
Vermogensdelicten (deel 2) 

Juris     Didact

 
2  ■ 2014



 Colofon

 ■ Missie JurisDidact streeft ernaar kennis en inzicht bij juristen te verhogen en de 
ontwikkeling van het professioneel handelen te bevorderen door middel van 
onafhankelijke, individuele nascholing.

 ■ Verschijningsfrequentie De JurisDidact-programma’s over Strafrecht verschijnen circa vijfmaal per jaar.

 ■ Accreditatie Dit cursusprogramma is door de Nederlandse Orde van Advocaten geaccrediteerd 
voor 3 opleidingspunten. Deze accreditatie geldt t/m 31 december 2018. 

 ■ Redactie Mr. Pieter Dorhout, hoofdredacteur
  Mr. Claes van Deutekom
  Mr. drs. F.W. den Ottolander
  Prof. mr. dr. Charlotte Phillips

 ■ Docenten Mr. Carolien Noorduyn en mr. Linda van der Hut

 ■ Uitgever Igno Ketelaars

 ■ Vormgeving Roelof Koster Design, Mildam

 ■ Foto omslag Splinter Photography, Job Jonathan Schlingemann

  © 2014 JurisDidact, Houten
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de 
uitgever.

 ■ Bestellingen De basisprijs van een cursusprogramma is € 175 (excl. btw). Bij gelijktijdige 
bestelling vanaf 4 cursusprogramma’s geldt korting. Zie hiervoor de website 
van JurisDidact. JurisDidact legt de gegevens van bestellers vast voor verwerking 
van de bestelling. De gegevens kunnen door ons worden gebruikt om u te 
informeren over relevante producten en diensten, tenzij u te kennen hebt gegeven 
hiertegen bezwaar te hebben.

 ■ Certifi caten Certifi caten worden alleen toegekend aan kopers van losse programma’s.

 ■ Administratie Bij wijziging van de tenaamstelling en/of het adres verzoeken wij u deze gegevens 
door te geven aan de klantenservice van JurisDidact: De Molen 37, Postbus 545, 
3990 GH Houten.

 ■ Algemene voorwaarden Levering en diensten geschieden volgens de Algemene voorwaarden van 
Domus Editoria, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 
1 december 2011 onder nummer 52723860. Een exemplaar van deze voorwaarden 
zal op verzoek worden toegezonden. De voorwaarden zijn te raadplegen via 
www.jurisdidact.nl.



Inhoud

  Inleiding – 4
  Pre-toets – 6

Blok A Faillissementsfraude

A1 Wettekst – 9

A2 Belangrijkste bestanddelen – 12

A3 Recente jurisprudentie – 15

A4 Opmerkingen naar aanleiding van recente rechtspraak – 17

Blok B Witwassen

B1 Wettekst – 19

B2 Belangrijkste bestanddelen – 21

B3 Recente jurisprudentie – 25

B4 Opmerkingen naar aanleiding van recente rechtspraak – 27

Blok C Omkoping

C1 Wettekst – 29

C2 Belangrijkste bestanddelen – 33

C3 Recente jurisprudentie – 37

C4 Opmerkingen naar aanleiding van recente rechtspraak – 42

  Afkortingenlijst – 43
  Antwoorden pre-toets en casuïstiek – 44
  Literatuur en jurisprudentie – 51
  Toetsvragen – 54



2 | 2014 Vermogensdelicten (deel 2) 4

Inleiding

In deel 2 van de cursus Vermogensdelicten richten wij ons op twee 
specifi eke delicten die in tijden van economische crisis frequent 
voorkomen: omkoping en faillissementsfraude. Uit de gepubliceerde 
rechtspraak blijkt dat fi nancieel barre tijden ertoe leiden dat be-
drijven (te) ver gaan om opdrachten binnen te halen, dat minder 
mensen de verleiding kunnen weerstaan om aan die praktijken 
weerstand te bieden en dat (bijna) gefailleerden trachten toch nog wat 
laatste centen uit hun noodlijdende bedrijf te halen. Grote fi nanciële 
belangen die in het gedrang komen door een krimpende economie 
maken mensen die werkzaam zijn in de commerciële branches 
gevoelig(er) voor fraude. De opsporing en bestrijding van deze 
delicten heeft hierdoor een hoge prioriteit (gekregen), hetgeen ertoe 
leidt dat we deze delicten vaker in de praktijk tegenkomen. En 
vervolgens levert vrijwel alles wat iemand met uit deze (of andere) 
misdrijven verkregen gelden doet, witwassen op. In deze bijdrage 
bespreken wij de voornaamste bestanddelen van deze vermogens-
delicten, gaan wij in op relevante en recente jurisprudentie en 
proberen wij aanbevelingen te doen voor een effectieve verdediging.

Deze cursus is in de volgende blokken opgedeeld:

Blok A Faillissementsfraude
Blok B Witwassen
Blok C Omkoping

De respectieve blokken bevatten telkens een uiteenzetting van de 
essentie en de belangrijkste bestanddelen van de delicten die onder 
faillissementsfraude worden geschaard, witwassen en omkoping. 
Daarnaast bevat ieder blok een overzicht van recente jurisprudentie 
met betrekking tot deze delicten, van zowel de Hoge Raad als de 
lagere rechters, en een conclusie over de daarin waar te nemen 
ontwikkelingen en aanbevelingen voor de praktijk.

Na afl oop van het nascholingsprogramma:
 ●   hebt u kennis van de invulling van de belangrijkste bestanddelen 

van de hier besproken vermogensdelicten;
 ●   bent u bekend met de meest relevante jurisprudentie over deze 

delicten;
 ●   bent u in beginsel in staat een verdachte bij te staan die wordt 

verdacht van één van deze delicten.

 ■ Doelstellingen
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Dit nascholingsprogramma is in drie gedeelten (Blok A t/m C) door te 
werken. U zult voor deze blokken elk circa 1 uur nodig hebben. 
Mogelijk beklijft de stof beter als u het programma in drie gedeelten 
doorwerkt.

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

Carolien Noorduyn en Linda van der Hut zijn allebei werkzaam bij 
Sjöcrona van Stigt Advocaten te Den Haag. Zij zijn gespecialiseerd in 
het bijstaan van verdachten in complexe fraude- en commune straf-
zaken. Carolien en Linda verzorgen allebei strafrechtelijk onderwijs 
in het kader van de permanente opleiding. Carolien is tevens als 
docent verbonden aan de beroepsopleiding van de NOVA en heeft 
meerdere publicaties op haar naam. Carolien en Linda zijn bij het 
schrijven van deze uitgave ondersteund door Azadeh Salim Arooni en 
Céleste Voogel-van Buuren die ten tijde van de totstand koming van 
deze uitgave stage liepen bij Sjöcrona van Stigt advo caten.

 ■ Opmerkingen

 ■ Criteria toets

 ■ Over de docenten
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Pre-toets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennis is van dit onderwerp, kunt u 
vrijblijvend de pre-toets maken.

1 Welke stelling(en) is/zijn juist?

I  Bij faillissementsfraude gaat het doorgaans om het onttrekken van 
activabestanddelen aan de boedel, het niet verantwoorden van baten 
en/of het wederrechtelijk bevoordelen van bepaalde  schuldeisers.

II  Het niet gevoerd hebben van een administratie valt niet onder faillisse-
mentsfraude.

A Beide stellingen zijn juist.
B Stelling I is juist, stelling II is onjuist.
C Stelling I is onjuist, stelling II is juist.
D Beide stellingen zijn onjuist.

2 Wat zijn voorbeelden van onttrekken in de zin van ‘een goed aan de boedel 
onttrekken/hebben onttrokken’ ex art. 341, onderdeel a, onder 1°, Sr?

I Het vervreemden van een goed na de faillietverklaring.
II Het vernietigen van goederen voor de faillietverklaring.
III Het verbergen van goederen voor de curator.
IV Het niet verantwoorden van een goed.

A I, II en III.
B II en IV.
C III en IV.
D I, III en IV.

3 Hoe ver reikt het begrip ‘goed’ in de zin van ‘een goed aan de boedel 
onttrekken/hebben onttrokken’ ex art. 341, onderdeel a, onder 1°, Sr?

A Het begrip ‘goed’ is bijzonder ruim: zelfs goodwill en een vordering 
kunnen als zodanig worden aangemerkt.

B Het begrip ‘goed’ heeft een beperkte reikwijdte, slechts bepaalde 
vorderingen kunnen onder het begrip worden geschaard.

C Het begrip ‘goed’ is afhankelijk van het oordeel van de curator; derhalve 
kan niet in het algemeen worden gesteld hoe ver het begrip reikt.

D Het begrip ‘goed’ dient, gelet op de rechtspraak van de Hoge Raad, niet 
ruim te worden uitgelegd.
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4 Kan giraal geld worden aangemerkt als een voorwerp in de zin van art. 
420bis Sr?

A Ja, want giraal geld is een vermogensrecht.
B Nee, enkel chartaal geld kan een voorwerp in dergelijke zin zijn.
C Nee, het moet gaan om geld dat de verdachte feitelijk onder zich heeft.
D Ja, mits de herkomst van dit geld onzichtbaar is gemaakt.

5 Welke stelling(en) is/zijn juist?

I  Voor verhullen en verbergen in de zin van art. 420bis, eerste lid, onder-
deel a, Sr is vereist dat de verdachte het voorwerp in feitelijke of in juri-
dische zin onder zich heeft. 

II  Niet is vereist dat de werkelijke aard, herkomst, vindplaats, vervreem-
ding of verplaatsing van het voorwerp volstrekt onzichtbaar is gemaakt.

A Beide stellingen zijn juist.
B Stelling I is juist, stelling II is onjuist.
C Stelling I is onjuist, stelling II is juist.
D Beide stellingen zijn onjuist.

6 Is (schuld)witwassen ten aanzien van een voorwerp afkomstig uit enig door 
de verdachte zelf begaan misdrijf mogelijk?

A Nee, dit wordt belet door het ‘ne bis in idem-beginsel’.
B Nee, dit valt buiten de reikwijdte van witwassen.
C Ja, mits het een gedraging betreft die heeft bijgedragen aan het 

verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat voorwerp.
D Ja, elke gedraging die in één van de genoemde strafbaarstellingen is 

omschreven rechtvaardigt onder alle omstandigheden de kwalifi catie 
(schuld)witwassen.

7 Wat zijn ‘witwastypologieën’?

A Dit zijn min of meer objectieve kenmerken die zouden kunnen duiden 
op het witwassen van de opbrengsten van misdrijven.

B Dit zijn omschreven situaties waaruit zonder meer het vermoeden van 
witwassen volgt en aan de hand waarvan vervolgens direct het bewijs 
van witwassen wordt ontleend.

C Dit zijn handvatten ter bestrijding van witwasdelicten.
D Typologieën van witwassen zijn omstandigheden die witwasplegers 

gebruiken om zo onopvallend mogelijk te kunnen witwassen.
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8 Wat beogen de omkopingsbepalingen te beschermen?

I De loyaliteit tussen ambtenaren onderling.
II Het vertrouwen dat burgers in ambtenaren moeten kunnen hebben.
III  De discretionaire bevoegdheden van huidige, vroegere en toekomstige 

ambtenaren. 

A I.
B I en III.
C II.
D II en III.

9 Welke stelling(en) is/zijn juist?

I  Bij actieve omkoping gaat het om de gedraging van de omgekochte 
functionaris. 

II Passieve omkoping betreft de gedraging van de omkoper.

A Beide stellingen zijn juist.
B Stelling I is juist, stelling II is onjuist.
C Stelling I is onjuist, stelling II is juist.
D Beide stellingen zijn onjuist.

10 Wat wordt verstaan onder een gift?

A Iets dat wordt overgedragen, waarvan de (gelds)waarde objectiveerbaar 
is.

B Iets dat vatbaar is om van hand tot hand te worden overgegeven.
C Elke overdracht van iets dat waarde heeft voor de verkrijger.
D Iedere handeling die de omkoper verricht in het kader van de overdracht.
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Blok A Faillissementsfraude

A1 Wettekst

casus 1 Irene
Frank heeft een grote voorliefde voor gitaren en opent in 2006 zijn een-
manszaak ‘Guitars for you’ in het centrum van Alkmaar. Na bijna twee 
goede jaren achter de rug te hebben gehad, besluit Frank een fi kse 
investering te doen. Hij koopt een grote hoeveelheid vintage gitaren in van 
het merk ‘Fender’. Na enkele maanden blijkt de economische crisis helaas 
ook zijn weerslag te hebben op de gitarenmarkt en Frank besluit zijn 
collectie aan te bieden op de Noord-Hollandse veiling voor vintage 
instrumenten. De opbrengst van de verkoop ligt echter ver onder de 
aanschafwaarde van de gitaren, met als gevolg dat ‘Guitars for you’ failliet 
gaat. Frank zit met zijn handen in het haar en zoekt steun bij zijn echt-
genote Irene, met wie hij in gemeenschap van goederen is gehuwd.
Kort na het faillissement van de zaak wordt Irene wettelijk opgeroepen om 
in dat kader inlichtingen te geven, maar zij heeft na alle negatieve media-
berichten in de Alkmaarse courant haar buik vol van de kwestie. Irene 
besluit dan ook geen gehoor te geven aan de oproeping.

a Pleegt Irene hiermee een strafbaar feit en zo ja, welke consequenties kan 
dit voor Irene hebben?

b Hoe luidt het antwoord op de vorige vraag indien Irene wel gehoor had 
gegeven aan de oproeping, maar vervolgens onjuiste inlichtingen had 
gegeven omtrent het faillissement van ‘Guitars for you’?

c Welke wet kan worden geraadpleegd voor wat betreft de verplichtingen die 
gelden ten aanzien van het geven van inlichtingen bij een faillissement? 
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d Valt het overleggen van de volledige grootboekadministratie, de loon-
administratie en relevante bankafschriften onder het geven van inlichting-
en in de zin van art. 194 Sr? En hoe zit dit met bankafschriften die betrek-
king hebben op een privérekening?

Hij die in staat van faillissement is verklaard, wordt, als schuldig aan 
eenvoudige bankbreuk, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een 
jaar of geldboete van de vijfde categorie:
1° indien zijn verteringen buitensporig zijn geweest;
2°  indien hij, met het oogmerk om zijn faillissement uit te stellen, wetende 

dat het daardoor niet kon worden voorkomen, op bezwarende voor-
waarden geldopnemingen heeft gedaan;

3°  indien hij de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers waarmee hij 
ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek een admini-
stratie gevoerd heeft en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
die hij ingevolge dat artikel bewaard heeft, niet in ongeschonden staat te 
voorschijn brengt. (Art. 340 Sr)

En
Als schuldig aan bedrieglijke bankbreuk wordt gestraft hetzij met gevang-
enisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie, 
hetzij met één van deze straffen, hij:
a  die in staat van faillissement is verklaard, indien hij ter bedrieglijke 

verkorting van de rechten van zijn schuldeisers:
 1°  hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet verantwoord 

heeft of niet verantwoordt, hetzij enig goed aan de boedel onttrokken 
heeft of onttrekt;

 2°  enig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde heeft 
vervreemd;

 3°  ter gelegenheid van zijn faillissement of op een tijdstip waarop hij wist 
dat het faillissement niet kon worden voorkomen, een van zijn 
schuldeisers op enige wijze bevoordeeld heeft of bevoordeelt;

 4°  niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rustende verplich-
tingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge 
artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en het bewaren en te 
voorschijn brengen van boeken, bescheiden en gegevens dragers in dat 
artikel bedoeld;

b  te wiens aanzien de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van 
toepassing is verklaard, indien hij ter bedrieglijke verkorting van de 
rechten die zijn schuldeisers jegens de boedel kunnen doen gelden:

 1°  hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet verantwoord 
heeft of niet verantwoordt, hetzij enig goed aan de boedel onttrokken 
heeft of onttrekt; 
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 2°  enig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde heeft 
vervreemd;

 3°  ter gelegenheid van de toepassing van de schuldsaneringsregeling 
natuurlijke personen of op een tijdstip waarop hij wist dat hij niet zou 
kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, een van zijn 
schuldeisers op enige wijze bevoordeeld heeft of bevoordeelt;

 4°  niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rustende verplicht-
ingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge 
artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en het bewaren en te 
voorschijn brengen van boeken, bescheiden en gegevensdragers in dat 
artikel bedoeld. (Art. 341 Sr)

En
1  Hij die, in staat van faillissement verklaard of als echtgenoot van een 

gefailleerde met wie hij in gemeenschap van goederen is gehuwd, of als 
bestuurder of commissaris van een rechtspersoon, wettelijk opgeroepen 
tot het geven van inlichtingen, hetzij zonder geldige reden opzettelijk 
wegblijft, hetzij weigert de vereiste inlichtingen te geven, hetzij opzettelijk 
verkeerde inlichtingen geeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2  Terzake van het feit, bedoeld in het eerste lid, wordt met dezelfde straf 
gestraft hij, ten aanzien van wie of ten aanzien van wiens echtgenoot met 
wie hij in gemeenschap van goederen is gehuwd, de schuldsanerings-
regeling natuurlijke personen van toepassing is.

3  Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in het eerste 
lid, in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep 
worden ontzet. (Art. 194 Sr)

Faillissementsfraude kan worden omschreven als opzettelijk en 
on geoorloofd gedrag vóór of tijdens een faillissement, waardoor 
schuldeisers opzettelijk of culpoos (kunnen) worden benadeeld [1]. 
Doorgaans gaat het om het onttrekken van activabestanddelen aan de 
boedel, het niet verantwoorden van baten en/of het wederrechtelijk 
bevoordelen van bepaalde schuldeisers. Ook het niet  hebben gevoerd 
van een administratie en het niet geven van inlichtingen kunnen 
onder omstandigheden onder de term ‘faillissementsfraude’ worden 
gebracht [2].

De belangrijkste feiten zijn strafbaar gesteld in Titel XXVI van het 
Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, waarvan de ‘bank-
breukdelicten’ (art. 340-344) de kern uitmaken. Deze cursus spitst 
zich toe op art. 340, 341 en 194 Sr: eenvoudige en bedrieglijke 
bankbreuk en de inlichtingenplicht.

Het verschil tussen art. 340 en 341 Sr zit hem in het bijkomende 
oogmerk: bij art. 341 Sr moet de verdachte (tevens) hebben gehandeld 
‘ter bedrieglijke verkorting’ van de rechten van schuldeisers. Art. 341 
Sr is dan ook een ernstiger feit waar een hogere straf op staat. De 
strafbare gedragingen zijn soms in de tegenwoordige tijd geformu-
leerd en soms in de verleden tijd. De gedraging die vóór de failliet-

 ■ Art. 340 Sr en 
art. 341 Sr

 ■ Onderscheid een-
voudige en bedrieg-
lijke bankbreuk
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verklaring moet zijn verricht, is in de verleden tijd geformuleerd. De 
gedraging die erna moet zijn verricht, in de tegenwoordige tijd. 
Sommige gedragingen zijn in beide tijden geformuleerd en zijn aldus 
strafbaar ongeacht of zij zijn verricht voor of na de faillietverklaring.

A2 Belangrijkste bestanddelen

Dit betekent dat alleen hij die in staat van faillissement is geraakt 
deze delicten (art. 340-343 Sr) kan plegen (kwaliteitsdelicten). Bij 
gedragingen van voor de faillietverklaring functioneert dit bestand-
deel als een voorwaarde voor strafbaarheid: de gedragingen worden 
pas strafbaar als er een faillissement is gevolgd.
De meningen zijn verdeeld over de vraag of het van belang is dat de 
faillietverklaring in kracht van gewijsde is gegaan. In het kader van 
het delict van art. 344 Sr oordeelde de Hoge Raad van wel (HR 4 
december 1990, NJ 1991, 360). Volgens Hilverda en Keulen volgt uit de 
wettekst en de wetsgeschiedenis dat voor vervulling van het bestand-
deel ‘hij die in staat van faillissement verklaard’ kracht van gewijsde 
niet is vereist. Fokkens is evenwel een andere mening toegedaan [3].

Met verteringen worden niet-zakelijke uitgaven bedoeld. Die verter-
ingen zijn buitensporig als zij niet in verhouding hebben gestaan met 
de inkomsten of indien deze bij verminderde inkomsten onnodig 
groot zijn gehouden of vermeerderd (HR 13 december 2011, NJ 2012, 
9). Kortom: niet-zakelijke, onverantwoorde uitgaven. Factoren die 
meewegen bij de beoordeling zijn inkomsten over een bepaalde 
periode, het al dan niet noodzakelijk zijn van de uitgaven en (andere) 
privé-uitgaven (Hilverda). Een voorbeeld van buitensporige verter-
ingen is de besteding van bedrijfsgelden aan gokken (HR 11 januari 
1983, NJ 1983, 434). Is er eerst na de faillietverklaring buitensporig 
verteerd, dan is er sprake van onttrekken aan de boedel (HR 8 juni 
1971, NJ 1971, 414). Buitensporig verteren kan onder art. 340 Sr 
worden geschaard, maar ook onder art. 341 Sr, als het gebeurt ter 
bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeisers.

Met het oogmerk om faillissement uit te stellen: op bezwarende 
voorwaarden geldopnemingen doen. 
Deze gedraging is alleen strafbaar als deze heeft plaatsgehad vóór de 
faillietverklaring, terwijl de strafbaarheid pas intreedt als er faillisse-
ment is gevolgd. Onder bezwarende voorwaarden kan worden 
verstaan: ‘voorwaarden, meer bezwarend dan die waarop in het 
algemeen ten tijde waarop het geld opgenomen werd geld te ver-
krijgen was’ [4]. Een voorbeeld is het aangaan van een lening tegen 
een hogere rente of onder zwaardere zekerheden dan in het krediet-
verkeer gebruikelijk is.

 ■ In staat van 
 faillis sement 
 verklaard

 ■ Buitensporige 
 verteringen

 ■ Op bezwarende 
voorwaarden geld-
opnemingen doen


