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Tussen private forensisch accountants en hun collega’s binnen politie en 

justitiediensten kan veel beter worden samengewerkt. Dat vergt wel een 

omslag in denken, zowel aan private als aan publieke zijde. De door 

regels en dogma beheerste Engelse tuin van opsporing en vervolging 

denken we weg. Daarvoor in de plaats dromen we van een prairie 

(Nyenrode, 2016), waar op basis van vertrouwen private forensisch 

accountants, banken, Kamers van Koophandel, curatoren, faillissements-

RC’s, Belastingdienst, politie en andere handhavers en OM vrijelijk met 

elkaar succesvol samenwerken; met als doel het effectief bestrijden van 

faillissementsfraude. 

Aanleiding voor dit artikel was een spontane 
‘benen-op-tafel’-sessie, waarbij twee belangrijke 
thema’s de agenda vormden: (1) hoe zou goed uit-
voering gegeven kunnen worden aan privaat 

forensisch accountantsonderzoek door politie en justitie in 
het algemeen? (2) hoe zou dat kunnen op het thema faillis-
sementsfraude in het bijzonder?

Hoewel een forensisch accountant vooral retrospectief 
werkt, is dit artikel juist een oefening in prospectief den-
ken. Publiek-private samenwerking met forensische 
accountants en de bestrijding van faillissementsfraude zijn 
terugkerende thema’s op de beleidsagenda’s. De afgelopen 
dertig jaar verschenen meerdere rapporten over dit thema, 
maar kennelijk slagen we er nog niet in om succesvol 
barrières te slechten en faillissementsfraude adequaat te 
bestrijden.

De droom komt echter steeds dichter bij de werkelijk-
heid. Er zijn de laatste jaren hoopvolle initiatieven gelan-
ceerd om een fundamentele verandering teweeg te brengen. 
Ik noem de start van de werkgroep 1Overheid, de oprichting 
van het Institute for Financial Crime, en op het terrein van 
de faillissementsfraudeaanpak de komst van fraudespreek-
uren binnen de faillissementsrechtsketen.

Er is wel geprobeerd om van dat soort initiatieven keurig 
aangeharkte Engelse tuinen te maken, die een geïdeali-
seerde natuur verbeelden waarin elke boom, elke struik en 
ook elk pad precies tot op de centimeter volgens een uitge-
dacht plan is geplant, aangelegd, en die dagelijks onder-
houd behoeft. In mijn verbeelding, een reëler dromenland 
denk ik, moet het eerder een prairie zijn, die organisatie-
ecologisch robuuster is; waar bomen en planten en paden op 
natuurlijke wijze zijn gerangschikt en zich aanpassen aan 
de werkelijkheid.

 Vergeet dus discussies over sturing, autonomie, macht, 
privacy en al die andere dromenkillers. Effectieve publiek-
private samenwerking begint op lokaal niveau, waarbij 
professionals elkaar kennen en vertrouwen; en met elkaar al 
improviserend samenwerken en een keten vormen, zich 
voegend naar de werkelijkheid. In die keten werken alle 
stakeholders op alle onderdelen toetsbaar en reconstrueer-
baar, waarbij de belangen van én de rechtsstaat én de 
benadeelde in onderlinge afweging worden gediend. Dit 
vergt wederzijds respect voor elkaars professionaliteit, maar 
ook voor elkaars beperkingen. 

Private forensisch accountants 
Al ruim 35 jaar werken er in Nederland accountants binnen 
de opsporing. Zij stonden aan de wieg van een belangrijke 
ommezwaai in de rechtshandhaving, namelijk die van puur 
dadergericht naar ook buitgericht opsporen. Toen een aantal 
van die accountants begin jaren ’90 de overstap maakte 
naar de grote accountantskantoren en daar forensische 
afdelingen vormden, noemden zij zich naar goed Canadees 
gebruik forensisch accountant.

Ondanks het feit dat forensisch accountants in Amerika, 
Canada en Engeland gemeengoed zijn in juridische proce-
dures waar financieel gericht feitenonderzoek van belang is, 
heeft het in Nederland lang geduurd voordat forensische 
accountancy als specialistisch deelterrein werd herkend en 
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erkend (Pheijffer, 2000). Tegen die achtergrond is het 
begrijpelijk dat van oudsher het werk van forensisch 
accountants wordt geassocieerd met fraudeonderzoek. Zo 
hebben ze zich, achteraf gezien, ook te veel willen profile-
ren, namelijk op het terrein van de rechtshandhaving.

Joling wijst terecht op het veel ruimere civiele werkter-
rein, en verbreedde daarmee de definitie: ‘Forensische 
accountancy is het specialistische deelterrein van de 
accountancy dat gericht is op het verzamelen, onderzoeken, 
bewerken en analyseren van en rapporteren over financiële 
gegevens ten behoeve van het onderzoek en bewijs van 
feiten voor het recht’ (Joling, 2005, p. 60). De forensisch 
accountant verricht dus feitenonderzoek ten behoeve van 
(potentiële) geschilbeslechting, en is en blijft daarbij 
primair accountant. 

In de private sector bedienen forensisch accountants 
zich van een divers palet van onderzoeken. Kern daarbij is 
dat ze zich als accountant verder hebben bekwaamd in het 
verrichten van feitenonderzoek. Een deel daarvan is per-
soonsgericht, waarbij het handelen of nalaten van personen 
(subject) in relatie tot veelal daaraan gerelateerde schade 
(object) onderwerp van onderzoek is. In handhavingskrin-
gen noemen we dat financieel rechercheren, en daar ligt dan 
ook de verbindende schakel. Niet zelden belandt het rap-
port van de forensisch accountant immers ook voor het 
gerecht en dragen zijn bevindingen bij tot bewijs in het 
rechtsgeding tussen partijen. 

Privaat belang versus publiek belang
Waarom zouden private opdrachtgevers – (vermogende) 
burgers en bedrijven – forensisch accountants inschakelen? 
De primaire reden is dat ze in financieel opzicht benadeeld 
zijn en daardoor financiële en veelal zelfs reputatieschade 
lijden. Die schade wensen zij zoveel als mogelijk (buiten)-
gerechtelijk te verhalen op de ‘dader’, die feitelijk een 
wederpartij is. Uiteraard is de afweging die private 
opdrachtgevers zullen maken, die tussen de kosten van de 
inzet van forensisch accountants en de te verhalen schade.

Daar waar ook sprake is van mogelijk strafrechtelijk 
verwijtbaar handelen zal de forensisch accountant onge-
bruikelijke transacties in het kader van zijn meldplicht voor 
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft) melden aan de FIU-Nederland (Financial 
Intelligence Unit, een zelfstandig overheidsorgaan dat 
organisatorisch is ondergebracht bij de nationale politie). 
Die melding is niet zijn of haar primaire taak, maar in het 
kader van de opsporing een bijkomend voordeel, aangezien 
op die manier politie en justitie kunnen profiteren van 

onderzoeksresultaten vanuit de private sector. Opvallend is 
in dit verband overigens wel, dat na gedane meldingen 
nauwelijks inhoudelijk om nadere informatie wordt ver-
zocht, laat staan dat opvolging ervan wordt teruggekoppeld. 

Soms bestaat er een bedrijfscode die voorziet in ver-
plichte aangifte bij strafbare feiten, maar op het moment dat 
de schade via civielrechtelijke weg valt terug te halen, 
bestaat er bij private opdrachtgevers meestal geen aanlei-
ding om aangifte te doen. Zij zullen dat ook zo lang mogelijk 
uitstellen, aangezien er daarna geen grip meer is op het 
proces en de gevolgen van het strafrechtelijke traject. Uit 
oogpunt van reputatiemanagement is het doen van aangifte 
meestal een ongewenste situatie.

Werkend in het belang van de klant, betekent niet dat de 
accountant in zijn optreden niet onafhankelijk zou zijn. De 
gedrags- en beroepsregels die op accountants van toepas-
sing zijn, bieden adequate waarborgen tegen het gevaar ‘wie 
betaalt, bepaalt’. Het tuchtrecht binnen de beroepsgroep 
heeft sedert het ontstaan van het beroep een belangrijke 
normerende functie.

Door gebrek aan eenduidig richtinggevend kader vanuit 
de beroepsorganisatie is het oordeel van de tuchtrechter nog 
weleens onvoorspelbaar. Hierdoor loont het wederpartijen 
van de opdrachtgever om via de tuchtrechter te trachten 
onwelgevallige rapporten van forensisch accountants 
onschadelijk te maken door de forensisch accountant zelf 
op beroepsfouten aan te spreken. Positief is de toenemende 
aandacht de laatste jaren binnen de beroepsgroep van 
forensisch accountants voor normen van goed onderzoek 
(Schimmel & Van Almelo, 2013). 

Normen voor goed onderzoek
In de praktijk wordt door politie vaak gesteld dat strafvor-
derlijke normen zodanig anders en zoveel strenger zijn, dat 
alleen al daarom een rapport van een private forensisch 
accountant niet bruikbaar zou zijn. Primair zit in de 
beroepshouding van de forensisch accountant dat zijn 
rapport een deugdelijke grondslag moet hebben en voor de 
rechter, civiele of strafrechter, stand moet houden. Daar-
naast werken de meesten van hen binnen organisaties die 
beschikken over een vergunning volgens de Wet particu-
liere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Mede vanuit 
dat oogpunt bestaat er een groot belang om volgens de juiste 
en toelaatbare normen te werken. Ook is er voor de accoun-
tant het commerciële risico van een ontevreden cliënt als 
een zaak voor een civiele of strafrechter stuk zou lopen 
omdat men zich er te gemakkelijk van af heeft gemaakt. En 



38 het Tijdschrift voor de Politie – jg.78/nr.9/16PPS en faillissementsfraude

tot slot is er het genoemde tuchtrechtelijke zwaard. Zelfs 
een relatief bescheiden sanctie als een waarschuwing of 
berisping dragen accountants niet graag met zich mee.

Kortom, een private onderzoeker wenst juist uitdrukke-
lijk volgens de normen te werken. Het zou goed zijn om 
bijvoorbeeld vanuit het IFFC, in samenwerking met de 
beroepsorganisatie voor accountants, de NBA, maar ook 
met vertegenwoordigers uit kringen van politie en justitie 
een voor de praktijk hanteerbare set van normen voor goed 
onderzoek op te stellen en als uitgangspunt te hanteren voor 
overdracht van zaken. 

Overdracht van onderzoeksresultaten 
Feitenonderzoek en schadeverhaal kan de private sector 
met inzet van bijvoorbeeld forensisch accountants in prin-
cipe prima zelf af. Politie en justitie komen pas in beeld 
wanneer betrokkenen geen medewerking wensen te verle-
nen, er geen vermogensbestanddelen op basis van open 
bronnen zijn te traceren en/of civielrechtelijk bewijs zonder 
inzet van dwangmiddelen niet rond komt. Waar het mondige 
slachtoffer in het civielrechtelijke traject dus niet tot ade-
quate vergoeding kan komen, resteert een beroep op het 
strafrecht. Van oudsher terecht een ultimum remedium.

Die route moet dan wel baat hebben. Wanneer politie of 
OM de aangever onvoldoende serieus neemt, beloftes dat de 
zaak wordt opgepakt niet nakomt of zonder ruggespraak 
dwars door de porseleinkast van de aangever dendert, is 
samenwerking nutteloos en bij voorbaat kansloos. Wil de 
prairie tot bloei komen, dan is wederzijdse communicatie 
over aanpak, stand van zaken en te nemen en ondernomen 
acties van levensbelang. Goede samenwerking is immers 
altijd gebaseerd op die manier van interactie en op weder-
zijds respect voor elkaars kennis en kunde. Met mensen die 

we niet vertrouwen, wisselen we niet vrijelijk gegevens uit. 
Dit geldt dus evenzeer voor forensisch accountants.

Opgeteld bij de eerdergenoemde normen voor goed 
onderzoek, betekent dit dat een reeds in private opdracht 
geschreven onderzoeksrapport met relatief eenvoudige 
veredelingsslagen onverkort kan worden gebruikt in het 
justitiële circuit. Uiteraard ook afgestemd op en binnen de 
bandbreedte van het juridische normenkader, maar juist 
forensisch accountants zijn daar zeer vertrouwd mee. 

Angst om samen te werken
In eerdere studies in de reeks Politie & Wetenschap over 
forensische accountancy (Van Wijk, Huisman, Teuth, & 
Van de Bunt, 2002) en over publiek-private samenwerking 
in de veiligheidszorg (Hoogenboom & Muller, 2002), 
worden boeiende inzichten verschaft in de rollen en 
functies van de verschillende actoren in het veld. Zowel 
de dilemma’s als de ingesleten dogma’s komen over het 
voetlicht. Herlezing laat zien hoe actueel de thema’s anno 
2016 nog zijn. 

Op de prairie is geen ruimte voor scepsis bij voorbaat, 
voor ‘wij-zij’- of ‘vriend-vijand’-denken; het is een natuur-
lijke symbiose. Onderken dat ondanks uiteenlopende 
belangen partijen elkaar nodig hebben om robuust fraude te 
bestrijden. Er is meer dan strafrecht alleen. Leg de focus in 
de prairie op dit laatste. Maak de convergentie-aspecten als 
bewijsnood, geld-goederenspoor ontdekken, de ‘binnen-
zonder-kloppen’-acties bespreekbaar en overweeg geza-
menlijk welk traject, civiel of straf, in een specifiek geval 
het meest succesvol zou kunnen zijn. Soms kan daarbij ook 
parallel onderzoek noodzakelijk zijn.

Geheimhouding – privacy
Regels omtrent geheimhouding, privacy en verschoning 
zijn er niet voor niets, maar vergen altijd een afweging van 
belangen in het concrete geval. Dat er zelfs binnen het 
kader van de regels veel mogelijk is op het vlak van 
gegevensuitwisseling, bewijst recent onderzoek (Werk-
groep Verkenning kaderwet gegevensuitwisseling, 2014).

Veel incidenteel gevormde samenwerkingsverbanden 
danken hun succes aan de tomeloze inzet van een indivi-
duele politieman of -vrouw die bij het boevenvangen in 
contact is gekomen met een evenzeer door de praktijk 
gevormde private onderzoeker, waarbij elk vanuit het 
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eigen onderzoeksdoel gegevens en kennis uitwisselt en 
echt samenwerkt. Van bovenaf opgelegde samenwerkings-
verbanden werken in de praktijk niet, omdat vertrouwen 
onderling niet top-down te organiseren is. Alleen mensen 
die elkaar als professional en beroepsgenoten (goed) 
kennen en elkaar daarbij in de eigen regio regelmatig 
ontmoeten, wisselen informatie uit (Block, 2011). 

Faillissementsfraudebestrijding
Vier jaar terug startte de minister van Veiligheid en Justi-
tie het wetgevingsprogramma herijking faillissements-
recht. Het programma kent drie pijlers: een fraudepijler, 
een reorganisatiepijler en een moderniseringspijler. 
Binnen de fraudepijler werden drie wetsvoorstellen 
ingediend, te weten het wetsvoorstel civielrechtelijk 
bestuursverbod, het wetsvoorstel herziening strafbaarstel-
ling faillissementsfraude en het wetsvoorstel versterking 
positie curator. Per 1 juli 2016 zijn de eerste twee wetten 
in werking getreden. Het wetsvoorstel versterking positie 
curator, waarin onder andere de meldplicht van curatoren 
bij het signaleren van fraude in een faillissement wordt 
opgenomen, ligt nog ter behandeling voor in de Tweede 
Kamer. 

Faillissementsfraude staat hoog op de politieke agenda. 
Binnen de politie schaart men faillissementsfraude onder 
de zogenoemde ondermijnende criminaliteit, waardoor het 
ook daar een van de speerpunten is. Er is op dit moment 
geen betrouwbaar onderzoek voorhanden hoeveel zaken van 
welk kaliber nu op het gebied van specifieke bankbreuk-
delicten lopen en hoeveel ervan succesvol worden vervolgd. 
Faillissementsfraudeonderzoeken vergen diepgaande 
financiële en juridische kennis en zijn in de regel complex 
van aard. Die expertise is niet op alle niveaus van de poli-
tieorganisatie voorhanden. 

Fraudespreekuur
Op initiatief van mw. mr. J. Reddingius, voorheen senior 
officier van justitie in Den Haag en thans advocaat-gene-
raal, werd medio 2010 in de Haagse regio een project 
‘Bestrijding eenvoudige faillissementsfraude’ opgezet, 
waarbij voornamelijk het ontbreken van een administratie 
en eenvoudige onttrekkingen aan de boedel werden onder-
zocht en vervolgd (Reddingius, 2014). Het project bewijst 
dat persoonlijke betrokkenheid van rechercheurs bij de 

materie en hun goede contacten met OM, faillissements-RC 
en curatoren een succes van zulke initiatieven kunnen 
maken (Hilverda, 2016/997).

Met het Haagse project ten voorbeeld zijn er inmiddels 
op meer plekken in het land periodiek fraudespreekuren 
voor curatoren. Zij melden de signalen van onregelmatighe-
den, die op informele wijze worden veredeld met informatie 
van de Belastingdienst, FIOD en politie. De curatoren zelf 
hebben met name behoefte aan veredeling van de eigen 
signalen met informatie en know how van de handhavings-
partners. Curatoren, de door ervaring meer gespecialiseerde 
daargelaten, bezitten in het algemeen nauwelijks kennis 
van de opsporingspraktijk en de daarmee verband hou-
dende strafrechtelijke en strafvorderlijke aspecten.

Het zou mooi zijn als op de prairie van de faillissements-
fraudebestrijding die spreekuren naar behoefte zouden 
uitgroeien tot zogenoemde informatie- en expertisecentra 
voor faillissementsfraude à la het RIEC-model. Tegen 
beroepsfraudeurs zou een dergelijke innovatieve samen-
werking tussen publiek-publiek en privaat-publiek een 
stevige wal opwerpen. Voor gelegenheidsfraudeurs zal er 
zonder meer een generiek afschrikwekkende werking van 
uitgaan. 

Curator als civiele ‘officier van justitie’
Los van de politie- en justitiezijde van faillissementsfraude 
bezit de curator krachtens zijn functie over een arsenaal aan 
bruikbare bevoegdheden. Zo heeft de failliet jegens de 
curator een inlichtingenplicht, die in het kader van de 
nieuwe wetgeving nog verder wordt uitgebreid. De curator 
zelf mag iedere plaats betreden om de boedel te reconstrue-
ren door activa en data op te halen. Die binnentredingsbe-
voegdheid heeft hij met machtiging van de faillissements-
RC ook voor woningen, tegen de wil van de bewoner. Het is 
de vraag in hoeverre curatoren gebruik maken van deze 
bevoegdheden. Ervaring leert dat de politie curatoren in de 
praktijk welwillend bijstaat bij binnentredingen. De curator 
heeft daarnaast de mogelijkheid betrokkenen te horen voor 
de rechter-commissaris, hun paspoort te laten signaleren of 
hen te laten gijzelen. 

Met de versterking van de positie van de curator en de 
introductie van de meldingsplicht bij fraude is het wel de 
vraag in hoeverre het optreden van de curator een eventu-
ele daaropvolgende strafzaak in de wielen rijdt. (Van 
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Nielen, 2013/13). Thema’s als sfeerovergang, cautieplicht, 
het niet hoeven meewerken aan de eigen veroordeling en 
andere grondslagen die in andere delen van (bestuurs-)
strafrecht reeds uitgekristalliseerd zijn, behoeven in insol-
ventieland nog verdere overdenking. Niet in de laatste 
plaats in de onderlinge uitwisseling van informatie en 
mogelijk meer integrale samenwerking tussen curator en 
politie/justitie.

Forensisch accountant als samenwerkings 
partner
De private forensisch accountant, die reeds jaar en dag de 
curator bijstaat bij het veiligstellen van de data en het 
verrichten van verhaals- en rechtmatigheidsonderzoek, 
vervult in dit kader een belangrijke rol. Hij signaleert 
immers als een van de eersten de onregelmatigheden in de 
boekhouding en daarbuiten, en zal de curator adviseren bij 
verdere stappen.

De inzet van relatief dure onderzoekscapaciteit vindt in 
de praktijk echter nog te vaak niet of te laat plaats, omdat 
niet reeds op voorhand duidelijk is of die inzet ook zal 
worden beloond in de vorm van baten voor de boedel. 
Dankzij boedelgarantstellingen van het ministerie van 
V&J, proceskostenbevoorschotting door de Belastingdienst 
of financiering door benadeelde schuldeisers, is er voor de 
curator toch veelal een onderzoeksbudget te creëren. Die 
discussie dient de curator ook openlijk te voeren bij de 
overweging om aangifte te doen en de zaak over te dragen 
aan politie en justitie. Een in het wetsvoorstel voorziene 
aangifteplicht is om die reden overbodig.

Omgekeerd kan in het geval van faillissementsfraude 
het ontbreken van boedel en zicht op baat juist een reden 
zijn om de zaak over te dragen aan politie en justitie. Waar 
geen vergoeding lijkt te komen, kan vergelding als ultimum 
remedium een oplossing zijn. Maar waar halen politie en 
justitie de mensen en de middelen vandaan als de meld-
plicht echt een succes wordt en ook de aangifteplicht wet 
wordt? Voor de complexiteit van het onderzoek zullen dan 
nog steeds forensisch accountants nodig zijn. Zouden 
politie en justitie het aandurven dergelijk onderzoek onder 
hun regie aan private partijen uit te besteden? 

“Wat is uw opsporingsbijdrage?”
Gelet op de per definitie schaarse capaciteit aan de zijde 
van politie en justitie, lijkt er op dat gebied dus wel degelijk 

een rol weggelegd voor de private forensisch accountants , 
al of niet in samenwerking of onder regie van de accoun-
tants binnen politie en FIOD. De koudwatervrees is niet 
terecht. Engelse collega’s reizen in opdracht van het Serious 
Fraud Office stad en land af om bezittingen te traceren en 
volgens common law te confisqueren.

Na dertig jaar minutieus ontworpen natuurtuin wordt het 
tijd voor de robuuste prairie. Stop met oeverloze structuur-
discussies. Stop ook met tijdverslindende weeginstrumenta-
ria. Stop tenslotte ook met de ridicule eis van afpaktargets. 
Zeker bij faillissementsfraude behoren opbrengsten naar 
slachtoffers te gaan. Omdat opsporingscapaciteit niet gratis 
is, zou in een enkel geval wel kunnen worden nagedacht 
over een ‘opsporingsbijdrage’ ten laste van de boedel. Start 
vandaag nog kleinschalige lokale projecten en creëer een 
prairie. Of om met Boutellier af te ronden: ‘(M)et een ander 
perspectief ontstaat een nieuwe werkelijkheid’ (Boutellier, 
2011). «
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