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De Vereniging Insolventierecht Advocaten ("INSOLAD") heeft het Voorontwerp voor 

een Wet Herziening Strafbaarstelling Faillissementsfraude bestudeerd. Gaarne brengt 

zij daarover de volgende opmerkingen over uw aandacht. 

 

INSOLAD is de landelijke vereniging van advocaten die zich hebben gespecialiseerd 

in het insolventierecht. Haar leden zijn advocaten die optreden als curator en/of par-

tijen bijstaan die betrokken zijn bij faillissementen, surseances van betaling, schuldsa-

neringen en buitengerechtelijke reorganisaties. 

 

Algemene opmerkingen 

 

Het Voorontwerp dient gezien te worden in het kader van het streven van de overheid 

faillissementsfraude te bestrijden. INSOLAD onderkent het belang van (faillisse-

ments)fraudebestrijding en is verheugd over de aandacht die het onderwerp bij de wet-

gever geniet. Hoewel een modernisering van de strafrechtelijke bepalingen die groten-

deels reeds meer dan een eeuw oud zijn niet misstaat, kan INSOLAD zich niet aan de 

indruk onttrekken dat ook met het huidige arsenaal een veel intensievere en derhalve 

succesvollere vervolging zou kunnen plaatsvinden van fraudeurs en dat het gebrek 

aan hantering daarvan er vooral zijn oorzaak in vindt dat opsporing en vervolging van 

faillissementsfraudedelicten in de loop der tijd weinig prioriteit hebben gehad. Een ver-

dergaande ontwikkeling van kennis en kunde en een bundeling van krachten van de 

overheidsdiensten die belast zijn met de opsporing en vervolging zou overigens ook 

kunnen bijdragen aan een effectievere fraudebestrijding. Zoals de Minister van Justitie 

ook in zijn overleg met de Tweede Kamer dan ook terecht heeft onderkend1 zal vooral 

met een intensiever vervolgingsbeleid resultaat geboekt kunnen worden. 

 

Het Voorontwerp bevat in hoofdzaak de volgende elementen: 

(a) Uitbreiding van het begrip "bestuurder"; 

(b) Herziening van de inlichtingenplicht en de verplichting de administratie bij te 

houden en af te geven; 

(c) Herziening van de bedrieglijke bankbreukbepalingen; 

(d) Toevoeging van een bepaling omtrent strafbaarstelling van buitensporig ge-

bruik van middelen indien geen faillissement volgt. 

 

Opgemerkt wordt dat volgens diverse van de voorgestelde strafbepalingen aan de ge-

failleerde een geldboete opgelegd kan worden als alternatief voor een gevangenis-

straf. Het opleggen van een geldboete aan een gefailleerde is echter niet zinvol en 

deze strafbedreiging zou daarom beter geschrapt kunnen worden, behoudens voor zo-

ver zij ziet op bestuurders als bedoeld in art. 51-2 Sr.  

 

Uitbreiding van het begrip "bestuurder". 
                                                           
1 Overleg van 20 december 2012, Kamerstukken II, 2012/13 29 991, nr 76, blz. 9-11 
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In het voorgestelde artikel 84a-1 Sr wordt bepaald dat onder bestuurder van een 

rechtspersoon mede wordt begrepen zij die feitelijk optreden als bestuurder van een 

rechtspersoon. Aldus kan ook tegen dergelijke feitelijke bestuurders worden opgetre-

den ingeval van onder meer bedrieglijke bankbreuk. Het is de vraag of de bepaling 

steeds het gewenste effect zal sorteren. Zo bepaalt het voorgestelde art. 344-2 sub 1 

Sr dat de bestuurder van een rechtspersoon die in staat van faillissement is verklaard 

strafbaar is indien hij niet desgevraagd terstond overeenkomstig de op hem rustende 

wettelijke verplichtingen terzake -kort gezegd- de administratie aan de curator ver-

strekt. Op deze feitelijke bestuurder rust echter niet de verplichting de administratie 

aan de curator te verstrekken en hij zal er ook niet in alle gevallen over beschikken. 

Voorts zou de vraag gesteld kunnen worden of de uitbreiding van art. 84a-1 Sr wel no-

dig is en of niet de feitelijk bestuurder reeds nu in voorkomende gevallen als doen-ple-

ger of medepleger in de zin van art. 47-1 sub 1 Sr. aangemerkt kan worden dan wel 

binnen het bereik van art. 51-2 Sr valt. 

 

Herziening van de inlichtingenplicht en de verplichting de administratie bij te houden 

en af te geven 

 

De voorgestelde herziening van art. 194 Sr is voornamelijk van redactionele aard. De 

verwijzing naar "degene die in het faillissement van een ander verplicht is tot het ge-

ven van inlichtingen…" lijkt geen uitbreiding te behelzen. Het delictsbestanddeel dat de 

inlichtingenplichtige wettelijk is opgeroepen is vervangen door het delictsbestanddeel 

"desgevraagd". INSOLAD acht dat een nuttige vereenvoudiging. 

 

De strafbaarstelling van schending van de administratieplicht en de verplichting tot af-

gifte van de administratie worden verplaatst naar art. 344a Sr. Het niet nakomen van 

de administratieplicht is thans alleen dan strafbaar indien dit verzuim heeft plaatsge-

vonden ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers. In navolging 

van het voorstel van Hilverda stelt het Voorontwerp voor dit element in de delictsom-

schrijving te vervangen door het element dat dientengevolge de vereffening wordt be-

moeilijkt. INSOLAD is er voorstander van dat de eis dat het niet voeren en bewaren 

van een deugdelijke administratie heeft plaatsgevonden ter bedrieglijke verkorting van 

de rechten van de schuldeisers vervalt. De Memorie van Toelichting merkt te dien aan-

zien terecht op dat dit bestanddeel veelal moeilijk te bewijzen is en dat het voor de ver-

wijtbaarheid van het gedrag ook minder van belang is2. Daarvoor in de plaats wordt nu 

voorgesteld dat als gevolg van het schenden van de administratie- of bewaarplicht de 

vereffening wordt bemoeilijkt. In de visie van INSOLAD is dit bestanddeel overbodig. 

Voor de strafbaarheid zou voldoende moeten zijn dat de administratie- of bewaarplicht 

is geschonden en dat het faillissement is gevolgd. Het argument in de Memorie van 

                                                           
2 Blz. 6. 
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Toelichting dat dit bestanddeel de ruimte laat om geringe overtredingen van de admi-

nistratie- en bewaarplicht die weinig tot geen schade opleveren voor de afwikkeling 

van het faillissement buiten beschouwing te laten, acht INSOLAD niet overtuigend. Het 

voorgestelde bestanddeel zal onduidelijkheid scheppen, omdat veelal niet eenvoudig 

vast te stellen valt of als gevolg van de overtreding de vereffening bemoeilijkt is, met 

andere woorden er wordt een causaliteitseis geïntroduceerd die de bewijslast voor het 

OM vergroot. INSOLAD is voorts van mening dat het eerder voor de hand ligt te bepa-

len dat een geringe schending van de administratieplicht niet strafbaar is of in zodanig 

geval niet te vervolgen. Daar komt bij dat niet alle faillissementen tot vereffening lei-

den. Het is goed denkbaar dat een reorganisatie in faillissement plaatsvindt nadat een 

nieuw bestuur is benoemd, terwijl de slechte staat van de administratie die reorganisa-

tie wel degelijk bemoeilijkt. Er is geen aanleiding dat geval buiten de strafbepaling te 

brengen. Ten slotte zij in dit verband nog opgemerkt dat de invoering van horizontaal 

toezicht door de belastingdienst het risico met zich brengt dat de aandacht voor een 

nauwkeurige administratie afneemt. Dit maakt het belang van een strafbepaling in de 

hier voorgestane zin des te groter.  

 

Men zou zich de vraag kunnen stellen of het wel juist is dat ook feitelijke bestuurders 

strafbaar kunnen zijn voor de schending van de administratie- of bewaarplicht, in het 

bijzonder indien er ook statutaire bestuurders zijn wier verantwoordelijkheid het is om 

voor een deugdelijke administratie en het bewaren daarvan zorg te dragen. Dit zou bij-

voorbeeld kunnen spelen in gevallen waarin te dien einde een trustmaatschappij een 

bestuurder levert. INSOLAD acht dit echter niet bezwaarlijk, omdat de betreffende 

strafbepalingen steeds als bestanddeel bevatten dat het niet voldoen aan een van 

deze verplichtingen de vervolgde bestuurder te verwijten valt. In zoverre is de situatie 

dus anders dan voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid onder art. 2:138/248 lid 2 jo. 

lid 3 BW, waar de individuele (feitelijke) bestuurder zich moet disculperen. 

 

Volgens het Voorontwerp wordt het niet nakomen van de administratieplicht ook buiten 

faillissement strafbaar gesteld. INSOLAD acht dit juist. 

 

INSOLAD  heeft geen bezwaar tegen de formulering van de strafbepalingen met be-

trekking tot de afgifte van de administratie. 

 

Herziening van de bedrieglijke bankbreukbepalingen  

 

In het Voorontwerp wordt de bepaling van art. 340 sub 2/342 sub 2 Sr geschrapt. Deze 

bepaling houdt in dat de gefailleerde respectievelijk bestuurders van de gefailleerde 

strafbaar is of zijn indien de gefailleerde met het oogmerk het faillissement uit te stel-

len, op bezwarende voorwaarden geldopnemingen heeft gedaan terwijl de gefail-

leerde/de bestuurder wist dat het faillissement daardoor niet kon worden voorkomen,. 

INSOLAD zou er de voorkeur aan geven indien deze bepaling werd gehandhaafd. 
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Dergelijke Konkursverschleppung is zeer schadelijk voor de crediteuren. Het tijdig ope-

nen van een insolventieprocedure verdient de voorkeur.  

 

In het voorgestelde art. 341 lid 1/343 aanhef Sr wordt het bestanddeel "ter bedrieglijke 

verkorting van de rechten van zijn schuldeisers" vervangen door het bestanddeel "we-

tende dat hierdoor een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden worden be-

nadeeld". Tegen deze, in de Memorie van Toelichting3 verdedigde, afzwakking van het 

opzetvereiste  heeft INSOLAD geen bezwaar. Wel heeft zij dat tegen de wijziging erin 

bestaande dat het niet gaat om het collectief van schuldeisers (de boedel), maar dat 

benadeling van een enkele schuldeiser volstaat, zeker in het licht van onderdeel 3 van 

de bepaling. De constructie brengt met zich dat een schuldenaar die een schuldeiser 

bevoordeelt onder de aanvaarding van de aanmerkelijke kans4 dat aldus een andere 

schuldeiser wordt benadeeld strafbaar is, indien het faillissement volgt. Dat zou kun-

nen betekenen dat, indien in het kader van een reddingspoging voor faillissement de 

schuldenaar bijvoorbeeld een onder eigendomsvoorbehoud geleverd goed verkoopt 

en uit de opbrengst een andere schuldeiser betaalt, de schuldenaar strafbaar zou zijn. 

De bepaling is ook strenger dan de bepaling van art. 42 Fw (laat staan art.47 Fw), om-

dat niet wordt geëist dat de schuldenaar ten tijde van de transactie weet dat het faillis-

sement onafwendbaar is. De schuldenaar die weet dat de leverancier met eigendoms-

voorbehoud in zijn verhaalsmogelijkheden wordt benadeeld omdat hij zijn zekerheids-

recht kwijt is, maar nog niet hoeft aan te nemen dat het faillissement onafwendbaar is, 

zou strafbaar zijn als het faillissement vervolgens toch wordt uitgesproken. Het gebruik 

van het bestanddeel "wederrechtelijk" in de bepaling van onderdeel 3 biedt naar de 

mening van INSOLAD onvoldoende waarborg. 

 

De huidige redactie van art. 51 Sr dateert van na de invoering van de huidige bedrieg-

lijke bankbreukbepalingen. In het licht daarvan en in aanmerking nemende de moge-

lijkheid bestuurders of commissarissen als medeplegers of doen plegers aan te mer-

ken is het de vraag of handhaving van aparte bepalingen voor bestuurders en commis-

sarissen zoals thans voorgesteld in art. 342 en 343 Sr nog nodig zijn. Uit wetssyste-

matisch oogpunt is een doublure wellicht onwenselijk. 

 

Toevoeging van een bepaling omtrent strafbaarstelling van buitensporig gebruik van 

middelen indien geen faillissement volgt 

 

 In het Voorontwerp worden twee leden aan artikel 347 Sr toegevoegd waarin de be-

stuurder of commissaris van een rechtspersoon strafbaar wordt gesteld die -kort ge-

zegd- eraan meewerkt dat buitensporig middelen van de rechtspersoon worden ver-

bruikt, ten gevolge waarvan de rechtspersoon ernstig nadeel ondervindt. Deze bepa-

                                                           
3 Blz. 8. 
4 Blijkens de Memorie van Toelichting dienen de woorden "wetende dat" aldus geïnterpreteerd te worden. 
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lingen gelden (ook) indien de rechtspersoon vervolgens niet failliet wordt verklaard. IN-

SOLAD is van mening dat deze strafbepalingen beter achterwege kunnen blijven. Al-

lereerst is onduidelijk wat verstaan moet worden onder het ondervinden van ernstig 

nadeel door de rechtspersoon. Indien het gaat om benadeling van de crediteuren 

waardoor zij zich niet meer volledig kunnen verhalen op het vermogen van de rechts-

persoon, zal faillissement kunnen volgen en kunnen de strafbepalingen van de voorge-

stelde artt. 342 en 343 sub 2 Sr in stelling worden gebracht. Daarbuiten mag de 

rechtspersoon in beginsel doen met haar middelen wat zij wil (mits zij zich natuurlijk 

houdt aan haar doelomschrijving e.d.). Het begrip "buitensporig middelen verbruiken", 

zoals gebezigd in het voorgestelde art. 347 leden 2 en 3 Sr is bij gebrek aan ijkpunt te 

onbepaald om als delictsbestanddeel te kunnen fungeren en het is ook te onduidelijk 

welke misstand hier nu eigenlijk wordt bestreden. Het is aan de aandeelhouders om 

over hun belang te waken en overigens geeft het huidige art. 347 Sr al bescherming 

tegen schending van statutaire bepalingen. 

 

In de Memorie van Toelichting5 wordt nog gewezen op twee gevallen waarin de voor-

gestelde bepalingen nuttig zouden kunnen zijn. Enerzijds is denkbaar dat een bedrijf 

van de ondergang wordt gered door de overheid of een private partij zonder dat faillis-

sement volgt, anderzijds biedt de bepaling een handvat voor de opsporingsdiensten en 

het OM om al op te treden voordat het faillissement is uitgesproken ("afglijdscenario") 

en aldus eventueel een faillissement te voorkomen. INSOLAD is van mening dat deze 

specifieke gevallen geen aanleiding kunnen zijn voor zo ruime bepalingen als thans 

voorgesteld in art. 347-2 en 3 Sr.  Bij redding door private partijen zullen middelen als 

een enquêteverzoek en dreiging met bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 

2:9 BW veel effectiever zijn om die redding af te dwingen dan strafrechtelijke middelen 

en hetzelfde geldt voor het voorkomen van een faillissement in een afglijdscenario. 

Redding door de overheid blijft natuurlijk zeer uitzonderlijk en rechtvaardigt geenszins 

dit paardenmiddel. 

 

Internationale aspecten 

 

De huidige artikelen 340 sub 3, 341 sub a sub 4 en b sub 4, 342 sub 3 en 343 sub 4 

verwijzen voor de administratie- en bewaarverplichtingen e.d. naar bepalingen in het 

BW en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen. Dat betekent dat die be-

palingen niet van toepassing zijn op faillissementen van buitenlandse vennootschap-

pen uit andere EU-lidstaten en ook niet op faillissementen van andere buitenlandse 

vennootschappen die niet onder de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen 

vallen. Een belangrijke verbetering in het Voorontwerp is dat deze verwijzingen niet 

zijn gehandhaafd en in art. 344a Sr naar "wettelijke verplichtingen" wordt verwezen, 

hetgeen ook vennootschapsrechtelijke verplichtingen naar buitenlands recht kunnen 

zijn, indien het gaat om een buitenlandse rechtspersoon. 
                                                           
5 Blz. 11. 
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Het ontwerp houdt echter geen rekening met insolventieprocedures naar buitenlands 

recht indien het bestuur handelingen als in het Voorontwerp bedoeld in Nederland 

heeft verricht. Dat brengt bijvoorbeeld met zich dat, indien een rechtspersoon een 

hoofdvestiging heeft in Frankrijk en een nevenvestiging in Nederland en een Franse 

insolventieprocedure wordt geopend, de bestuurders alleen strafrechtelijk in Nederland 

kunnen worden vervolgd indien eerst een territoriaal Nederlands faillissement wordt 

geopend onder art. 3-2 Insolventieverordening, hetgeen de faillissementsafwikkeling 

ongewenst gecompliceerd kan maken. INSOLAD is derhalve van mening dat het aan-

bevelenswaardig is een bepaling op te nemen om de bepalingen mede van toepassing 

te maken op buitenlandse insolventieprocedures die tot liquidatie leiden. 

 

 

 

 

Amsterdam, 3 februari 2014 


