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CAVEAT AUDITOR1:  
VOLGENS HET OPENBAAR MINISTERIE HEEFT HET ‘ONVOLDOENDE GEMEENSCHAPSBELANG’ 

OM VERSLAGGEVINGSFRAUDE TE VERVOLGEN 
door 

Drs L.A. Vereecken BSc.MSc.RA CFE2 
28 september 2022 

 
1. INLEIDING 
Financiële criminaliteit, ook wel witteboordencriminaliteit, neemt steeds grotere en complexere 
vormen aan en ondermijnt de Nederlandse economie en democratie. De opsporings- en 
onderzoekscapaciteit en de vervolgingsbereidheid van de overheid is uiterst beperkt gebleken en er is 
een grote maatschappelijke behoefte de pakkans van financiële criminaliteit te vergroten. Kan de 
Nederlandse overheid het zich veroorloven deze misdaad zo op zijn beloop te laten maar ook de 
miljarden die uit mogelijke oplossingen voortvloeien mis te lopen?  
 
In het publieke debat richt men frequent de pijlen op accountants en hun vermeende falende rol in 
het bestrijden van fraude. Onmiskenbaar heeft de accountancysector te maken met uitdagingen daar 
waar het gaat om de kwaliteit van haar dienstverlening relevant te houden op het gebied van 
educatie3, van digitalisering4 en ten opzichte van andere (potentieel conflicterende) beroepsgroepen.  
Daarnaast is de richtlijn duurzaamheidsrapportages (CSRD5) recent nieuwe wetgeving6 geworden 
welke grote effecten zal hebben op vele ondernemingen in de EU. Er staat veel op het spel want 
ondernemingen zullen verplicht worden om op basis van ESRS7 regelmatig verslagen te publiceren 
over hun activiteiten op het gebied van ESG8. Specifiek het klimaatrisico is een financieel risico wat 
zich steeds meer zal vertalen in verplichte toelichtingen in de jaarrekeningen, wat het risico op 
greenwashing9 en daarmee verslaggevingsfraude alleen maar groter gaat maken.  
 
In dit artikel doe ik een aantal observaties die aangeven dat er een behoefte is in het publieke debat 
aan een totaaloverzicht, nuance en realiteitsbesef daar waar het specifiek gaat om de bestrijding van 
verslaggevingsfraude door accountants.  
 
2. NEDERLAND ‘BELASTINGPARADIJS’: € 10 MILJARD AAN GEDERFDE BELASTINGINKOMSTEN 
Volgens het Tax Justice Network neemt Nederland de 4e plaats in de Corporate Tax Haven Index10 als 
belastingparadijs voor multinationals wereldwijd. Het Tax Justice Network schat dat jaarlijks in 
Nederland hierdoor circa € 10 miljard aan belastinginkomsten11 van bedrijven verloren gaat. Deze 
derving van belastinginkomsten heeft onvermijdelijk een substantiële negatieve sociale impact op 
Nederland als gevolg. 
 
Door Nederlandse belastingontwijkingsconstucties wordt nog veel grotere derving van 
belastinginkomsten veroorzaakt bij andere landen. Dat Nederland wereldwijd één van de grootse 
‘enablers’ op dit gebied is toonde Gabriel Zucman12 aan voor Amerika. Volgens zijn berekening is 

 
1 Vrij vertaald: “Wees op je hoede accountant” 
2 Schrijver is ESG-ondernemer en investeerder sinds 2008  
3 Met name t.a.v. forensisch accounting, duurzaamheidsrapportages en digitale onderzoekstechnieken, zoals OSINT 
4 Met benodigde investeringen in software, met name AI 
5 Corporate Sustainability Reporting Directive, sinds 21 juni 2022 
6 Aangenomen door het Europees Parlement op 21 juni 2022, zie https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/  
7 European Sustainability Reporting Standards 
8 Environment Social & Governance 
9 Greenwashing is het verstrekken van misleidende informatie over milieu- of klimaateffecten van bedrijfsactiviteiten voor financieel gewin, 
d.w.z. als doel hogere omzetten en/of lagere kosten 
10 https://taxjustice.net/country-profiles/netherlands/  
11 = 5,6% van de totale Nederlandse belastinginkomsten. 
12 G. Zucman, The Hidden Wealth of Nations – The University of Chicago Press 2015, p. 105 
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Nederland voor belastingontwijking door Amerikaanse bedrijven de grootste van de 6 landen13 die 
worden gebruikt voor het doorsluizen van bedrijfswinsten. In 2014 betekende alleen al voor 
Amerikaanse bedrijven dat van de US$ 650 miljard aan buitenlandse winsten, US$ 110 miljard14 
afkomstig was uit Nederland. Volgens DNB gebruikten multinationals in 2019 meer dan 12 duizend 
Nederlandse doorstroomvennootschappen waar circa € 4,4 biljoen doorheen stroomt15. Het belang 
van deze doorstroomvennootschappen voor de Nederlandse economie is echter beperkt, zowel wat 
betreft voor werkgelegenheid als belastingafdracht16. 
 
3. NEDERLAND DOORSLUISLAND VAN CRIMINELE GELDSTROMEN: € 30 MILJARD PER JAAR 
Het Tax Justice Network neemt in haar berekeningen niet de financieel criminele geldstromen mee. 
Door de hierboven beschreven belastingontwijkingsconstucties17, in combinatie met een laag effectief 
belastingtarief, het gebrek aan transparantie18 en een agressief fiscaal verdragsbeleid, blijft Nederland 
grote geldstromen aantrekken, ook van criminele partijen. De Nederlands trustkantoorsector19 speelt 
hierbij een centrale rol gefaciliteerd door de grote advocatenkantoren20 van de Amsterdamse 
Zuidas21. Deze financiële dienstverleners zorgen ervoor dat Nederland een grote aantrekkingskracht 
heeft op financiële criminaliteit door partijen die geldstromen doorsluizen vanuit Nederlandse 
vennootschappen naar offshore centers. Nederland staat in de top 5 van landen om vermogen te 
verbergen, tezamen met landen zoals Cyprus en de Britse Maagdeneilanden. De DNB22 schat dat het 
jaarlijkse om € 30 miljard ging en 89% hiervan ging via Nederlandse doorstroomvennootschappen. 
Dat er aanzienlijk bedragen in de offshore centers geparkeerd staan laat Zucman op methodologisch23 
overtuigende wijze zien. Hij berekende dat 8% van de totale wereldwijde rijkdom, met een geschatte 
omvang van US$ 7,6 biljoen, in 2014 was verborgen in offshore centers. 
 
4. VERSLAGGEVINGSFRAUDE BIJ NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN: € 19 MILJARD PER JAAR 
De ACFE classificeert fraude bij ondernemingen met behulp van de ‘Fraud Tree’ in 3 categorieën24, te 
weten: corruptie, ontvreemding van bedrijfsactiva en verslaggevingsfraude. De ACFE definieert 
verslaggevingsfraude als: “de opzettelijke onjuiste voorstelling van de financiële toestand van een 
onderneming door opzettelijk onjuiste opgave of weglating van bedragen of informatie in de financiële 
overzichten om de gebruikers van de financiële overzichten te misleiden.”  De specifieke ESG-
rapportage risico’s25 aangaande verslaggevingsfraude vertalen zich bijvoorbeeld in: niet in de 
jaarrekening opgenomen ESG-gerelateerde kosten of verplichtingen, te hoge carbon credit reserves 
of onjuiste ESG-gerelateerde toelichtingen. De ESG-rapportage risico’s in de jaarrekeningen zullen 
naar verwachting de komende jaren in financieel belang toenemen. 
 

 
13 Van groot naar klein: Nederland, Bermuda (ea Carib.), Ierland, Luxemburg, Singapore en Zwitserland 
14 17% volgens Zucman 
15 https://www.ftm.nl/artikelen/houdt-nederland-nu-echt-op-een-belastingparadijs-te-
zijn?share=GvGLLsF1H8PhctJ27LXi1ToEsBdXLNmc%2FkWQU%2BR6N5z238BkmmsqGmpcVjJW  
16 https://open.overheid.nl/repository/ronl-fd1c8811-2451-4e41-a70e-e97458e1c827/1/pdf/rapport-en-kabinetsreactie-commissie-
doorstroomvennootschappen.pdf  
17 Zoals deelnemingsvrijstelling, informeel kapitaal, royalty’s etc. 
18 Volgens het Tax Justice Network staat Nederland op plaats 12 van de Financial Secrecy Index ranking 
19 https://www.ftm.nl/artikelen/c-corp-nederlandse-speciaalzaak-voor-poetins-
vrienden?share=dJQg7VAan87XaFQ03%2BhHg5KESxkm58lzAPbWkHqu%2FJRB%2FZQUg0TCLhDHuZHL  
20 Advocaten, fiscalisten en notarissen vallen onder de Wwft en hebben een onderzoeksplicht naar de identiteit van hun klanten en moeten 
ongebruikelijke transacties melden bij de FIU 
21 https://www.ftm.nl/artikelen/de-russische-facilitators-aan-de-
zuidas?share=5BEkHbHYEI3a4oJPRcducjc6KGGlzponOUPDl7ZZ5LWDrFQwqOuZew7Mgysc 
22 De Nederlandse Bank 
23 G. Zucman, The Hidden Wealth of Nations – The University of Chicago Press 2015, p. 35 
24 Occupational Fraud, zie ook The Fraud Tree, https://www.acfe.com/fraud-resources/fraud-risk-tools---coso/-
/media/51FB0E7892E24FC392ED325FE0A42C2A.ashx  
25 ESG Fraud Taxonomy, zie https://www.acfe.com/fraud-resources/esg-report-gt-2022  
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De werkelijke omvang van fraude bij ondernemingen is niet bekend maar de ACFE26 maakt jaarlijks 
schattingen op basis van steekproeven en geeft aan dat in 2021 wereldwijd een totaal verlies of 
schade door fraude bij ondernemingen is van circa € 4,5 biljoen27. Specifiek voor Nederland ging circa 
€ 41 miljard28 aan fraude verloren29 volgens de ACFE, die voor deze berekening een landelijk 
gemiddelde van 5% van het BNP hanteert. Mede gezien de meer dan € 4 biljoen die door Nederlandse 
doorstroomvennootschappen stroomt, waarmee Nederland internationaal één van de koplopers is, 
zou het niet onwaarschijnlijk zijn dat de werkelijke omvang van fraude bij Nederlandse 
ondernemingen substantieel hoger ligt.  
 
Verslaggevingsfraude is in geldwaarde de grootste in omvang van alle 3 categorieën van fraude bij 
ondernemingen en veroorzaakt een geschatte schade van circa € 19 miljard in 202130, oftewel 2% van 
het Nederlands BNP. Deze schade bedraagt ongeveer de helft in geldwaarde van de totale schade die 
fraude bij Nederlandse ondernemingen veroorzaakt, welke zeer materieel is voor Nederland. De 
jaarlijks terugkerende schade veroorzaakt door verslaggevingsfraude is vergelijkbaar met het bedrag 
wat de Nederlandse overheid jaarlijks ontvangt aan vennootschapsbelasting, of is ter vergelijking 
meer dan 2 keer zo hoog dan het bedrag dat Nederland uitgeeft aan onderwijs. Vanuit de optiek van 
orde van grootte en verlies voor de Nederlands economie en de Nederlandse overheid heeft het dus 
een groot maatschappelijk belang om verslaggevingsfraude actief te vervolgen. 
 
Strafbaarstelling van verslaggevingsfraude dient ter voorkoming van misleiding van het publiek31. 
Het doel van de jaarrekening is om informatie omtrent de financiële positie en de resultaten van een 
onderneming te laten zien ter ondersteuning van economische beslissingen. De betrouwbaarheid van 
jaarrekeningen en het publieke vertrouwen hierin is essentieel voor het goed functioneren van het 
economisch verkeer. Verslaggevingsfraude zoals gedefinieerd in het artikel 336 van het Wetboek van 
Strafrecht is een zeer effectief gereedschap om financiële criminaliteit bij bedrijven succesvol te 
vervolgen. Art 336 Sr luidt: “De koopman, de bestuurder, beherende vennoot of commissaris van een 
rechtspersoon of vennootschap, die opzettelijk een onware staat of een onware balans, winst- en 
verliesrekening, staat van baten en lasten of toelichting op een van die stukken openbaar maakt of 
zodanige openbaarmaking opzettelijk toelaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
jaren of geldboete van de vijfde categorie”. Zodra een valse jaarrekening openbaar wordt gemaakt 
tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders of door het deponeren bij de KvK dan is er 
sprake van (een redelijk vermoeden van) een strafbaar feit.   
 
5. MEER DAN 98% VAN ALLE JAARREKENINGEN ZIJN NIET GECONTROLEERD DOOR ACCOUNTANTS 
In Nederland staan er bijna 1,1 miljoen ondernemingen geregistreerd in de database van de KvK. Van 
deze ondernemingen is bijna 2%32 wettelijk controleplichtig33. Volgens zowel de NBA en de AFM is er 
geen zicht op hoeveel jaarrekeningen er in totaal jaarlijks in Nederland door accountants worden 
gecontroleerd34 en of alle ondernemingen die wettelijk controleplichtig zijn daadwerkelijk 
gecontroleerd worden. Zowel de NBA als de AFM verwijzen naar de KvK database maar hierin wordt 
de (verplichte) jaarrekeningcontrole maar gedeeltelijk35 bijgehouden.  

 
26 Association of Certified Fraud Examiners, zie www.acfe.com. De ACFE is in 1985 opgericht om het opsporen en ontmoedigen van fraude 
door twee disciplines te combineren: accountants die niets wisten over het onderzoeken van fraude, en rechercheurs die niets wisten over 
financiële administraties. 
27 US$ 4,7 biljoen tegen dagkoers.  
28 5% van BNP (GDP) Nederland eind 2021, d.w.z. EUR 813 miljard      
29 ACFE Occupational Fraud 2022: A report to the nations, see https://acfepublic.s3.us-west-
2.amazonaws.com/2022+Report+to+the+Nations.pdf 
30 Een schatting o.b.v. van gewogen gemiddeldes en lijkt een minimale ondergrens gezien het veelvuldig gebruik van 
doorstroomvennootschappen in financieel centrum Nederland  
31 Zie de wetgeschiedenis van art. 336 Sr. 
32 21.342 / 1.093.191 x 100% = 1,95% (het aantal 21.342 zijn niet alle uniek m.a.w. hierin zitten een aantal dubbeltellingen) 
33 Ex. art. 396 BW2: 2 boekjaren achtereen 2 van de 3 criteria; omzet > €12 mio, balanstotaal > €6 mio, of gemiddeld meer dan 50 FTE. 
34 Laat staan samengesteld door een accountant 
35 In de KvK database is geen verplicht veld aangaande jaarrekeningcontrole. Wel werd op “jaarrekeningcontrole” gezocht voor 2020 en dit 
gaf iets meer dan 8.000 hits. Dit is circa 40% van het totaal en lijkt dan ook niet volledig te zijn. 
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Het is een gegeven dat jaarlijks 98%36 van alle jaarrekeningen niet door een accountant gecontroleerd 
worden omdat deze ondernemingen niet aan de wettelijke controleplicht voldoen. Van deze meer 
dan 1 miljoen jaarrekeningen zal tevens een aanzienlijk aantal niet gedeponeerd worden. Dit laatste is 
een economisch delict waar ook geen toezicht of handhaving op is. Daarnaast zijn er 566.518 
ondernemingen (52% van het totaal van alle ondernemingen) die geen werknemers in dienst hebben. 
Dit zijn voornamelijk financiële houdstermaatschappijen maar ook de eerdergenoemde 
doorstroomvennootschappen.  
 
6. TRUSTKANTOREN: circa 170 met Wtt-vergunningen en circa 12037zonder vergunning 
Nederland heeft een lange traditie van een relatief omvangrijke trustkantoorsector38. De vele 
trustkantoren faciliteren de doorstroomvennootschappen waarmee Nederland zich wereldwijd 
positioneert als een belangrijke speler en doorsluisland. Hierdoor neemt in Nederland het gevaar toe 
op infiltratie van de (internationale) onderwereld of misdaadondernemingen in de legale economie 
en de ontwikkeling van financieel economische criminaliteit. Recentelijk werd die gevoeligheid weer 
duidelijk toen werd onthuld dat Russische oligarchen al meer dan 20 jaar voor hun geldstromen de 
Amsterdamse Zuidas en Nederlandse trustkantoren gebruiken39. De houdbaarheid van de door de 
Nederlandse trustkantoorsector gefaciliteerde financiële structuren is op zijn einde aan het raken te 
oordelen naar het inmiddels verplichte UBO-register en de voorgestelde maatregelen40 tegen 
‘doorstroomlichamen’ door de Adviescommissie belastingheffing van multinationals41. 
 
Opmerkelijk is dat jaarrekeningen bij trustkantoorsector een ondergeschikte rol spelen. 
Verslaggevingsfraude bij trustkantoren wordt niet of nauwelijks gedetecteerd en in de hand gewerkt 
doordat er nauwelijks of geen wettelijke controleplicht42 bestaat voor de jaarrekeningen die worden 
samengesteld voor de cliëntenvennootschappen van de trustkantoren. Er kan bijvoorbeeld € 1 miljard 
op de balans van een clientvennootschap staan of door de boeken zijn gelopen en toch is er geen 
wettelijke controleplicht voor de jaarrekening. Daarnaast worden veelal jaarrekeningen bewust niet 
gedeponeerd. De pakkans op verslaggevingsfraude is hierdoor extreem laag. 
 
Naast, dat er volgens de DNB bij trustkantoren een verhoogd risico is op witwassen,43 is er een ander 
maatschappelijk probleem waar de trustkantoorsector mee te maken heeft, namelijk het gebrek aan 
controle en handhaving. Malcolm Dort, jurist bij het Open Society Justice Initiative, zegt dat alle 
geheimhouding rond een boetebesluit van DNB aan een groot Nederlands trustkantoor44 laat zien hoe 
het Nederlandse handhavingssysteem trustkantoren afschermt van openbare controle. Hij vindt dat 
de zaak door het Nederlandse OM had moeten worden onderzocht en meent dat krachtige en 
transparante handhavingsmechanismen nodig zijn om misbruik te voorkomen. 
 
Naar eigen zeggen controleert DNB ‘voornamelijk’ op basis van meldingen welke ‘incidenteel’ 
ontvangen worden. Sinds de invoering van de Wet Toezicht Trustkantoren 2018 verklaart de DNB 4 
bestuurlijke boetes te hebben uitgedeeld voor het illegaal verlenen van trustdiensten. De illegale 
trustkantoorsector blijft zo ongemoeid en waardoor een er een nog groter probleem bijkomt: er zijn 

 
36 1.071.849 / 1.093.191 x 100% = 98,05% 
37 Op basis van 41% (gemid. Van 31% en 51% van SEO cijfers) en 170 Wtt vergunningen  
38 niet te verwarren met de Angelsaksische trustkantoorsector. 
39 https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/15/onderzoeken-naar-bekende-russische-oligarchen-stilgelegd-a4113871  
40 Zie https://open.overheid.nl/repository/ronl-72293d84-4428-42f4-89b8-11143e5d4d79/1/pdf/rapport-adviescommissie-belastingheffing-
van-multinationals.pdf, met name aangaande belastingontwijking door rente en royaltydoorstroomlichamen, p 128 
41 Ook wel het rapport/commissie Ter Haar, d.d. 15 april 2020 
42 Zie art. 396 BW2: de wettelijke controleplicht bestaat bij het voldoen van 2 van de 3 criteria: 1) netto-omzet > € 12 mio, 2) balanstotaal > 
€ 6 mio, of 3) > 50 fte in dienst. 
43 Zie https://www.ftm.nl/artikelen/trustkantoren-misbruikt-voor-
witwassing?share=TiGY1Z3zBQIIU3EvDtV34cfLstsDutwUTprL6eMrTtzEgrr4JfQTZlEielg%3D  
44 Zie https://www.ftm.nl/artikelen/amsterdams-trustkantoor-tmf-boete-fraude-
mozambique?share=VgwTMiec%2BB4aHSO94soHt1axKlmxiqGvm53bKGgj0rEHdNS9t17LkUwq%2F4RF  
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niet alleen financiële dienstverleners die frauderende bedrijven faciliteren met trustdiensten maar ze 
opereren bovendien volledig onder de radar45.  
 
Onderzoeksbureau SEO46, dat vorig jaar onderzoek deed in opdracht van het Ministerie van Financiën, 
schat dat 31% tot 51% van alle Nederlandse trustdienstverleners zonder Wtt-vergunning opereert. In 
het slechtste geval impliceert de SEO dat er momenteel circa 170 trustkantoren met Wtt-vergunning 
zijn en evenveel schaduwtrustkantoren. Sinds de piek van meer 300 trustkantoorvergunningen in 
2011 is het aantal vergunningen inmiddels gehalveerd. De verscherpte eisen en bijbehorende kosten 
zijn medeoorzaak van een afname in het aantal Wtt-vergunningen. Als deze trend zich doorzet dan 
zijn er op korte termijn meer schaduwtrustkantoren dan gereguleerde trustkantoren.  
 
De illegale of schaduwtrustkantoren vallen effectief buiten het toezicht van DNB47. In 2021 werd 
aangetoond48 dat 42 Russische prominente personen gebruik maakten van zowel gereguleerde als 
schaduwtrustkantoren die in totaal meer dan 100 vennootschappen beheerden voor hun cliënten. De 
meeste van deze cliëntvennootschappen publiceerden echter geen jaarcijfers. Van de 8 
cliëntvennootschappen die dat wel deden kwam naar voren dan er meer dan € 2,6 miljard aan 
Russisch geld ongezien door Nederland was gesluisd.  
 
7. CIRCA 100 DUIZEND VERDACHTE WWFT TRANSACTIES: 70 RECHTERLIJKE UITSPRAKEN EX. WWFT 
In Nederland geeft het OM volgens haar website prioriteit aan het bestrijden van witwassen. Ter 
voorkoming van witwassen wordt toezicht gehouden op de financiële sector49. Banken en andere 
financiële instellingen zoals levensverzekeraars, trustkantoren, creditcardmaatschappijen en casino’s 
moeten ‘ongebruikelijke transacties’ melden aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Ook voor 
handelaren in auto's, schepen, kunst en antiek, goud, zilver en juwelen geldt een meldplicht evenals 
voor advocaten, accountants, notarissen, makelaars en belastingadviseurs50. Meldingen die door de 
FIU-NL als verdacht worden aangemerkt worden allemaal beoordeeld ten behoeve van de opsporing. 
 
De FIU definieert witwassen als: 'Het (doen) verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet 
verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Het doel van witwassen is het 
versluieren van de herkomst van geld'. Er worden 3 verschillende opeenvolgende stadia 
onderscheiden in het proces van witwassen, namelijk ‘placement’, ‘layering’ en ‘integration’. Bij 
‘placement’ worden criminele opbrengsten in het financieel systeem gebracht, bij ‘layering’ wordt de 
criminele herkomst van de opbrengsten verhuld, en bij ‘integration’ wordt een ogenschijnlijk legale 
herkomst aan de criminele opbrengsten gegeven. Verschillende financiële dienstverleners komen in 
de verschillende stadia van pas. Hoe verder in het proces, des te lastiger het is om criminele gelden te 
identificeren en daarmee des te lager te pakkans. De hoogste pakkans is in het ‘placement’ stadium 
waar voornamelijk de banken en de PSPs51 een belangrijke rol spelen. In het ‘layering’ stadium 
worden de notaris, fiscalist en advocaat meestal betrokken. In het stadium ‘integration’ worden veelal 
de boekhouder, de accountant en de makelaar betrokken. Door in dit laatste stadium een onjuiste 
herkomst van gelden of een onware balans, winst- en verliesrekening, staat van baten en lasten of 
toelichting op een van die stukken op te nemen, wordt de jaarrekening vals, hetgeen duidt op 
verslaggevingsfraude. 
 

 
45 https://www.platform-investico.nl/artikel/russen-in-ondergrondse-trustkantoorsector-vallen-buiten-toezicht-geannoteerd-
verhaal/#annotation-36536-17 
46 https://www.seo.nl/publicaties/illegale-trustdienstverlening/  
47 En dus ook aan de recente spoedwet van Kaag 
48 https://www.platform-investico.nl/artikel/russen-in-ondergrondse-trustkantoorsector-vallen-buiten-toezicht-geannoteerd-
verhaal/#annotation-36536-17 
49 O.b.v. Wwft 
50 https://www.om.nl/onderwerpen/fraude/witwassen  
51 Payment Service Providers 
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In 2021 zijn er in totaal 1.230.41152ongebruikelijke transacties gemeld door bijna 2 duizend 
instellingen, waarvan 96.676 transacties als verdacht aangemerkt waren en die volgens de FIU een 
waarde vertegenwoordigen van € 15,4 miljard53. De overgrote meerderheid van de zaken zijn 
gerelateerd aan fraude en witwassen en het grootste aantal meldingen komt logischerwijs van 
banken en PSPs. De realiteit is dat er in de laatste 15 jaar gemiddeld minder dan 2554rechterlijke 
uitspraken aangaande Wwft gerelateerde zaken per jaar zijn geweest. Recentelijk is er een duidelijke 
toename55in het aantal uitspraken richting circa 7056rechterlijke uitspraken aangaande Wwft 
gerelateerde zaken per jaar. Deze staan echter nog steeds in schril contrast ten opzichte van circa 100 
duizend verdachte transacties.  
 
8. 1.10757 MELDINGEN DOOR ACCOUNTANTS: 1 RECHTERLIJKE UITSPRAAK EX. ART 336 SR  
Van de 96.676 verdachte transacties die bij de FIU in 2021 werden gemeld kwamen er 958van 
advocaten, 1059van trustkantoren, 12560van fiscalisten en 35161van notarissen. Ter vergelijking met 
met deze beroepsgroepen werden er 1.10762 verdachte transacties gemeld door accountants. Het 
aantal meldingen in 2021 door accountants is meer dan het dubbele van alle financiële professionals 
bij elkaar opgeteld en bovendien is het aantal meldingen door accountants 93% gestegen ten 
opzichte van 2020. Naar verwachting zullen deze verdachte transacties onderdeel zijn van 
jaarrekeningen waar de desbetreffende accountants bij betrokken zijn en welke mogelijk kunnen 
duiden op verslaggevingsfraude. Naast de Wwft meldingen zijn accountants sinds 1-1-2019 wettelijk 
verplicht NOCLAR63 meldingen te doen wanneer zij bewust worden van niet-naleving van wet- en 
regelgeving. Hoeveel NOCLAR-meldingen er door accountants daadwerkelijk bij de AFM en DNB zijn 
gedaan, dan wel hoe dit is opgevolgd, is geen informatie die de toezichthouders openbaren. Men mag 
aannemen dat er sinds 2019 jaarlijks meerdere NOCLAR-meldingen worden gedaan door accountants 
waarvan er ongetwijfeld een mate van overlapping is met Wwft meldingen bij de FIU. Het aantal van 
1.107 meldingen van verdachte transacties in 2021 door accountants is daarmee een ondergrens die 
opvallend hoog is gezien het aantal meldingen door advocaten, fiscalisten, notarissen, en 
trustkantoren, terwijl accountants vaak betrokken raken in de laatste fase van witwassen d.w.z. het 
‘integration’ stadium, in welke het lastigste criminele gelden geïdentificeerd kunnen worden. 
 
Men kan stellen dat op basis van de jaarlijkse geschatte schade van € 19 miljard dat er geen gebrek is 
aan verslaggevingsfraude in Nederland. Ook is er geen gebrek aan verdachte transacties gezien het 
aantal van bijna 100 duizend. Daarnaast is er ook geen gebrek aan wetgeving, want art. 336 Sr dekt 
volledig de lading van het financieel economische misdrijf, verslaggevingsfraude. Onderzoek naar 
verslaggevingsfraude duidt erop dat er zo goed als geen rechtszaken zijn waarin sprake is van 
verslaggevingsfraude ex. art. 336 Sr64dan wel die actief worden onderzocht65. Hierdoor zijn er nog 
minder veroordelingen. Onderzoek in de database van De Rechtspraak66, toonde aan dat de 
afgelopen 15 jaar er gemiddeld minder dan 1 zaak ex. art. 336 Sr per jaar tot veroordeling leidde.  

 
52 In 2020: 722.247, d.w.z. een stijging van 70% 
53 https://www.fiu-nederland.nl/sites/www.fiu-nederland.nl/files/documenten/fiu-nederland_jaaroverzicht_2021_nl.pdf Dit is de helft van 
wat DNB schat dat jaarlijks aan financieel criminele geldstromen door Nederland stroomt. Bijna € 11 miljard of 74,6% was afkomstig van 
slechts 231 transacties. 
54 In de periode 2008-nu zijn er 346 uitspraken geweest iz Wwft, zie www.rechtspraak.nl  
55 Sinds 1-1-2020 tot vandaag zijn er 173 Wwft gerelateerde uitspraken geweest 
56 Dit is een indicatie wat naar het schijnt worden niet alle Wwft-gerelateerde uitspraken gepubliceerd. Ook kan het OM een 
strafbeschikking of een transactie overeenkomen welke tevens niet worden gepubliceerd. 
57 Exclusief NOCLAR-meldingen. 
58 In 2020: 6 
59 In 2020: 31, d.w.z. een daling van 68% 
60 In 2020: 96, d.w.z. een stijging van 30% 
61 In 2020: 538, d.w.z. een daling van 53% 
62 In 2020: 573 meldingen door accountants, d.w.z. een stijging van 93%  
63 NOn-Compliance Laws And Regulations 
64 Vaak in combinatie met art. 225 Sr. wat ook hier is onderzocht  
65 Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst Amsterdam richt zich sinds 1-1-2021 op onderzoek o.b.v. art 336 Sr  
66 www.uitspraken.rechtspraak.nl   
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9. GEEN POLITIEKE BEREIDHEID OM VERSLAGGEVINGSFRAUDE TE VERVOLGEN 
Fraude of financiële criminaliteit is een significant economisch probleem. Het onderzoek hiernaar is 
per definitie een multidisciplinair onderzoek met verschillende wetenschappelijke referentiekaders. 
Het onderzoek naar financiële criminaliteit is in beginsel een juridisch gedreven onderzoek 67. Helaas 
loopt Nederland met het vervolgen en veroordelen van verslaggevingsfraude volledig uit de pas met 
de rest van de EU en de VS. Verslaggevingsfraude wordt niet of nauwelijks vervolgd in Nederland 
omdat het Openbaar Ministerie meent dat vervolging op basis van art. 336 Sr niet het algemeen 
belang dient. Zoals de cijfers aantonen is het niet vervolgen van verslaggevingsfraude, in combinatie 
met de status van belastingparadijs, niet alleen zeer beschadigend voor de Nederlandse economie, 
maar ook voor de reputatie van Nederland als financieel centrum. 

Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd, en is de enige instantie in 
Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Daarvoor wordt samengewerkt met 
politie en andere opsporingsdiensten, zoals de belastingdienst. De officier van justitie leidt het 
opsporingsonderzoek68. Gelet op de wet op de rechterlijke organisatie is het OM een onderdeel van 
de rechterlijke macht. Tegelijkertijd heeft de Minister van Justitie en Veiligheid de bevoegdheid om 
bindende aanwijzingen te geven aan het OM, wat maakt dat het OM, anders dan de rechter, ook 
gezien kan worden als onderdeel van de uitvoerende macht. Het werkterrein van het OM betreft 
voornamelijk het strafrecht. Wanneer iemand verdacht wordt van een strafbaar feit bepaalt het OM 
aan de hand van bewijsmateriaal of vervolging opportuun is, ook wel het opportuniteitsbeginsel, het 
beginsel dat in Nederland een officier van justitie kan beslissen dat een strafbaar feit niet vervolgd 
wordt op grond van het algemeen belang69. Het opportuniteitsbeginsel komt voort uit de gedachte 
dat het strafrecht in de eerste plaats het openbaar belang dient, want de beschikbare capaciteit moet 
optimaal worden ingezet om de doelen van het strafrecht te dienen, d.w.z. vergelding en preventie. 

Een officier van justitie in Nederland is dus niet verplicht tegen iemand vervolging in te stellen, zelfs 
niet wanneer hij meent te kunnen bewijzen dat die persoon een strafbaar feit heeft gepleegd. Dit is 
zo vastgelegd sinds 1 januari 1926 toen een nieuw Wetboek van strafvordering van kracht werd. 
Hierin luidt artikel 167, lid 2: ‘Van vervolging kan worden afgezien op gronden aan het algemeen 
belang ontleend’. Met dit artikel kreeg het opportuniteitsbeginsel een wettelijke status in het 
Nederlandse strafrechtsysteem. De Officier van Justitie krijgt hiermee het recht om beleidsvrijheid uit 
te oefenen binnen de grenzen die zijn gesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid. Formeel 
wordt zo een zekere mate van willekeur, van rechtsongelijkheid toelaatbaar en zelfs wenselijk geacht. 
Dit kenmerk is in de wereld een uitzonderlijk, zo niet een uniek fenomeen. International geldt 
namelijk veelal het legaliteitsbeginsel, dat inhoudt dat de officier van justitie verplicht is tot vervolging 
over te gaan zodra hij meent over voldoende bewijs te beschikken. 

 
10. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
De accountant waakt over de kwaliteit van de jaarrekening maar kan niet afdoende aan deze 
maatschappelijke verwachting blijven voldoen zonder dat het strafbare feit verslaggevingsfraude 
actief vervolgd wordt. Het maatschappelijk vertrouwen in de betrouwbaarheid van de jaarrekening 
staat onder druk zo lang het OM blijft volharden dat er onvoldoende gemeenschapsbelang is in het 
vervolgen van verslaggevingsfraude. Ondertussen is het maatschappelijk belang van een betrouwbare 
jaarrekening alleen maar toegenomen sinds COP2170 en de CSRD van kracht zijn en ondernemingen 
verplicht moet rapporteren in hun jaarrekeningen omtrent duurzaamheidsrisico’s. Hierdoor is de kans 

 
67 Prof. Dr. Peter Diekman RA, ESAA college d.d. 27 januari 2021 
68 www.om.nl  
69 artt. 167 en 242 Sv  
70 VN-klimaattop in Parijs: de Conference of Parties, Nederland heeft daar ingestemd met een nieuw VN-klimaatakkoord.  Doel van het 
akkoord: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Nederland 
werkt nu dus nationaal aan 49% minder uitstoot. Nederland wil, als andere landen meedoen, de Europese doelstelling verhogen. Niet 40% 
minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, maar 55 % 
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op greenwashing en daarmee verslaggevingsfraude nog verder toegenomen. Fraude heeft de neiging 
om te groeien en indien er geen vervolging is dan kan dit makkelijk leiden tot vergroting van het 
probleem. Bovendien is verslaggevingsfraude een ondermijnende fraude waarbij de olievlek heel 
groot kan worden. Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden om vertrouwen in de overheid te 
houden en om het Nederlands economisch verkeer te beschermen tegen slechte invloeden en 
partijen die misbruik willen maken van haar open economie.  
 
Het bestrijden van financiële criminaliteit is een politieke keuze en juist door verslaggevingsfraude 
niet te vervolgen heeft Nederland zich internationaal in een isolement geplaatst. Indien 
ondergetekende een advies zou mogen geven aan de nieuwe Minister van Justitie en Veiligheid dan 
zou dit zijn haar bevoegdheid te gebruiken om een bindende aanwijzing te geven aan het Openbaar 
Ministerie om per direct streng te handhaven op verslaggevingsfraude ex. art. 336 Sr. en overtreders 
actief te vervolgen. Niet alleen om internationaal aansluiting te zoeken en financiële criminaliteit 
effectiever te bestrijden, maar ook om de alsmaar toenemende verslaggevingsfraude in de vorm van 
greenwashing van de jaarrekening tegen te gaan. Het is het van wezenlijk maatschappelijk belang dat 
de Nederlandse overheid een krachtig signaal afgeeft dat deze vorm van bedrog71 niet getolereerd 
wordt in ons land. 
 
Indien de minister besluit dat het OM verslaggevingsfraude moet gaan vervolgen dan is 
multidisciplinair onderzoek en dito aanpak noodzakelijk om tot goede resultaten te komen. Het 
onderzoek naar verslaggevingsfraude is in beginsel een juridisch gedreven onderzoek maar waar met 
accountants als financieel deskundigen succesvol samenwerking kan worden gezocht. Bij het OM en 
de rechtspraak is algemene financiële kennis in beperkte mate aanwezig. Specifieke kennis van 
accountancy, jaarrekeningrecht, fiscaliteiten, geautomatiseerde informatiesystemen en inzichten in 
financiële administraties, zijn echter ruimschoots aanwezig bij accountants. Verslaggevingsfraude kan 
waarlijk effectiever bestreden worden zodra het OM en de accountants gezamenlijk gaan waken over 
de kwaliteit van de jaarrekening. 
 
Mocht de gelegenheid zich dan toch voordoen dan zou het advies aan de Minister zijn tevens deze 
hoognodige veranderingen door te voeren: 
- Trustkantoren te verbieden; 
- Wettelijk verplichte jaarrekeningcontroles voor alle vennootschappen waar meer dan € 10 

miljoen72 op jaarbasis doorheen loopt, ongeacht het aantal FTE’s; 
- Onafhankelijke toezicht op accountants, advocaten, fiscalisten en notarissen. Leden van deze 

beroepsgroepen die actief betrokken zijn bij financiële criminaliteit krijgen onvermijdelijk te 
maken met doorhaling van hun lidmaatschappen bij de verschillende beroepsorganisaties; en 

- Verplichte registratie in het KvK register van elke onderneming, naast UBO-gegevens, of is 
voldaan aan de wettelijke controleplicht, en of is voldaan aan de deponeringsplicht, en 
vervolgens; actieve handhaving op de wettelijk verplichte UBO-registraties, op de wettelijk 
verplichte jaarrekeningcontroles en op het wettelijk verplicht deponeren van jaarrekeningen, 
door middel van automatisch door een informatiesysteem gegenereerde verzuimboetes die per 
dag toenemen bij niet-naleving; 

 
71 Art 336 Sr is onderdeel van het Wetboek van Strafrecht, Tweede Boek. Misdrijven, Titel XXV. Bedrog 
72 Volgens de FIU zijn dit maar 164 van de 94.208 verdacht verklaarde transacties in 2021, oftewel minder dan 0,2% van deze transacties die 
62% van de geldwaarde vertegenwoordigen 


