratie-
en bewaarplicht.

10.1 Benadeling van schuldeisers

In de huidige strafbepalingen is het bestanddeel ‘ter bedrieglijke verkorting van de schuldeisers’ opgenomen. Het ziet op
opzettelijke benadeling van de schuldeisers in het faillissement, inclusief voorwaardelijk opzet.[30] Dit bestanddeel wordt
gewijzigd in: ‘wetende dat hierdoor een of meer schuldeiseres in hun verhaalsmogelijkheden worden benadeeld’. Uit de
Memorie van Toelichting blijkt dat de wijziging bedoeld is tot om uitdrukking te brengen dat dit subjectieve bestanddeel ook
voorwaardelijk opzet bevat, zoals gememoreerd: ‘mede in het licht van deze jurisprudentiële ontwikkelingen’.[31]

Waar echter geen toelichting op is gegeven, is de wijziging van de (gezamenlijke) ‘schuldeisers’ in ‘een of meer
schuldeisers’. De dogmatiek om de boedel te beschermen tegen handelingen die ingaan tegen de faillissementswettelijke
regelingen wordt hiermee los gelaten. Waar de curator nog beperkingen vindt om de boedel te herstellen slechts ten
behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, daar kan de Officier van Justitie verdergaan. Als gevolg van deze wijziging zal
de bestuurder die te goeder trouw is, gedurende de periode waarin hij een faillissement probeert af te wenden, moeten
doorrekenen wat de strafrechtelijke gevolgen van zijn handelingen zijn indien hij niet in zijn pogingen slaagt. In zo’n periode
maakt de bestuurder keuzes die soms in het nadeel van één of verschillende crediteuren kunnen uitvallen. Voorbeelden zijn
om slechts die crediteuren nog te betalen die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering met gevolg dat sommige crediteuren
niets ontvangen. Of dat gedurende de periode onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken worden verkocht. De
leverancier van die zaken heeft dan geen eigendomsrecht meer, maar slechts een concurrente vordering. Deze schuldeiser
wordt dan in zijn verhaalsmogelijkheden benadeeld en de schuldenaar is dan strafbaar als het faillissement, dat hij juist
heeft trachten af te wenden, toch zal volgen.

Is het een verkeerde ontwikkeling om de benadeling van de boedel te wijzigen in benadeling van één of meer schuldeisers?
Ik meen van wel omdat de lat voor strafbaarheid te laag wordt gelegd; het is ook niet duidelijk waarom deze wijziging als
zodanig is opgenomen, zodat de bestuurder van een onderneming in zwaar weer niet goed weet waar hij strafrechtelijk aan
toe is. De wijziging heeft tot gevolg dat de curator de taak krijgt om onregelmatigheden te onderzoeken, en omdat dit ook
onregelmatigheden omvat waarbij een individuele schuldeiser is benadeeld, zal dit onderzoek uitgebreider zijn dan louter
gericht op de mogelijkheden tot herstel van de boedel.

10.2 Onbehoorlijk bestuur

Het nieuwe artikel 342 Sr stelt ‘buitensporige uitgaven, ten gevolge waarvan een of meer schuldeisers in hun
verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld’ strafbaar. Deze volledig nieuwe strafbepaling wordt geplaatst, aldus de Memorie van
Toelichting, ‘in de sleutel van goed ondernemerschap’.[32]

Het nieuwe artikel 342 Sr zal luiden:

“Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft de bestuurder of
commissaris van een rechtspersoon die voor de intreding van het faillissement, indien dit is gevolgd, buitensporig middelen
van de rechtspersoon heeft verbruikt, uitgegeven of vervreemd, dan wel hieraan heeft meegewerkt of daarvoor zijn
toestemming heeft gegeven, ten gevolge waarvan een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld.”

Is dit de strafbaarstelling voor onbehoorlijk bestuur? En dus de strafrechtelijke versie van bestuurdersaansprakelijkheid? Ja.
Uit de toelichting blijkt dat bij het buitensporig gebruiken, uitgeven of vervreemden van middelen kan worden gedacht aan
de grootschalige speculatie met het vermogen van de rechtspersoon in risicokapitaal. En als maatstaf geldt telkens of het
bewuste handelen buitensporig is, in de zin van volstrekt onredelijk; het gaat in de context van een onderneming om vanuit
het oogpunt van goed ondernemerschap onverklaarbare handelingen.[33]

En is dit nu dan een artikel waar we op zaten te wachten? Ik denk het niet. Ten eerste wordt de lat hoog, zo niet te hoog,
gelegd. Leidend voor vervolging is immers dat de strafbaar gestelde handeling volstrekt onredelijk was, in de zin van geen
reëel economisch doel dienende en vanuit het oogpunt van goed ondernemerschap onverklaarbaar.[34] Ten tweede vervult
deze strafbaarstelling geen enkele behoefte in de opsporing en vervolging van faillissementsfraude. Er zijn mij slechts
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enkele gevallen bekend waar een bestuurder, niet gestuurd en/of gecorrigeerd door aandeelhouders van een
vennootschap, enorme schade aan een rechtspersoon toebracht door middel van grootschalige speculatie met het
vermogen van de rechtspersoon in risicokapitaal.[35] En die rechtspersoon ging niet failliet. Dus waarom dan in het kader van
faillissementsfraudebestrijding dit volledig nieuwe artikel?

Deze nieuwe strafbepaling is pure symboolwetgeving. Een nieuwe bepaling zou niet alleen hanteerbaar moeten zijn, maar
ook een duidelijk signaal moeten afgeven. Dit is niet het geval; het OM kan hier in een zeer bijzonder geval gebruik van
maken en geen bestuurder zal zijn gedragingen laten beïnvloeden door dit nieuwe artikel.

En het had eenvoudig beter gekund: met een minimale aanpassing van de voorgestelde wettekst zou het handelen in strijd
met de Beklamel-norm[36] ook strafbaar gesteld kunnen worden. En dat zou wél een goede aanvulling zijn, omdat de
delictsomschrijving van de bedrogdelicten daaromtrent tekortschieten en omdat de curator het nadeel van de getroffen
crediteur niet kan opheffen.[37]

10.3 Administratie-, bewaar- en afgifteplicht bij bestrijding van faillissementsfraude

De grootste wijziging van de strafbaarstellingen faillissementsfraude betreft het centraal strafbaar stellen van de schending
van de verplichtingen omtrent de administratie. Als gevolg van de huidige redactie van de strafrechtbepalingen omtrent de
administratieplicht dient bewezen te worden dat de dader die de administratie niet gevoerd of bewaard heeft of niet
tevoorschijn heeft gebracht, dit gedaan heeft met de (voorwaardelijk) opzet om de faillissementsschuldeisers te
benadelen.[38] Dit is haast niet te doen omdat eigenlijk bewezen dient te worden dat de bestuurder al wetenschap van het
faillissement had toen hij zijn administratieverplichtingen niet volledig nakwam.

In de nieuwe strafbaarstellingen (artikel 344a en 344b Sr) is dit opzetvereiste losgelaten. Echter, nu zal bewezen moeten
worden dat het niet nakomen van de administratieverplichtingen (voeren en bewaren) een negatief effect op de afwikkeling
heeft (artikel 344a Sr nieuw). Letterlijk: ‘ten gevolge waarvan de afhandeling wordt bemoeilijkt’. De Memorie van Toelichting
is duidelijk over hoe dit bewezen moet worden: ‘ten aanzien van het gevolg zal een eenvoudig bericht van de curator
volstaan dat hij wordt gehinderd in zijn werkzaamheden’.[39] Dat kan de wetgever wel vinden, maar daar zal de rechter geen
genoegen mee nemen. De curator die aangifte doet van schending van de administratieverplichtingen, zal gemotiveerd
moeten aangeven waarom de afwikkeling van het faillissement is bemoeilijkt. Ik voorzie dat de verdediging hier gretig op in
zal gaan door te stellen: ‘er was dan misschien wel geen administratie (gevoerd), maar de afwikkeling van het faillissement
is niet bemoeilijkt’. Er zal dus een – voor de strafrechter – voldoende motivering moeten komen waarom de afhandeling is
bemoeilijkt. Mijns inziens een ongelukkig geformuleerd bestanddeel.

Artikel 344b nieuw Sr is de culpa-variant van artikel 344a nieuw Sr. Indien het aan de gefailleerde te wijten is dat de
administratie niet beschikbaar is (niet gevoerd of niet bewaard), is hij/zij ook strafbaar, maar dan met een maximum van
slechts één jaar gevangenisstraf. Dit bijvoorbeeld met het oog op het uitbesteden van de administratie en verwijtbaar
onvoldoende toezicht houden. Of, aldus de Memorie van Toelichting, onder culpoos handelen valt ook het bewaren van de
administratie op een ongeschikte plaats: ‘zoals in de kofferruimte van een auto die wordt geparkeerd op een verlaten
parkeerterrein, met als gevolg dat de administratie kwijtraakt’[40]. Hoe ver kan een wetgevingsjurist afstaan van de praktijk?
Als dit wordt bestraft met de lichtste sanctie, dan zullen we dit excuus nog regelmatig gaan horen.

Op zich meen ik dat het goed is om deze strafbaarstellingen (344a en 344b Sr) te categoriseren en in twee (redactioneel
duidelijke) artikelen op te nemen. De hoogten van straffen zijn echter om onduidelijke redenen naar beneden bijgesteld. Op
dit moment staat bijvoorbeeld op niet-uitleveren van de administratie maximaal zes jaren gevangenisstraf, in het
wetsvoorstel is dat nog maar twee jaren. De reden voor deze verlaging heb ik in de Memorie van Toelichting niet kunnen
vinden. Wel[41] staat er: ‘een strafbaarstelling van het niet-naleven van de administratieve verplichtingen vervult in dit opzicht
een sleutelpositie bij de bestrijding van faillissementsfraude’ en dat ‘onvolledige administratie vrijwel altijd nadelige gevolgen
voor de rechten van schuldeisers kan hebben’. En tot slot: ‘hierdoor zijn vaak zowel in praktische zin als formele zin geen
aanknopingspunten te vinden om verder te rechercheren. Dit leidt in de praktijk tot het risico dat fraudeurs niet kunnen
worden aangepakt’. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke argumenten waarom de administratie van de onderneming goed
gevoerd moet zijn en beschikbaar moet zijn ten behoeve van de curator. Van alle informatie die de curator ontvangt, is een
goed gevoerde administratie het meest objectief. Dit zijn voor mij juist valide redenen om de straffen eerder te verhogen in
plaats van te verlagen.

11. Rechtspersoonfraude

In de nieuwe regelgeving mis ik bepalingen die zien op rechtspersoonfraude. Dat is niet verwonderlijk omdat de wetgever
zich niet bewust lijkt van het feit dat met het bestrijden daarvan het meest te winnen is. De wet ontbeert een duidelijke
strafbepaling om rechtspersoonfraude op te sporen en te vervolgen. Omdat de voorgestelde nieuwe wetgeving al zodanig
afwijkt van de dogmatiek van de benadeling van schuldeisers, meen ik dat een extra strafbepaling waarmee
rechtspersoonfraude als onderdeel van faillissementsfraude strafbaar wordt gesteld, niet zal misstaan. Ik doe zomaar een
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poging:

Artikel 346 Sr (huidige artikel is immers vervallen):

“Hij die, met gebruikmaking van een rechtspersoon als uitvoerend persoon, bedrog heeft gepleegd in de zin van artikel 326
en/of artikel 326a van deze wet, met als gevolg dat die rechtspersoon in staat van faillissement wordt verklaard, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren en geldboete van de zesde categorie.”

12. Samenvatting en conclusie

In de afgelopen tien jaren heeft de wetgever uitvoering gegeven aan de maatschappelijke wens om faillissementsfraude aan
te pakken. Echter, omdat niet goed is onderzocht wat precies onder faillissementsfraude wordt verstaan, zijn alle
inspanningen op een verkeerd spoor beland. Ik wil daarmee niet zeggen dat een verkeerde richting is gekozen, maar wel
dat het spoor halverwege ophoudt.

De (voorgestelde) wijzigingen om tot een betere opsporing van faillissementsfraude te komen, zien alleen maar op het
verbeteren van het bestrijden van boedelfraude. En juist daar is al een adequate bestrijding, omdat de curator, waar dat
binnen zijn mogelijkheden ligt, deze bestrijding reeds uit hoofde van zijn primaire taak ter hand neemt. De nu ingeslagen
weg om de curator een centrale rol te geven in de fraudebestrijding is vanuit de samenleving begrijpelijk. Hij/zij is degene
die belast is met de afwikkeling van het faillissement en zal als eerste constateren dat er sprake is van fraude. Maar terwijl
de curator meer taken krijgt, ontvangt de curator geen middelen om dit uit te voeren. Het gaat hierbij niet alleen om geld,
maar ook zeker om informatie die kosteloos is, evenals actueel en eenvoudig te raadplegen. De behoefte hieraan zal
groeien wanneer de wettelijke taak toeneemt.

Curatoren en Officieren van Justitie spreken zonder enige twijfel een andere taal: waar de curator strikt in civielrechtelijke
termen spreekt, hanteert de Officier van Justitie slechts strafrechtelijke. Wij blijven langs elkaar heen praten, maar wij
moeten beseffen dat strafrecht ook het civiel recht handhaaft. Faillissementsfraude bevindt zich op het snijvlak van beide
rechtsgebieden. En op dat snijvlak kunnen wij elkaar ontmoeten en elkaar voorzien van de kennis en kunde die over en
weer bestaat. Direct contact tussen de Officier van Justitie en de curator zou een daadwerkelijk verschil maken in de
bestrijding van faillissementsfraude. De curator geeft aan welke benadeling is geconstateerd en hoe deze benadeling tot
stand is gekomen. De Officier van Justitie mag deze feiten vertalen naar een strafrechtelijk delict en bezien of er reden is
voor opsporing en vervolging.

Met de nieuwe wetgeving omtrent de strafbaarstellingen is gekozen voor een andere opzet en een moderne redactie, maar
er wordt geen gat gedicht. Het is een oplossing voor een probleem zonder te weten wat het probleem precies is. Wat mij
vooral stoort, is dat titel XVI van het Wetboek van Strafrecht een vergaarbak wordt van bepalingen die ongewenst gedrag
strafbaar moeten stellen. Symboolwetgeving naar sentiment van vandaag.

Het werkelijke verschil kan slechts gemaakt worden door rechtspersoonfraude als verschijningsvorm van
faillissementsfraude te erkennen en op te sporen. De wens om een systeem te ontwikkelen dat (rechtspersoon-)fraude in
een vroeg stadium detecteert, is begrijpelijk, maar blijft een idylle. Er bestaan geen sluiproutes om fraude eenvoudig op te
sporen en te vervolgen. De enige remedie is kennisintensivering gecombineerd met de creatie van voldoende
opsporingscapaciteit, die – voorzien van de broodnodige ervaring – fraude (sneller) opspoort en vervolgt. Betere
strafbepalingen, maar ook voldoende capaciteit om deze vorm van fraude te bestrijden levert de meeste winst op voor onze
vertrouwenseconomie.

Het is opvallend dat verschillende aanbevelingen in het WODC-rapport om de curator de spil te laten zijn in de
fraudebestrijding (actievere curator) wel zijn overgenomen, maar de aanbeveling om meer menskracht en middelen te
mobiliseren om faillissementsfraudeurs aan te pakken niet is overgenomen. Ik zou zeggen, terug naar de wissel van de
verkeerde afslag, en op het juiste spoor naar de juiste bestemming. Bestrijding van faillissementsfraude in al haar facetten:
adequate wetgeving, reële uitvoering, afdoende capaciteit voor opsporing en vervolging.
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