
Asset RecoveRy
Hoe goed u uw oRgAnisAtie ook indekt tegen mogelijke  
onRegelmAtigHeden, u loopt Het Risico een keeR tegen  
een incident AAn te lopen. in deze bijdRAge gAAn wij in  
op de situAtie wAARin veRmogensbestAnddelen AAn een  
oRgAnisAtie woRden onttRokken. in de digitAle weReld 
wAARin wij leven zAl Het dAARbij vAAk gAAn om een  
gRensoveRscHRijdend incident. geld is eenvoudig oveR  
te boeken vAn een bAnkRekening in de ene juRisdictie  
nAAR die in een AndeRe.

de ervaring leert dat snelheid van handelen en het verga-
ren van relevante informatie sleutelwoorden zijn in deze 
fase. sporen zijn tijdens de eerste 48 uur vaak nog niet 
gewist en het traceren van vermogensbestanddelen is 

daardoor eenvoudiger. 

Het vergaren van informatie kan langs verschillende wegen plaatsvinden. 
denk aan:
1. het laten doen van forensisch onderzoek door een accountant; 
2. het houden van interviews met betrokkenen binnen de organisatie; 
3. het analyseren van digitale data door een it forensisch onderzoek;
4. samenwerking met het om. op basis van de “aanwijzing 
 ontneming” kan het om informatie delen met een “sterke” civiele 
 partij die verhaal wil nemen bij de fraudeur; 
5. het inschakelen van een privaat onderzoeksbureau. let er wel op  
 dat zo’n partij beschikt over een vergunning van de minister van 
 veiligheid en justitie en op de expertise van het betreffende 
 bureau; 
6. informatie die te verkrijgen is van een curator, mocht er sprake zijn 
 van een faillissement.

een minder bekende mogelijkheid betreft informatievergaring door 
een discovery procedure in een common law jurisdictie. informatie die 
op deze manier beschikbaar komt kan in de regel ook in nederland in 
een juridische procedure worden gebruikt. 

discovery staat in nederland in de kinderschoenen. onze ervaring is 
dat benadeelden door fraude slecht uit de voeten kunnen met artikel 
843a Rv. de weegschaal van wel of geen informatie ter beschikking 
stellen, valt vaak uit in het nadeel van de benadeelde partij. wat ook 
niet helpt is dat verzoeken op grond van artikel 843a Rv niet ex parte 
kunnen worden gedaan. de benadeelde partij dient er rekening mee 
houden dat de fraudeur op de hoogte raakt van het feit dat een dergelijk 
verzoek is gedaan. de fraudeur is daardoor in de positie om maatrege-
len te treffen. dat zal betekenen dat geld wordt overgeboekt naar een 
bankrekening in een andere jurisdictie. 

‘De frauDeur is  
DaarDoor in De positie om 
maatregelen te treffen. 

Dat zal betekenen Dat 
gelD worDt overgeboekt 
naar een bankrekening in 

een anDere jurisDictie’

in common law jurisdicties wordt bij een dergelijke belangenafweging 
principieel en naar onze mening terecht wél gekozen voor het belang 
van de benadeelde partij. meer concreet gaat het dan om third party 
disclosure orders. door zo’n disclosure procedure kunnen benadeel-
den informatie verkrijgen van derden die geen partij zijn bij het geschil 
tussen de benadeelde en de fraudeur. denk aan een bankinstelling of 
een trustkantoor. deze orders kunnen worden voorzien van een aanvul-
lende gagging order, wat inhoudt dat degene die informatie verstrekt 
niemand op de hoogte mag brengen van het verzoek om disclosure, 
op straffe van contempt of court, gevangenisstraf en beslaglegging 
van assets. dit kan uiteraard van groot belang zijn. voorkomen dient 
te worden dat een bankinstelling zijn cliënt informeert over een disclo-
sure verzoek op basis van een zorgplicht.

Het is tot slot bij het constateren van een mogelijke fraude raadzaam 
om contact te leggen met een geheimhouder zoals een advocaat. die 
kan op zijn beurt als “hoofdaannemer” andere deskundigen inschake-
len zodat alle noodzakelijke expertise voor het doen van onderzoek 
beschikbaar is. op voorhand is niet altijd te zeggen of de uitkomst van 
een onderzoek beschikbaar mag komen voor derden.
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