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Grip op de draaideurfraudeur bij faillissementen  
 
 

Inleiding 
Faillissementsfraude is een hardnekkige vorm van fraude met flinke financiële en 
maatschappelijke schade. Deze vorm van fraude is vaak het eindpunt van een 

opeenstapeling van andere vormen van fraude. Schuldeisers die uiteindelijk naar hun 
geld kunnen fluiten omdat de boedel is leeg getrokken voelen zich machteloos. Maar 

het heeft ook gevolgen voor het vertrouwen in het handelsverkeer in het algemeen.   
 
Omvang probleem 

Faillissementsfraude heeft sinds 2011, met de introductie van de geïntegreerde 
aanpak faillissementsfraude door kabinet Rutte I, de afgelopen jaren meer aandacht 
gekregen. Echter is het probleem tot op de dag van vandaag hardnekkig en 

omvangrijk. In 2016 kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tot de 
conclusie dat in 1/3 van de faillissementen sprake is van een vorm van fraude. Dat 
komt neer op bijna 1000 fraudefaillissementen per jaar. Het Openbaar Ministerie 

schatte de schade op € 1 miljard tot wel € 1.7 miljard op jaarbasis.  
 
Maar het aantal strafzaken dat voor de rechter kwam bleef in 2017 steken op 74 

faillissementsfraudezaken. Het cijfer van aantal zaken zegt op zichzelf niet zoveel, 
want er kunnen meerdere frauduleuze faillissementen behandeld worden binnen één 
strafzaak. In 2018 lag het aantal faillissementen dat betrokken was in een 

strafrechtelijk onderzoek op 181, een kleine 6%. Als we daar de schatting van het 
CBS naast leggen (zo’n 1000 zaken per jaar) dan kan met recht geconcludeerd 
worden dat veel faillissementsfraudeurs nog steeds de dans ontspringen.  

 
Voorgeschiedenis versterking aanpak faillissementsfraude 
Sinds enkele jaren wordt het faillissementsrecht ingrijpend herzien met het 

wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht dat in 2012 van start is gegaan. 
In de hoogtijdagen van de crisis groeide het aantal faillissementen fors en daarmee 
werd de oproep voor een herziening van het faillissementsrecht ook luider. Dit 

wetgevingsprogramma bevat ook een fraude-pijler. Dit heeft geleid tot de introductie 
van het civielrechtelijk bestuursverbod, de herziening van het strafrechtelijk 
faillissementsrecht en de invoering van de fraudesignalerende taak van curatoren. 

Drie maatregelen of pakketten van maatregelen die een positief effect hebben gehad 
op de aanpak van faillissementsfraude.  
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Een rondgang door de praktijk 

De laatste jaren is er dus veel veranderd aan de wetgeving. Maar hoe heeft de 
praktijk van de bestrijding van faillissementsfraude zich ontwikkeld? Hoe groot is de 
kans dat fraudeurs gepakt worden, dat schade beperkt wordt. Tegen welke 

beperkingen lopen de professionals in de praktijk aan?  
 
Om dit inzichtelijk te maken zijn we in gesprek gegaan met het veld: met de dienst 

JUSTIS (uitvoerder van de Wet controle op rechtspersonen), met een accountant, 
tevens particulier forensisch onderzoeker, met de NVB (de Nederlandse Vereniging 
van Banken), met het bureau Financieel Toezicht (toezichthouder op deurwaarders 

en notarissen), met de Kamer van Koophandel, met INSOLAD (de beroepsvereniging 
voor insolventie-advocaten), met een curator in faillissementszaken en 

initiatiefnemer van het fraudespreekuur en kennisplatform faillissementsfraude, met 
het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket), met het bureau economische 
handhaving van het ministerie van Financiën en met de FIOD. Een lange lijst: 

gesprekken waaruit wij belangrijke (knel)punten en oplossingen halen die we in deze 
notitie aan de orde stellen. 
 

Over wie hebben we het eigenlijk 
Als er gesproken wordt over faillissementsfraude dan gaat het om faillissementen 
waarbij er bewust is gewerkt aan het onmogelijk maken van het betalen van 

rekeningen na het uitspreken van een faillissement. Nu geldt voor alle 
faillissementen dat er (vrijwel) geen rekeningen betaald kunnen worden, maar bij 
frauduleuze faillissementen heeft de fraudeur nog wel geld dat hij of zij verborgen 

heeft voor de schuldeisers. Daarbij is er veelal geen administratie bijgehouden, is er 
sprake van katvangers, is een rechtspersoon veelal ‘volgeladen met schulden’ en is 
eventueel vermogen (tegoeden, voorraden, inventaris) in het zicht van het 

faillissement weggesluisd (Paulianeus handelen). Kortom: er is in alle opzichten 
bewust toegewerkt naar het benadelen van schuldeisers. 
 

Bij faillissementsfraude kan er onderscheid gemaakt worden tussen: 
> de gelegenheidsfraudeur: de amateur met een ophanden zijnde faillissement die 
stappen onderneemt om zijn persoonlijke schade te beperken. 

> de georganiseerde (of: beroeps) fraudeur: een professional die gebruik maakt van 
constructies om fraude te verbergen, om aansprakelijkheid of vervolging te 
voorkomen. Procedures tegen deze groep duren vaak lang en terughalen van gelden 

loopt vaak dood. De georganiseerde fraudeur pleegt bij herhaling deze strafbare 
feiten (maakt er een beroep van) en bedient zich van katvangers achter wie hij zich 
verschuilt. 

 
Hoewel de gelegenheidsfraudeur ook flinke persoonlijke en maatschappelijke schade 
veroorzaakt, zien de plannen die in dit stuk gepresenteerd worden met name op de 

aanpak van de georganiseerde fraudeur. Zowel de FIOD als hoogleraren geven aan 
dat van deze laatste groep het lastig te kwantificeren is hoeveel het er zijn, maar dat 
er veilig gesteld kan worden dat in Nederland enkele tientallen beroepsfraudeurs dag 

in dag uit hun brood verdienen met het frauderen met faillissementen.  
 
Deze beroepsfraudeurs zijn verantwoordelijk voor complexe zaken, die veel 

mankracht kosten om op te lossen. Zo zijn er in het voorjaar van 2017 twee mannen 
aangehouden door de FIOD op verdenking van stelselmatige faillissementsfraude 
waarbij de verdachten 15 miljoen euro aan boedels hebben onttrokken. 
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Concrete voorstellen 

 
1. Zet in op een persoonsgerichte aanpak van faillissementsfraudeurs 
 

De bij het voorkomen en bestrijden van faillissementsfraude betrokken organisaties 
en professionals geven aan dat in Nederland een betrekkelijk geringe groep (door 
ons ingeschat op zo’n 60 natuurlijke personen) zich dag in dag uit bezig houdt met 

beroepsmatige faillissementsfraude. Het gaat hier om een groep mensen die 
vanwege eerdere strafrechtelijke veroordelingen of op basis van criminele 
inlichtingen bekend zijn.  

 
De FIOD stelt jaarlijks zo’n 100 duizend uur beschikbaar te hebben voor de aanpak 

van faillissement fraudeurs. De FIOD is primair belast met de opsporing van de 
draaideurfraudeur. Het gaat dan vaak om complexe zaken, die soms wel twintig 
duizend uur aan werk vragen. Alleen al hierdoor is het aantal verdachten dat jaarlijks 

aangepakt kan worden beperkt. 
 
Onderzoeken naar faillissementsfraude kenmerken zich als ‘onderzoeken achteraf’. 

Op het moment dat de fraude is gepleegd wordt aangifte gedaan – bijvoorbeeld door 
een curator – maar dan is de verdachte al lang ‘gevlogen’, voor zover het vanwege 
de inzet van katvangers al mogelijk is om bij de werkelijke verdachte te komen. 

 
Gezien het hoge aantal faillissementen en de schatting dat een groot deel hiervan in 
verband kan worden gebracht met fraude, is het enkel verbeteren van de 

meldingsbereidheid of de verruiming van de garantstellingsregeling niet voldoende. 
Er zal fundamenteel anders gewerkt moeten worden: niet repressief op basis van 
aangiften, maar persoonsgericht, gericht op de specifieke (en beperkte) dadergroep 

van professionele beroepsfraudeurs. Ons oog is gevallen op de top600-aanpak van 
jeugdige criminelen in de hoofdstad, waarbij de overheidsaanpak van repressief 
reageren op reeds gepleegde strafbare feiten omgevormd is naar preventief 

anticiperen op individuele verdachten, met gebruikmaking van strafrechtelijke en 
andere (wettelijke) middelen. 
 

Daarom stellen wij twee concrete punten voor:  
 

• Breng in kaart hoe de groep beroepsfaillissementsfraudeurs eruit ziet. Een 

verkennend onderzoek naar de aard en omvang van deze groep om zo een 
beter beeld te krijgen hoe deze aangepakt dienen te worden. 

 

• Stap over op een dadergerichte aanpak bij de bestrijding van georganiseerde 
faillissementsfraude, gelijk de top600 aanpak bij recidiverende criminelen. 
Hierbij zal de aanpak zich niet richten op het opsporen (achteraf, reactief) van 

enkele verdachte faillissementen op jaarbasis, maar op het signaleren, volgen 
en opsporen van beroepsfraudeurs die meermaals terugkomen bij verdachte 
faillissementen. Met daarbij de inzet – zoals bij de ondermijningsaanpak – van 

elke denkbare overheidsinterventie die legitiem en effectief is. 
 
2. Verdeel de krachten 

 
Het aantal frauduleuze faillissementen is en blijft vele malen groter dan de 
opsporings- en vervolgingscapaciteit die voorhanden is. Hoewel er altijd meer 

capaciteit bij kan, valt er ook winst te behalen bij de wijze waarop de aanpak is 
vormgegeven. Veel deskundigen die wij gesproken hebben zeggen dat er winst te 

behalen is door specifieker afspraken te maken wie waarvoor verantwoordelijk is in 
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de aanpak van deze vorm van fraude. Er is weinig structurele samenwerking tussen 

de diensten, ieder ‘doet z’n ding’, ieder zit op z’n eigen eiland. De georganiseerde 
fraude wordt ongeorganiseerd bestreden. 
 

Concreet voorstel: 
 

• Laat de aanpak van de gelegenheidsfraudeur primair de zorg van de curator 

zijn, met direct daarachter de regionale FinEc-teams van de politie-eenheden. 
Faciliteer optimaal de  civiele aanpak door de curator, die als het nodig is de 
hulp van politie en justitie inroept. Versterk de positie van de curator verder 

door ruimere mogelijkheden te bieden om vanuit de Garantstellingsregeling 
onderzoekswerk te doen, door actief de informatie-uitwisseling tussen 

curatoren, banken en fiscus te bevorderen. Maak meer informatie-uitwisseling 
mogelijk binnen de bestaande werkgroepen zoals het kennisplatform 
faillissementsfraude of het fraudespreekuur.  

 
• Beleg de aanpak van de beroepsfraudeurs (georganiseerde 

faillissementsfraude) primair bij de FIOD en het FP. Naast de persoonsgerichte 

aanpak vergen fraude-opsporingsonderzoeken op dit niveau dermate veel 
kennis en capaciteit, dat het zonde is om dit in het land te versnipperen. 
 

• Maak veel meer werk van het fraude-spreekuur, het periodieke spreekuur van 
faillissements-RC, fraude-officier, FIOD en politie en ervaren curatoren, die 
iedere curator met raad en daad terzijde kunnen staan. Dat fraude-spreekuur 

is momenteel volledig afhankelijk van de inzet en trouw van individuele 
deelnemers. De omvang van deze problematiek rechtvaardigt dat in ieder 
arrondissement het Openbaar Ministerie het bestaan van een goed 

functionerend fraude-spreekuur tot zijn verantwoordelijkheid moet rekenen. 
Juist dit fraude-spreekuur kan ook de plek zijn waar de civiele aanpak door de 
curator verbonden wordt met de strafrechtelijke aanpak van de politie en het 

Openbaar Ministerie. 
 
3. Verruiming Garantstellingsregeling Curatoren 

 
Met de Wet versterking positie curator is artikel 68 lid 2 van de Faillissementswet 
uitgebreid zodat de curator ook een fraudesignalerende taak heeft gekregen. De 

fraudesignalerende taak van de curator kan als een publieke taak worden gezien, 
terwijl veel andere taken van de curator bij de afwikkeling van een faillissement in 
het belang van de gezamenlijke schuldeisers worden uitgevoerd. De gezamenlijke 

crediteuren hebben er meestal weinig belang bij of er bijvoorbeeld na een procedure 
een bestuursverbod aan de bestuurder van de failliete onderneming wordt opgelegd, 
hier is de boedel tenslotte niet bij gebaat.  

 
De Garantstelling Curatoren (GSR) is in het leven geroepen om curatoren financieel 
tegemoet te komen indien deze bijvoorbeeld wil onderzoeken of de bestuurder 

onverantwoordelijke risico’s nam en daarmee persoonlijk aansprakelijk gesteld kan 
worden. Bij een lege boedel kan dit onderzoek door de curator niet worden vergoed 
maar kan de curator aankloppen bij Justis om de Minister van Justitie en Veiligheid 

garant te laten staan voor het salaris en een onkostenvergoeding van de curator. Op 
dit moment valt enkel een vordering om een civielrechtelijk bestuursverbod op te 
leggen niet onder de gronden op basis waarvan aansprak op de GSR kan worden 

gedaan. Uit de evaluatie van de GSR concluderen de onderzoekers dat een dergelijke 
uitbreiding van het werkingsbereik het publieke belang van de regeling benadrukt. 

Het publieke belang is in dit geval het tegengaan van faillissementsfraude.   
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Concreet voorstel: 
 

• Geef curatoren de ruimte om hun fraudesignalerende rol optimaal te 

benutten. Onderzoek hoe de GSR verder uitgebreid kan worden. Wij vragen 
de minister om een businesscase uit te laten voeren waarin verkend wordt 
hoe meer geïnvesteerd kan worden in de GSR, zodanig dat deze in verhouding 

staat tot extra opbrengsten. 
  

• Wij stellen voor om het werkingsbereik van de GSR uit te breiden met de 

vordering civielrechtelijk bestuursverbod. Door vordering civielrechtelijk 
bestuursverbod aan te merken als grond om onder de GSR te vallen wordt het 

publieke belang van de GSR gediend. Curatoren zullen sneller besluiten om 
onderzoek te doen in het belang van de samenleving. In de beleidsreactie van 
de minister op de evaluatie van de garantstellingsregeling curatoren geeft hij 

aan dat hij wil wachten op de evaluatie van het civielrechtelijk 
bestuursverbod. Alvorens hij een besluit neemt over de precieze invulling van 
de uitbreiding van het werkingsbereik van de GSR. Dat is niet nodig, 

aangezien het gaat om een simpele toevoeging aan de lijst met gronden zodat 
het onder de GSR komt te vallen. Daarmee hoeft het ook niet een aparte 
regeling of subsidie te worden.  

 
4. Veiligheid waarborgen van curatoren en deurwaarders 
Tekenend voor de verharding in de samenleving en dan vooral in de criminele wereld 

zijn de brutale liquidaties in de onderwereld, met als nieuw dieptepunt de liquidatie 
van een advocaat die een kroongetuige bijstond. Kort daarna werd vlak over de 
Nederlandse grens bij Glane een curator neergeschoten. Een curator die veel optrad 

bij lastige faillissementen die hem in het verleden al ernstige doodsbedreigingen 
hebben opgeleverd. Hij overleefde de aanslag op zijn leven, maar het laat zien dat 
ook in de wereld van faillissementen de gemoederen hoog oplopen en dat het 

klimaat verhard.  
 
Curatoren bevinden zich daarmee in de frontlinie van de rechtsstaat. Zij hebben 

middelen tot hun beschikking die flinke impact kunnen hebben op het leven van een 
failliet. Daarom moeten curatoren de vrijheid hebben om alle middelen die zij 
wettelijk tot hun beschikking hebben vrij te kunnen inzetten, zonder de vrees van 

repercussies. 
 
Aan het werk van curatoren zit een uitdrukkelijk publieke kant. Het ordentelijk 

afhandelen van een faillissement heeft een groot maatschappelijk belang, het 
functioneren van de curator overtreft de particuliere belangen van de direct 
betrokken partijen. Daarom pleiten wij ervoor om de veiligheid van curatoren 

expliciet onderdeel te maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen. Zoals de laatste 
jaren journalisten, rechters en advocaten daar ook meer in beeld zijn gekomen. 
 

Afronding 
Op maandag 11 mei 2020 vindt in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg (WGO) 
plaats ten aanzien van de Wet homologatie onderhands akkoord (aanpassing van de 

Faillissementswetgeving). Deze notitie zal tijdens dit WGO ingebracht worden. CDA 
en SP vragen minister Dekker een schriftelijke reactie op deze notitie te geven. Juist 
in het zicht van economisch zware tijden is het van groot belang onze voorstellen op 

korte termijn door te voeren. 


