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JURISTEN IN DE FINANCIËLE WERELD: GEEN GELUKKIG HUWELIJK 
 

Tombola van fraudezaken 
 
Onvoorspelbaar, dat is het vonnis in veel financiële fraudezaken. Op stevige strafeisen volgen 
doorgaans milde straffen. Zijn juristen wel in staat de bank-, beurs- en accountancywereld te door-
gronden? ‘Rechters met ervaring in het bedrijfsleven zijn een zegen’, zegt een advocaat. ‘Financiële 
criminaliteit is niet ingewikkeld, het wordt ingewikkeld gemáákt’, reageert een hoogleraar. Door 
batterijen duurbetaalde advocaten. 
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Wat begon als een van de grootste fraudezaken in het Nederlandse bedrijfsleven, eindigde in de ver-
oordeling op grond van weinig spectaculaire delicten: valsheid in geschrifte en misleiding van de ac-
countant. Ook de eis van het Openbaar Ministerie verdampte: van de twintig maanden cel, waarvan 
zes voorwaardelijk, vond de rechter een celstraf van negen maanden voorwaardelijk en 225 duizend 
euro geldboete wel genoeg. Het wachten is nu of het hof Amsterdam, dat de Ahold-zaak op voor-
spraak van het OM in hoger beroep gaat bekijken, strenger zal oordelen. 
Ook in het fraudeproces tegen het Rotterdamse horecabedrijf Dudok kreeg het OM niet haar zin. 
Volgens justitie had de directie de administratie slecht bijgehouden, een onjuiste belastingaangifte 
gedaan, valse urenlijsten en dienstroosters bijgehouden en zwartwerken toegestaan. Maar van een 
‘omvangrijke fraudezaak’, waar het OM over sprak, was volgens de rechtbank geen sprake. De direc-
teuren kwamen weg met voorwaardelijke gevangenisstraffen, geldboetes en taakstraffen. 
‘Voor buitenstaanders lijken fraudezaken een tombola’, zegt mr. René Craemer van het Functioneel 
Parket. Soms volgt er een veroordeling die boven de eis uitschiet maar meestal wordt er lichter ge-
straft. Hoofdofficier Craemer kan met die lagere straffen wel leven, maar meer moeite heeft hij met 
de verschillen tussen rechtbanken onderling. Hoe eenvoudig is het bij verkeersovertredingen en uit-
keringsfraude: is het delict eenmaal bewijzen, dan toont een tabel wat de straf moet zijn. 
Dat is niet de weg die advocaat mr. Dirk van der Landen, gespecialiseerd in financieel-economisch 
strafrecht, zou willen inslaan. ‘Er moeten vooral géén strafrichtlijnen voor financiële delicten komen. 
Richtlijnen zijn de reddingsboei voor luie magistraten. Zij leiden er meestal toe dat ongelijke gevallen 
gelijk worden behandeld, en dat is onrecht. Officieren van justitie en rechters moeten blijven naden-
ken en zelf een oordeel vormen over de feiten.’ 
Dat laatste wil Craemer ook. Strafrichtlijnen bij fraudezaken uit de grond stampen, dat zit er niet in. 
Wel bepaalde kenmerken uit zaken destilleren, die een zekere range van straffen oplevert. ‘Richtlij-
nen zullen er niet van komen’, denkt Craemer. ‘Dat gebeurt pas als voorkenniszaken dagelijks voor-
komen. En daar ga ik niet vanuit.’ 
 
Geestelijke lenigheid 
Feit blijft dat rechters vaak (ver) onder de strafeis blijven. Dat ligt doorgaans niet aan juridische com-
plicaties van de zaak. Fraude is terug te voeren op relatief eenvoudige commune delicten (zie kader). 
Het diepere probleem ligt ergens anders: juristen begeven zich in de sfeer van economische bedrij-
vigheid en hebben daar moeite mee. ‘Cijfers en juristen, het is geen gelukkige combinatie’, zegt 
prof.mr. François Kristen, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Economische 
aspecten van een zaak zijn een wezensvreemd onderdeel van het rechtsleven. Dat geldt zelfs voor 
zeer ervaren rechters in de meervoudige kamer.’ 
Ook Van der Landen noemt de meeste fraudezaken juridisch niet vreselijk ingewikkeld, maar de con-
text waarbinnen de fraude zich afspeelt is dat wel: bij de Clickfondszaak was dat de beurswereld, bij 
boekhoudfraude is dat de accountancy. ‘Rechters, advocaten en officieren van justitie moeten zich 
verdiepen in de wereld van andere experts. Zij moeten in staat zijn om voldoende te begrijpen van de 
regels en gewoonten op de beurs, in de accountancy of binnen het bankbedrijf om een veronderstel-
de fraude te kunnen waarderen. Dat vergt enige geestelijke lenigheid.’ 
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Voor een deel gaat prof.mr. Marcel Pheijffer, hoogleraar forensische accountancy aan de Universiteit 
Leiden en Nyenrode University mee in die redenering: financiële criminaliteit is in de kern niet inge-
wikkelder dan milieu- en zedencriminaliteit of verkeersdelicten. ‘Of je je als jurist bezighoudt met 
ballistisch, DNA-, psychiatrisch of financieel onderzoek, dat moet eigenlijk niet uitmaken. Steeds ga je 
na of een bepaalde situatie past in de delictsomschrijving.’ 
Fraudezaken zijn niet ingewikkeld, ze worden ingewikkeld gemaakt, vermoedt Pheijffer. Mensen 
frauderen om er geld mee te verdienen, en dat wil men na een verdenking ook behouden. Dus ne-
men fraudeurs veel advocaten in de arm om de zaak per se te winnen. ‘Met al die juristen en dossiers 
ontstaat er een geur van ingewikkeldheid.’ Ook hoofdofficier Craemer vindt fraude niet bijzonder 
ingewikkeld. Goed, de zaken zijn niet eenvoudig, wel omvangrijk. Er komen veel aspecten bij kijken. 
‘Dat vergt veel van de mensen die de dossiers moeten beoordelen.’ 
 
Duurbetaalde advocaten 
Om fraudeurs een stap voor te zijn, heeft de rechterlijke macht de laatste jaren geïnvesteerd in sa-
menbundeling van expertise. De rechtbank Amsterdam doet als enige zaken op het terrein van 
voorwetenschap. Daar is een speciale ‘Zalmkamer’ in het leven geroepen (het idee kwam van de 
minister van Financiën), waar rechters zitten die zijn vrijgesteld van andere klussen. Het Functioneel 
Parket, sinds enkele jaren verantwoordelijk voor de vervolging van fraude, laat zien dat ook het 
Openbaar Ministerie zich specialiseert en kennis opbouwt. Toch denkt Kristen dat advocaten nog 
beter zijn gespecialiseerd. ‘Ook kantoren werken onderling samen en bundelen know how, zoals in 
de Ahold-zaak. Er staan dan meerdere duurbetaalde advocaten, wiens kantoren veel tijd kunnen 
besteden aan research, tegenover een enkele officier van justitie, die een veel kleinere staf heeft.’ 
Craemer: ‘Wat kennis van het strafrecht betreft zou ik tegen advocaten willen zeggen: kom maar op. 
Dat winnen wij. Maar als wij een zaak presenteren die zo klaar is als een klontje, willen vooral rijke 
verdachten er een batterij advocaten tegenaan gooien. Niet dat ze veel succes hebben, maar advoca-
ten blazen behoorlijk wat rook in het systeem. En wij moeten op alle verweren reageren.’ Een ach-
terstand in kennis is er dus niet, wel in personeel. ‘Ik heb te weinig mensen om al die zaken te kun-
nen behappen.’ Wellicht krijgt hij steun van socialisten: de SP geeft als enige partij fraudebestrijding 
meer prioriteit. ‘Het OM krijgt meer forensische accountants en fiscalisten en de rechterlijke macht 
meer deskundigheid over fraude’, aldus het verkiezingsprogramma. 
Dirk van der Landen, werkzaam op het Amsterdamse advocatenkantoor De Roos & Pen, zegt dat 
advocaten het relatief gemakkelijk hebben. Zij hebben immers cliënten die doorgaans ma-
teriedeskundige zijn en als vraagbaak kunnen dienen. ‘Officieren kunnen vaak terugvallen op redelijk 
gespecialiseerde opsporingsdiensten. Rechters hebben niets om op terug te vallen.’ Daarom vindt hij 
het belangrijk dat de rechterlijke macht buitenstaanders aantrekt met specifieke deskundigheid. 
‘Rechters met ervaring in het bedrijfsleven zijn een zegen. Die weten hoe het is geregeld en wat kan 
en wat niet.’ 
 
Letterknechten 
Van der Landen maakte dat mee in zijn eigen praktijk. Volgens de Amsterdamse advocaat wéten 
ervaren rechters bijvoorbeeld dat de directeur-grootaandeelhouder van een beroepsvennootschap – 
in zijn hoedanigheid van directeur – niet aan zichzelf – in zijn hoedanigheid van enig aandeelhouder – 
een uitnodiging verstuurt voor een aandeelhoudersvergadering. Die rechters weten ook dat de notu-
len van die vergadering dus met een korreltje zout moeten worden genomen, zegt Van der Landen. 
‘Zo gaat dat al jaren, iedereen weet dat en het is totaal geen probleem. Iemand die echter uitsluitend 
met een strafrechtelijke bril kijkt, meent misschien dat de notulen van zo’n aandeelhou-
ders‘vergadering’ een vals stuk zijn, omdat die vergadering in werkelijkheid niet heeft plaatsgevon-
den. Zulke juridische letterknechten moeten uit het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur 
worden geweerd, maar helaas lukt dat niet altijd. Met als resultaat: een tamelijk nutteloze vervolging 
of een onbegrijpelijke veroordeling.’ 
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Het gaat niet alleen om het begrip van bank- en accountancyregels maar vooral van voldoende inle-
vingsvermogen. Het ergste wat een verdachte kan overkomen, aldus Van der Landen, is een rechter 
zonder enig gevoel voor de context waarbinnen het vermeende strafbare feit zich heeft afgespeeld. 
Op dat punt is het Functioneel Parket steeds beter uitgerust. Officieren lopen stage bij De Ne-
derlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten, om de financiële sector beter te leren kennen. 
Bij fiscale onderwerpen kan de FIOD ondersteuning bieden, die weer 30 duizend medewerkers van 
de fiscus kan inschakelen. ‘Wij hebben behoefte aan goede fiscalisten’, zegt Craemer. ‘Zij verrichten 
juridisch, geen economisch werk.’ 
Het komt voor dat juristen het financieel-economische veld niet beheersen, erkent ook jurist-
accountant Pheijffer, maar minder vaak dan het lijkt. Volgens hem zijn juristen in het algemeen vol-
doende uitgerust om fraudezaken te doorgronden. ‘Met enig abstractieniveau zijn ze in staat de kern 
van financiële fraude te begrijpen. Ze hoeven niet te letten op punten en komma’s. Daarvoor kun je 
gebruik maken van gespecialiseerde opsporingsdiensten en deskundigen.’ 
Op één punt echter willen juristen nogal eens tekort schieten, zegt Pheijffer: de ‘contactdes-
kundigheid’. Ze moeten kunnen beoordelen of ze de zaak zelf in de vingers hebben, of dat ze des-
kundigheid moeten inroepen. ‘Soms denken en zeggen juristen wat te vroeg dat ze het zelf wel snap-
pen. Zo kan de officier verzuimen aanvullend bewijs te verzamelen, omdat hij ten onrechte denkt dat 
de zaak al rond is. Of de rechter kan verzuimen een deskundige in te schakelen omdat hij denkt het 
zelf wel te weten. Zo iemand overspeelt zijn hand.’ Maar dat zijn de uitzonderingen, stelt Pheijffer. 
 
Tombola 
Advocaat Van der Landen denkt uit zijn praktijk méér gevallen te kennen dan deze ‘uitzonderingen’. 
De kwaliteit van rechters varieert volgens hem nogal. ‘Naast vele uitstekende rechters zijn er helaas 
ook velen die de vereiste geestelijke lenigheid ontberen om tot een echt afgewogen oordeel te ko-
men’, luidt Van der Landens kritiek. Zo kwam er een cliënt bij hem die voor belastingfraude door de 
rechtbank tot één jaar was veroordeeld. Hij had zich laten verdedigen door diens fiscalist die de 
strafkamer van de rechtbank had getrakteerd op een gecompliceerd fiscaal verweer. De rechtbank 
had daaruit begrepen dat de verdachte nog steeds geen inzicht had in de strafwaardigheid van zijn 
gedragingen, en haalde flink uit – waarschijnlijk ook omdat het opgegeven benadelingsbedrag sub-
stantieel was, vermoedt Van der Landen. Bij het gerechtshof slaagde de advocaat erin duidelijk te 
maken dat er sprake was van een verschil van inzicht tussen de belastingdienst en de cliënt met zijn 
adviseurs: de inspecteur was – al voordat de aangifte werd gedaan – op de hoogte gesteld dat zijn 
zienswijze in de aangifte niet zou worden gevolgd. Resultaat: een geldboete van een paar honderd 
euro. Nog steeds te veel, vindt Van der Landen, ‘maar heel anders dan een jaar zitten’. Zijn verklaring 
voor deze loop van het verhaal: ‘In het hof zat iemand met een jarenlange ervaring als belastingadvi-
seur, terwijl de rechtbank bestond uit juristen die al decennia commune zaken berechten. Dat maakt 
dus verschil. In dat opzicht is sprake van een tombola.’ 
Het woord tombola zal hoogleraar Kristen niet snel in de mond nemen. Hij zoekt de verklaring voor 
de kloof tussen eis en straf ergens anders: advocaten spelen in op reputatieschade van cliënten. ‘Het 
gaat vaak om beeldbepalende personen met een maatschappelijke status die voor ons, gewone bur-
gers niet is weggelegd. Die reputatie wordt door de vervolging vernietigd – ook al volgt er geen ver-
oordeling. Rechters nemen dat mee in de strafmaat.’ Ook hoofdofficier Craemer erkent dat rechters 
meer dan het OM let op persoonlijke omstandigheden van de dader, en wellicht daarom milder zijn. 
Die ‘kloof’ kan er ook op duiden dat bepaalde fraudebegrippen, zoals consolidatie (bij Ahold) en 
voorkennis strafrechtelijk gezien nog onvoldoende zijn uitgekristalliseerd. Veel jurisprudentie bestaat 
er niet, zodat het Openbaar Ministerie nog moet zoeken naar de juiste wegen. 
Wat Marcel Pheijffer betreft mogen rechters best vaker in fraudezaken gevangenisstraffen opleggen. 
Bij geldboetes kan er te gemakkelijk worden berekend of het de moeite waard is te frauderen. ‘Tij-
dens de Clickfondszaak zei een veroordeelde beurshandelaar: ‘Ik betaal een ton aan een advocaat, 
dergelijke kosten calculeer ik gewoon in.’ Fraudebedrag minus advocaatkosten is pure winst. Geld-
boetes zijn kennelijk dus onvoldoende afschrikwekkend. Dat werkt calculerend gedrag in de hand in 
plaats van normnaleving.’ 
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Fraude – welk artikel in het Wetboek van Strafrecht? 
Het probleem met fraude is dat het wettelijk niet bestaat. Nergens in het Wetboek van Strafrecht, in 
de Wet op de economische delicten of andere strafbepalingen gebruikt de wetgever het woord frau-
de. En daarom is er ook geen aparte strafbaarstelling. Fraude moet worden geconstrueerd aan de 
hand van enkele commune delicten. ‘Fraude wordt meestal bewezen met behulp van valsheid in 
geschrifte’, zegt hoogleraar strafrecht François Kristen. ‘Bij alle fraudezaken komen documenten aan 
de orde. Die kunnen valse handtekeningen bevatten of informatie die opzettelijk verkeerd is. Ook 
kunnen documenten zélf vervalst zijn.’ Volgens Kristen is valsheid in geschrifte betrekkelijk eenvou-
dig te bewijzen. 
Bij financiële fraude kunnen ook de delicten ‘bedrieglijke bankbreuk’ en ‘bedrog bij jaarstukken’ van 
stal worden gehaald. Volgens Kristen worden deze minder vaak toegepast, omdat ze nog veel ondui-
delijkheden bevatten. Omdat het OM niet het risico wil lopen dat de vervolging strandt, wordt subsi-
diair gekozen voor valsheid in geschrifte. Bij beursfraude kan misbruik van voorwetenschap worden 
ingezet. ‘Voorwetenschap is niet strafbaar, misbruik echter wel. Overigens is het resultaat van de 
fraude niet van belang voor de strafbaarheid. Voorwetenschap en valsheid in geschrifte zijn straf-
baar, ook al heb je er als bestuursvoorzitter geen cent aan verdiend.’ 

 
 
 

Niet bang zijn voor cijfers 
Dat rechtbanken bij fraudezaken lager straffen dan het OM eist, kan mr. Jan Renneberg niet bevesti-
gen. ‘Maar deze klacht komt me niet onbekend voor.’ Renneberg, rechter in de strafkamer van de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch behandelt gemiddeld drie à vier fraudezaken per jaar. ‘Het verschil tus-
sen eis en strafoplegging kan liggen in de ernst van de zaak, die het OM wellicht zwaarder inschat. Of 
in de draagkracht: het maakt wat uit of de rechtspersoon of de verantwoordelijke natuurlijke per-
soon wordt gedagvaard. De financiële gevolgen van de strafmaat kunnen erg verschillen en afwijken 
van de eis.’ 
Ook zonder gedegen financiële kennis zijn fraudezaken goed te volgen, zegt Renneberg. ‘Onlangs las 
ik over carrouselfraude, en ik dacht nog: wat is dat nou weer. Maar dergelijke begrippen worden 
doorgaans goed uitgelegd in bijvoorbeeld processen-verbaal van de FIOD.’ Sindsdien weet Renne-
berg dat carrouselfraude een vorm van BTW-fraude is. ‘Als iemand wordt verdacht van sjoemelen 
met facturen, dan zoek je de betreffende nota’s op in het dossier. We toetsen feitelijk of dat sjoeme-
len wel of niet is gebeurd. Dat is niet zo ingewikkeld. En ook met gezond boerenverstand kom je als 
jurist in de financiële wereld een heel eind.’ 
Maar ook Renneberg erkent dat het beter zou zijn wanneer rechters een goede kennis hebben van 
de financiële sector, kennis die verder gaat dan cursussen zoals elementair balanslezen. Bij de sa-
menstelling van de meervoudige kamer wordt dan ook vaak bewust gezocht naar een gespecialiseer-
de rechter-plaatsvervanger, zoals een fiscaal-advocaat. ‘Deze hebben een extra inbreng, wat wij mis-
sen.’ 
De kennisvoorsprong die sommige advocaten hebben, valt voor rechtbanken niet goed bij te benen. 
Advocaten kunnen zich jarenlang verdiepen in een specialisme en rechters rouleren na enkele jaren 
weer naar een andere sector. ‘Daarmee accepteren rechtbanken hun achterstand. En die is moeilijk 
in te halen.’ 

 
Dit artikel is gepubliceerd in Mr. 10, oktober 2006. 


