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1

Inleiding

Met dit boek wil Grant Thornton Forensic & Investigation Services bijdragen
aan de kwaliteit van de werkzaamheden die forensisch accountants uitvoeren en
een handreiking bieden aan forensisch accountants en hun opdrachtgevers om die
kwaliteit te waarborgen. Hoewel dit boek tot stand is gekomen door samenwerking
tussen forensisch accountants en hun opdrachtgevers, is het bruikbaar voor
iedereen die in opdracht van derden aan waarheidsvinding doet ten behoeve van
geschilbeslechting, deskundigenopdrachten uitvoert of schadeberekeningen maakt.
Ook is het te gebruiken voor professionals en functionarissen die overwegen een
opdracht tot dergelijke werkzaamheden te geven.
In 1993 begon KPMG in Nederland met een afdeling Forensic Accounting.
Hiermee werd het startschot gegeven voor de particuliere forensische accountancy
in Nederland. In de jaren daarna volgden de andere grote accountants- en
adviesorganisaties het voorbeeld van KPMG. De laatste tien jaar komen er ook
steeds meer zelfstandig gevestigde forensisch accountants bij, laten sommige
forensisch accountants zich uitschrijven uit het accountantsregister om minder last
te hebben van het toepasselijke tuchtrecht en neemt het aantal advocaten toe dat
zelf dit soort werkzaamheden verricht.

In feite kan iedere accountant zich
‘forensisch accountant’ noemen
en wat hij doet als ‘forensische
accountancy’ definiëren.
Na twintig jaar ervaring met particuliere forensische accountancy in Nederland
is er wat betreft beroepsvorming, opleiding en de professionaliteit waarmee
opdrachten worden uitgevoerd nog een lange weg te gaan. In feite kan iedere
accountant zich ‘forensisch accountant’ noemen en wat hij doet als ‘forensisch
accountancy‘ definiëren. In dat verband leek het ons een goed idee om de
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belangrijkste opdrachtgevers, partners en medewerkers uit de top van de advocatuur,
te vragen naar hun ervaringen met forensisch accountants. Op welke basis maken
zij de keuze tussen zelf doen of uitbesteden? Wat gaat in hun ogen goed en wat zou
beter kunnen? En hoe kijken zij bijvoorbeeld aan tegen de beperkingen van het
toepasselijke accountantstuchtrecht?
Voor dit ‘Forensic Accounting Revisted’ project hebben wij 34 advocaten
geïnterviewd. Zij zijn allen procesadvocaten, maar wel op verschillende
rechtsgebieden, zoals strafrecht, ondernemingsrecht en bestuursrecht. De meesten
zien voor de forensisch accountant een rol bij de waarheidsvinding. Velen praten
uitsluitend over de forensisch accountant als financieel deskundige of deskundige
op het gebied van financiële verslaggeving. Een deel ziet de toegevoegde waarde
vooral in de deskundigheid op het gebied van de forensische IT. Maar zij erkennen
allemaal het bestaansrecht van de forensisch accountant. Daarmee lijkt in ieder geval
één hindernis voor beroepsvorming geslecht: de erkenning.
In dit boek worden de uitkomsten van de gesprekken beschreven aan de hand
van een aantal thema’s, zoals kwaliteit, verschoningsrecht, kosten van onderzoek,
tuchtrecht, kostenbeheersing, regie en onafhankelijkheid. De gesprekspartners
hebben zonder enige terughoudendheid met ons gesproken onder de voorwaarde
dat zij niet bij naam geciteerd worden. Hoewel de namen van de meewerkende
advocaten achterin dit boek staan (bijlage 1), hebben wij hun uitspraken anoniem
verwerkt. Zo hebben wij de verslagen van de interviews ontdaan van de naam van
de gesprekspartners en van de anonieme gesprekverslagen een synthese laten maken
door journalist, Lex van Almelo.
Alvorens de advocaten aan het woord te laten over de forensische
accountantspraktijk, is in hoofdstuk 2 een korte beschrijving opgenomen van een
gemiddelde onderzoeksopdracht en de fasering daarvan, om een beeld te geven
van de praktijk van het forensisch accountantsonderzoek. In hoofdstuk 3 volgt
de synthese van de interviews. Hoofdstuk 4 omvat het door Lex van Almelo
gemaakte verslag van het congres dat op 13 juni 2013 is gehouden ter afronding van
dit project. Hoofdstuk 5 betreft een handreiking met suggesties aan onder meer
advocaten en accountants waar het gaat om forensische accountantsonderzoek.
In verband met dergelijke onderzoeken is in hoofdstuk 6 de meest recente
tuchtrechtjurisprudentie opgenomen die betrekking heeft op de in dit boek
behandelde onderwerpen. Met hoofdstuk 7, waarin enige informatie is opgenomen
over Grant Thornton, wordt dit boek afgesloten
Grant Thornton Forensic & Investigation Services beoogt met dit boek niet
alleen haar eigen waarheidsvinding ten behoeve van geschilbeslechting nog beter
richting te geven, maar die van het waarheidsonderzoek in het algemeen, want
feiten maken het recht en niet andersom!
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Goed forensisch onderzoek

2.1 Inleiding

Wanneer een potentieel geschil moet worden beslecht, kan behoefte bestaan
aan waarheidsvinding in een financieel administratieve omgeving. Het hoeft nog
niet eens om een bestaand geschil te gaan. Zo kan een organisatie alleen maar een
vermoeden hebben dat een medewerker iets heeft gedaan dat de toorn op kan
roepen van een concurrent, toezichthouder of justitie. De organisatie wil dan weten
hoe de vork in de steel zit om een beslissing te kunnen nemen over wat er wel of
juist niet moet gebeuren.
Dat de opdrachtgever weet dat er een forensisch accountantsonderzoek nodig
is, wil nog niet zeggen dat hij zich goed kan voorstellen wat zo’n onderzoek
inhoudt en hoe het verloopt. Als dat niet het geval is, kan de ervaring met zo’n
onderzoek tot (onaangename) verrassingen leiden.
In tegenstelling tot de controlewerkzaamheden van de reguliere
accountant kennen de werkzaamheden van de forensisch accountant geen vast
werkprogramma. Er zal per zaak een keuze moeten worden gemaakt voor de
onderzoeksmethoden en -middelen die worden ingezet. Zoals data-analyse,
inventarisatie van bepaalde voorraden, onderzoek bij derden en detailcontrole
van documenten. Wel wordt een algemeen kader en een stramien gehanteerd voor
forensische werkzaamheden die zich goed laten standaardiseren.
In dit hoofdstuk schetsen wij het verloop van een forensisch
accountantsonderzoek op hoofdlijnen. Voor meer diepgaande verhandelingen over
het doen van incidentenonderzoek verwijzen wij naar de literatuurlijst in bijlage 2
van dit boek.
2.2 Algemeen toetsingskader forensisch accountantsonderzoek

Forensisch accountantsonderzoek wordt uitgevoerd binnen een bepaald
toetsingskader. Een specifiek toetsingskader is de omschrijving van het vermeende
delict waarvoor bewijs wordt verzameld. Het algemeen normenkader voor elk
onderzoek bestaat onder meer uit de beginselen en rechten die de Verenigde
Naties hebben gepostuleerd en de fundamentele mensenrechten en vrijheden
uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
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fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). Verder wordt het toetsingskader
gevormd door Nederlandse regelgeving en rechtspraak en door de Nederlandse
beroepsregels voor accountants, zoals de Verordening gedragscode (hierna: de
VGC), de Praktijkhandreiking persoonsgerichte onderzoeken voor AccountantsAdministratieconsulenten/registeraccountants (NBA) en de tuchtrechtspraak voor
accountants.
Hierna beschrijven wij het algemene toetsingskader voor zover dat bestaat uit
beginselen en regelgeving.
2.2.1 Algemene beginselen
Om te beginnen liggen aan elk goed onderzoek de beginselen van ‘natural
justice’ ten grondslag. Deze beginselen, die de basis vormen voor de mensenrechten,
bepalen dat de onderzochte persoon recht heeft op hoor en wederhoor. Verder
heeft iedere onderzochte persoon recht op een eerlijk proces, wat onder meer
inhoudt dat je voor onschuldig moet worden gehouden totdat de schuld in rechte is
komen vast te staan. Fair trial houdt in dat de onderzochte persoon ten spoedigste
op de hoogte moet worden gebracht van de aard en reden van de beschuldiging,
terwijl deze moet kunnen beschikken over voldoende tijd en faciliteiten om zijn
verdediging voor te bereiden. Het recht op een fair trial is nader uitgewerkt in
het EVRM en de rechtspraak over dit verdrag. In essentie kunnen burgers zich
alleen tegenover de staat op deze grondrechten beroepen. Maar als een rechterlijke
instantie rechtsgevolgen verbindt aan een (persoonsgericht) onderzoek dat wordt
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uitgevoerd door een private partij moet het recht op een eerlijk proces ook (al) bij
dat onderzoek worden gerespecteerd.
2.2.2 Regelgeving voor accountants
In de VGC staan de fundamentele beginselen1 waaraan een accountant zich
altijd moet houden, of deze nu zijn beroep uitoefent of niet. De accountant die
een onderzoeksopdracht aanvaardt en uitvoert moet altijd de beginselen van
deskundigheid en zorgvuldigheid, integriteit, objectiviteit, professioneel gedrag en
geheimhouding in acht nemen.

De accountant die een onderzoeksopdracht aanvaardt en uitvoert moet
altijd de beginselen van deskundigheid
en zorgvuldigheid, integriteit,
objectiviteit, professioneel gedrag en
geheimhouding in acht nemen.
Naast de VGC kunnen ook de Nadere Voorschriften en Controle- en
Overige Standaarden (NV COS) van toepassing zijn, bijvoorbeeld NV COS 3000
Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van
historische financiële informatie of NV COS 4400 Opdrachten tot het verrichten
van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële
informatie. De onderzoeker kan in zijn opdrachtbevestiging niet al te lichtvaardig
verwijzen naar deze voorschriften. Zo’n verwijzing betekent namelijk dat de
accountant zich bij zijn onderzoek aan die voorschriften moet houden, terwijl
die wellicht helemaal niet dienstig zijn aan het doel van de opdracht. Zo leidt een
verwijzing naar NV COS 4400 ertoe dat de accountant geen oordelen mag geven in
een onderzoek.
Een belangrijk en veelgebruikt kader voor onderzoek is de voor de
leden van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
geldende Praktijkhandreiking 1112, de Praktijkhandreiking persoonsgerichte
onderzoeken voor Accountants-Administratieconsulenten/registeraccountants
(hierna: praktijkhandreiking). In deze praktijkhandreiking (bijlage 3) worden
de fundamentele beginselen uit de VGC nader geduid ten aanzien van
persoonsgerichte onderzoeken.
Die beginselen houden onder meer in dat de onderzoeker methoden
moet hanteren die in redelijke verhouding staan tot het doel van de opdracht
(proportionaliteit). Verder moet de onderzoeker kiezen voor een methode die zo
1 Omdat de VGC spreekt van fundamentele beginselen hanteren wij dit begrip ook.
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min mogelijk bezwarend is voor de betrokken partijen (subsidiariteit). Bovendien
moeten de feitelijke bevindingen kunnen worden geverifieerd, moet de accountant
zich onthouden van oordelen, moet hij hoor en wederhoor toepassen en moet
hij zich onafhankelijk en onpartijdig opstellen. Volgens de handreiking moet de
accountant die een persoonsgericht onderzoek uitvoert zich bij het aanvaarden en
uitvoeren voortdurend afvragen of de fundamentele beginselen bedreigd worden.
Uit de tuchtrechtspraak voor accountants komen aanvullende eisen naar voren.
Elders in dit boek vindt u de belangrijkste recente tuchtrechtuitspraken over
forensische accountantsonderzoeken.
2.2.3 Overige regelgeving
Op particuliere onderzoekers zijn nog andere gedragscodes van toepassing.
Een belangrijk internationaal kompas voor goed onderzoek zijn de onderzoeksstandaarden en de gedragscode van de Association of Certified Fraud Examiners
(ACFE). Deze organisatie heeft 60.000 leden over de hele wereld en is daarmee
de grootste organisatie van particuliere fraudeonderzoekers. Als een onderzoeker
‘member’ of ‘associate member’ is van de ACFE dan is de gedragscode voor hem
of haar bindend. De onderzoeksstandaarden en de gedragscode waaraan alle leden
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zich onderwerpen bieden een goed inzicht in de universele beginselen van goed
onderzoek naar fraude.
Een andere gedragscode waar particuliere Nederlandse onderzoekers zich bij
het uitvoeren van persoonsgerichte onderzoeken aan moeten houden is de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus (Privacy-gedragscode). De
Privacy-gedragscode is vanwege de omvang niet als bijlage bij dit boek gevoegd. De
code is echter gemakkelijk te vinden op de website van het College Bescherming
Persoonsgegevens: http://www.cbpweb.nl/downloads_gedragscodes/gedr_vpb.pdf.
Op grond van de Wet particuliere recherchebureaus en beveiligingsorganisaties
(Wpbr) moet een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die beroeps- of bedrijfsmatig
met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, een vergunning hebben voor
zover die werkzaamheden worden uitgevoerd op verzoek van een derde in verband
met diens eigenbelang en voor zover die werkzaamheden betrekking hebben op
één of meer bepaalde natuurlijke personen. De minister van Veiligheid en Justitie
heeft de Privacy-gedragscode algemeen verbindend verklaard voor alle vergunningplichtige particuliere onderzoeksbureaus. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft de gedragscode getoetst en goedgekeurd. Volgens deze code en de
Wet bescherming persoonsgegevens mogen de bureaus alleen gegevens verzamelen
en verwerken als daarmee een gerechtvaardigd doel wordt gediend.
2.3 Algemene opzet van een forensisch accountantsonderzoek

Een forensisch accountantsonderzoek doorloopt een aantal fasen. In de hierna
volgende beschrijving zijn wij wellicht wat doorgeschoten in onze fasering. In de
praktijk kunnen bepaalde fasen namelijk ook samengevoegd worden. Omwille van
de duidelijkheid hebben wij echter bewust sommige delen uitvergroot met een extra
fasering. In dit hoofdstuk wordt elke fase kort beschreven met de elementen die
daarin thuishoren.
•
Overwegingsfase
•
Dossiervorming
•
Beantwoorden van de waartoe/waarom vraag, bepalen van de
doelstelling en initiële werkzaamheden
•
Veiligstellen
•
Vooronderzoek
•
Bepalen van de haalbaarheidsbepaling, planning,
aanscherpen van de doelstelling
•
Verzamelen
•
Selecteren
•
Analyseren
•
Verifiëren
•
Falsifiëren
•
Rapporteren
•
De onderzoeksbegroting
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2.3.1 Overwegingsfase
De overwegingsfase is misschien niet zozeer een echte fase als wel
een moment van reflectie voor de onderzoeker wanneer de potentiële
klant zich aandient. De potentiële opdrachtgever neemt bijvoorbeeld
contact op omdat hij een anonieme tip heeft gekregen over mogelijke
fraude binnen de organisatie. De onderzoeker zou moeten kijken of de
veronderstelde feiten zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. Als dat zo
is dan zouden juridische stappen kunnen volgen tegen de medewerker.
De onderzoeker vraagt zich om te beginnen af wie de opdrachtgever
precies is en hoe deze bij hem terecht komt. De onderzoeker zal de
potentiële opdrachtgever vragen hoe deze aan die informatie komt,
wat zijn motieven zijn en wat hij precies wil bereiken. De onderzoeker
speelt daarbij de advocaat
van de duivel door zich af
De onderzoeker moet nagaan of
te vragen of er eigenlijk wel
onderzoek nodig is, of de
hij voldoende ervaring, kennis
potentiële opdrachtgever het
en vaardigheden heeft om het
onderzoek zelf kan uitvoeren
of dat het onderzoek beter
onderzoek uit te voeren.
kan worden uitgevoerd in
samenwerking met een advocaat. Behalve bij de onderzoekwaardigheid
plaatst hij vraagtekens bij de ethische aanvaardbaarheid van de mogelijke
opdracht.
De onderzoeker moet nagaan of hij voldoende ervaring, kennis en vaardigheden
heeft om het onderzoek uit te voeren. Ook moet hij kijken of er genoeg
onderzoekers beschikbaar zijn en of er geen belangenconflicten zijn vanwege andere
opdrachten en werkzaamheden voor de organisatie van de opdrachtgever. Het is
belangrijk dat de onderzoeker enig idee heeft of de opdrachtgever het onderzoek
eigenlijk wel kan betalen en of de kosten opwegen tegen het te verwachten resultaat
en gebruiksmogelijkheden. Voordat de onderzoeker de opdracht aanvaardt, moet
deze een duidelijk beeld hebben van de situatie en het antwoord op de waartoe- of
teneindevraag, ofwel: de vraag waartoe het onderzoek uiteindelijk moet dienen. Pas
als dat duidelijk is kan de onderzoeker de doelstelling van het onderzoek formuleren.
In deze fase moet de onderzoeker zich ook afvragen of de bevindingen zich
wellicht tegen de opdrachtgever kunnen keren omdat daar bijvoorbeeld uit
blijkt dat deze een aandeel heeft in de fraude of het geschil. Bij twijfel moet de
onderzoeker de opdrachtgever adviseren zo snel mogelijk een advocaat te betrekken
bij de opdrachtverlening en wachten met het stellen van nadere vragen totdat de
advocaat is gearriveerd. Het kan ertoe leiden dat de advocaat degene wordt die de
forensisch accountant inhuurt.
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De informatie die de onderzoeker in deze fase verzamelt, kan hij gebruiken om
de doelstelling van het onderzoek en de opdracht te omschrijven. De onderzoeker
zal het eerste gesprek met de potentiële opdrachtgever daarom altijd goed vastleggen.
2.3.2 Dossiervorming
Wat niet vastligt, bestaat niet.
De onderzoeker moet meteen al beginnen met het opbouwen van een dossier.
Eerst moet hij vastleggen dat hij de cliënt op grond van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft geïdentificeerd.
Verder moeten de opdrachtbevestiging de verstuurde aankondigingsbrieven, het
toetsingskader van een specifieke opdracht en de uit te voeren werkzaamheden
meteen worden vastgelegd in een papieren en/of digitaal projectdossier. In dit
dossier kunnen ook telefoonnotities, kopieën van e-mailberichten in verband met
de opdracht en de getekende opdrachtbevestiging worden opgenomen.
Vaak wordt bij digitale dossiervorming een work flow programma gebruikt
dat richting geeft aan de indeling van het dossier, maar ook aan de volgorde van
bepaalde onderzoekshandelingen. In een analoog dossier werken onderzoekers
daarom vaak met een geleideformulier. Kenmerk van forensische werkzaamheden is
dat er altijd een goed bewaakt audit trail is. Als de onderzoeker later moet uitleggen
hoe hij aan bepaalde bevindingen is gekomen, moet een en ander zo zijn vastgelegd
dat je tot dezelfde bevindingen komt wanneer je de werkzaamheden herhaalt.
Mocht het niet mogelijk zijn om de bevindingen zo vast te leggen dan moet de
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onderzoeker de oorspronkelijke analyse zo documenteren, wellicht zelfs met foto’s,
dat het evident is dat hij terecht tot bepaalde bevindingen is gekomen.
Bij de dossiervorming spelen privacy en het verschoningsrecht van de
advocaat mogelijk een rol. Zeker als geluidopnames en gespreksverslagen in
een dossier worden opgeborgen, moeten extra maatregelen worden getroffen
om veilige bewaring te waarborgen en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als
het dossier valt onder het verschoningsrecht van de advocaat moet dat blijken
uit de elektronische bestandsomschrijving of uit een aantekening op het kaft
van het papieren dossier. De onderzoeker geeft dit bij voorkeur aan in elk van
de dossierstukken. Om het verschoningsrecht te waarborgen wordt het dossier
soms bewaard bij de advocaat.
Dossiers moeten na verloop van tijd worden vernietigd. De organisatie moet
hiervoor een reglement hebben of zich onderwerpen aan de bestaande normen van
de desbetreffende beroepsorganisatie.
2.3.3 Beantwoorden van de waartoe/teneinde-vraag, bepalen van de
doelstelling en initiële werkzaamheden
Als zich een incident aandient dat onderzoek behoeft, ziet de opdrachtgever
zich geconfronteerd met een groot aantal vragen. Op een deel van die vragen
gaat hij zelf een antwoord zoeken. Hij weet vervolgens precies welke middelen
hem ter beschikking staan om de gesignaleerde problemen op te lossen. Zodra hij
onrechtmatigheden vermoedt, kan hij overwegen zelf nader onderzoek in te stellen
of te laten doen.

De grote vraag bij elk onderzoek is
waartoe het eigenlijk dient.
De grote vraag bij elk onderzoek is waartoe het eigenlijk dient. Het gaat daarbij
niet om de beantwoording van allerlei deelvragen, maar om wat de opdrachtgever
uiteindelijk met de antwoorden op die deelvragen beoogt. Dat kan het doen van
aangifte zijn, een procedure beginnen wegens bestuurdersaansprakelijkheid, beslag
leggen bij een medewerker of een dagvaarding uitbrengen. Het antwoord op de
waartoe-vraag is van belang om de diepgang en breedte van het onderzoek te kunnen
bepalen. Bovendien kun je zonder antwoord op de waartoe-vraag naderhand niet
vaststellen of de onderzoeker heeft voldaan aan de doelstelling van het onderzoek.
Er ontbreekt met andere woorden een kwaliteitsstandaard. In de praktijk worden
onderzoeken nogal eens onbevredigend gevonden omdat het uitgangspunt en doel
niet duidelijk waren. Lewis Caroll2 schreef het ongeveer anderhalve eeuw geleden al:
2 Alice’s Adventures in Wonderland, 1865, de Cheshire Cat vertelt aan Alice dat ze niet verdwaald kan zijn als ze niet weet
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als je niet weet waar je naar toe gaat, kun je niet verdwalen. Zonder doel is het niet
duidelijk waar je uitkomt en kan de tocht uiteindelijk onbevredigend aflopen.
Een manager zegt bijvoorbeeld tegen de onderzoeker dat hij de nieuwe
boekhouder zal ontslaan als deze inderdaad geld heeft verduisterd en dat hij naar de
rechter zal stappen om de boekhouder al zijn centen af te nemen. Hij verwacht dat
de onderzoeker die ‘verrekte prutser’ eens flink aan de tand zal voelen en uitzoekt
wat het totale verduisterde bedrag is. Verder verwacht hij een advies over hoe hij
zulke ongewenste situaties in de toekomst kan voorkomen. Geld is geen probleem,
tijd wel. De manager wil dat de onderzoeker binnen een maand klaar is en een
schriftelijk rapport levert.
Een korte doelstelling voor dit onderzoek zou kunnen zijn:
“Wij zijn overeengekomen een onderzoek uit te voeren naar de feiten en
omstandigheden gerelateerd aan mogelijke onrechtmatigheden (begaan door
een of meer werknemers) binnen uw boekhoudafdeling. Deze feiten zullen
worden aangewend teneinde richting te geven aan eventuele vervolgacties
ten aanzien van werknemers die mogelijk betrokken zijn. Bijkomend heeft
u ons verzocht u te adviseren over betere preventie gericht op mogelijke
onrechtmatigheden in de toekomst.”
In dit geval is de teneinde-vraag nogal eufemistisch geformuleerd. In plaats
van te spreken over eventuele vervolgacties had er bijvoorbeeld verwezen kunnen
worden naar arbeidsrechtelijke maatregelen of schadeverhaal. Aan de andere kant
mag je bij een doelstelling niet vooruitlopen op de bevindingen en is het nog maar
de vraag of er inderdaad stappen zullen volgen.
Over het algemeen is het verstandig de advies- en de onderzoeksopdracht niet
in één opdracht vast te leggen. Het verzoek om advies kan in de ogen van derden
worden opgevat als een teken dat de opdrachtgever vindt dat de situatie deels te
wijten is aan diens ‘eigen schuld’. Adviezen kunnen het verloop van het onderzoek
ongewenst beïnvloeden en het is niet aanbevelenswaardig in een rapport van
feitelijke bevindingen adviezen op te nemen. Feiten en adviezen moeten kortom
worden gescheiden.
Het is goed als de onderzoeker de doelstelling formuleert, omdat daaruit blijkt
of hij de opdracht goed begrepen heeft. In de praktijk formuleren de opdrachtgever
en de onderzoeker de omschrijving echter in samenspraak.
Op grond van de overeengekomen doelstelling en het voorzienbare gebruik
van uitkomsten zal de onderzoeker de aard, omvang en diepgang van de
onderzoekswerkzaamheden bepalen. In het algemeen gebeurt dat redelijk globaal,
waar ze naartoe moet.
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omdat vaak nog te weinig feiten beschikbaar zijn om in detail vaststellen wie er
geïnterviewd moet worden, hoeveel computers moeten worden geanalyseerd of
bij wíe dan wel wáár derdenonderzoek moet worden uitgevoerd. Hoewel het nog
niet mogelijk is alles gedetailleerd vast te leggen, probeert de onderzoeker op deze
manier vaak toch verrassingen te voorkomen.
De doelstelling en de benodigde werkzaamheden vaststellen, kost doorgaans
maar enkele uren. Om de doelstelling te formuleren en uit te werken in een
opdrachtbevestiging zijn echter vaak enkele mensdagen nodig. Zorgvuldig
formuleren kost tijd, net zoals het goed doordenken en doorrekenen van
de mogelijk te verrichten werkzaamheden. Soms worden juristen van de
opdrachtgever betrokken bij de opdracht en niet zelden willen ook de Raad van
Commissarissen of de externe accountant een oordeel geven over de toereikendheid
van de doelstelling. De doelstelling moet daarom staan als een huis en geen vragen
oproepen maar juist beantwoorden.
2.3.4 Veiligstellen
Voordat de onderzoeker de opdracht aanvaardt, heeft de opdrachtgever vaak al
een werkdossier gestuurd met daarin de relevante stukken, zodat de onderzoeker
zich een beeld kan vormen van de feiten en het doel van het onderzoek. Als
de opdracht is aanvaard en bevestigd, begint de onderzoeker meestal met het
veiligstellen van de (onderzoeks)informatie.
Als het gaat om een onderzoek naar onrechtmatigheden is het niet ondenkbaar
dat de betrokkenen gegevens willen vernietigen. Als de opdrachtgever de relevante
administratieve bescheiden en documenten in de meest brede zin zelf nog niet heeft
veiliggesteld als de onderzoeksdoelstelling wordt bepaald, moet de onderzoeker
dat alsnog zo snel mogelijk doen. Het gaat daarbij niet alleen om de administratieve
boeken en bescheiden, maar ook om alle digitale en papieren correspondentie
over bijvoorbeeld contracten inzake intellectuele eigendom, verhuur van activa
of vergunde bouwprojecten. De contracten bevinden zich steeds vaker in
elektronische archiefsystemen. De onderzoeker stelt ook de gegevens op mobiele
apparatuur, in de cloud, op usb-sticks en andere gegevensdragers veilig.
Bij het veiligstellen zorgt de onderzoeker ervoor dat de gegevens
benaderbaar blijven. Daarvoor verzamelt hij wachtwoorden en pincodes en
legt hij goed vast van wie welke PC, laptop of smartphone is. Verder waarborgt
de onderzoeker dat essentiële software bruikbaar blijft en denkt daarbij
ook aan bijvoorbeeld dongles (usb-sticks met software die toegang verleent
tot bepaalde programma’s). De onderzoeker zal de boekhouder zo nodig
een uitdraai laten maken van de laatste debiteuren- en crediteurensaldi, de
debiteuren- en crediteurenkaarten, de proef- en saldibalans van alle individuele
vennootschappen en een uitdraai met de details van alle materiele vaste activa.
De onderzoeker zal de gegevens in de telefooncomputer niet over het hoofd zien
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en er uiteraard voor zorgen dat de computer uitleesbaar blijft. Het is in deze fase
aan te raden een forensisch IT deskundige in te schakelen die weet wat er nodig
is om later nog toegang te hebben tot relevante informatie. Voor de rechtsgang,
die later mogelijk volgt, is het van groot belang dat de digitale data op forensisch
verantwoorde wijze worden veilig gesteld. Bij digitale data wordt dan een exacte
kopie van de bestaande data gemaakt en wordt het originele databestand op een
veilige locatie opgeslagen. Voor back-upbestanden en tapes geldt hetzelfde.
De onderzoeker zal er rekening mee houden dat de betrokkenen gegevens
hebben weggegooid of vernietigd en bestanden gewist. Hij zal daarom ook het
afval bekijken en soms de papiervernietigers weghalen. Een goede onderzoeker zal
de koffertjes van bestuurders en andere sleutelfiguren doorzoeken op essentiële
documenten en gegevensdragers voordat deze definitief het pand verlaten. Daarbij
waakt hij uiteraard voor ontoelaatbare inbreuken op de privacy, net als bij het
doorzoeken van de achterbak van auto’s, die niet zelden een belangrijke vindplaats
blijken voor relevante gegevens.
Het veiligstellen van gegevens kan
tijdrovend zijn en soms wel 10 tot
Niet zelden blijkt de
20 procent van de onderzoekstijd in
achterbak van een
beslag nemen. Het is geen sinecure om
zorgvuldig en goed gedocumenteerd
auto een belangrijke
ruimtes af te zoeken. Elektronische data
vindplaats voor
zijn lang niet altijd goed terug te halen
van oude back-up’s en als ze eenmaal
relevante gegevens.
zijn teruggehaald, moeten ze ook nog
leesbaar worden gemaakt. Dat is soms te vergelijken met het aan
elkaar plakken van snippers uit de papiervernietiger, wat soms
ook letterlijk gebeurt bij analoge informatie.
2.3.5 Vooronderzoek
De forensisch IT deskundigen kunnen signaleren
of er recentelijk emailverkeer is gewist. In een
faillissementsonderzoek zullen zij in de crediteurenbetalingen
zoeken naar overboekingen naar advocaten, omdat die kunnen
wijzen op een voorgekookt faillissement. Ook zullen zij
op de laatste proef- en saldibalans kijken of er in de laatste
boekingsperiode nog mutaties zijn geweest die de waarde
van de activa in de boedel substantieel hebben verminderd of
dat bepaalde passiva zijn afgenomen, zoals schulden aan de
aandeelhouder en zijn kinderen. Een goede onderzoeker zal de
transacties met verbonden partijen altijd even doorlopen om een
idee te krijgen hoe de verhoudingen liggen.
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Aan de hand van de vergaarde informatie vraagt onderzoeker zich in deze fase
af of het haalbaar is om met de overeengekomen werkzaamheden de waartoe-vraag
te beantwoorden. Deze heroverweging maakt hij vaak voor dat het ‘point of no
return’ is bereikt, dus voordat de organisatie aan de betrokkenen moet vertellen dat
er een onderzoek wordt uitgevoerd.
2.3.6 Bepalen haalbaarheid, planning, aanscherpen doelstelling
Dan volgt het moment waarop de geïnformeerde onderzoeker bepaalt of hij
daadwerkelijk onderzoekshandelingen gaat uitvoeren en zo ja, welke precies nodig
zijn om de waartoe-vraag te beantwoorden. Bij mogelijke onrechtmatigheden kan
het bewijs vluchtig zijn en kunnen verhaalsobjecten verdwijnen. Besluiten over het
onderzoek moeten daarom bij voorkeur snel worden genomen.
De onderzoeker stelt de onderzoekbaarheid en onderzoekswaardigheid van
de verschillende aspecten vast waarop hij inmiddels is gestuit. Als de onderzoeker
verwacht dat er voldoende (betrouwbare) bronnen zijn om daarop een onderzoek
te bouwen en, indien dit vanuit de waartoe-vraag essentieel is, er voldoende
vermogen bij de personen en organisaties is waarop beslag kan worden gelegd, dan
stelt hij een prioriteitenlijst op en schrijft hij een plan van aanpak. Daarbij maakt hij
een planning van zowel de doorlooptijd als de benodigde arbeidstijd.
Deze fase eindigt op het moment dat de opdrachtgever akkoord is met de
aanvang van het ‘echte’ onderzoek. De opdrachtgever informeert dan vaak de
organisatie over het onderzoek en bij een persoonsgericht onderzoek de personen
die voorwerp zijn van onderzoek.
2.3.7 Verzamelen, horen, derdenonderzoek
Verzamelen, selecteren en analyseren is de gebruikelijke onderzoekstrits. De
verzamelfase is al grotendeels beschreven in de paragraaf over veiligstellen. Daar
zijn het voeren van gesprekken en houden van interviews echter nog niet aan de
orde gekomen.
Gesprekken zijn er in vele soorten: volgens een vast protocol of met open dan
wel gesloten vragen. Als er geen aantekeningen van worden bijgehouden, hebben
gesprekken feitelijk geen betekenis. Nog beter is het om gesprekken op te nemen.
Een goede onderzoeker zal de inhoud van gespreksverslagen altijd voorhouden
aan de gesprekspartners. Op die manier kunnen feiten worden aangevuld en wordt
duidelijk wat de gesprekspartners precies bedoelden.
De onderzoeker zal voorafgaand aan de gesprekken altijd aangeven wat de
doelstelling is van het onderzoek en welke rol de onderzochte persoon, getuige of
andere informant daarbij speelt. De onderzoeker zal ook de formele punten van
het gesprek aanstippen, zoals de verslaglegging, het maken van aantekeningen of
geluidsopnames en hoe lang die worden bewaard.
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Om geen informatie prijs te geven stellen de
onderzoekers zoveel mogelijk open vragen en doen
zij geen suggesties. Zij zullen dus bijvoorbeeld niet
vragen of er om acht uur een witte Volkswagen langs
reed, maar welk merk auto van welke kleur op welk
tijdstip passeerde. De onderzoeker zal na elk antwoord
vragen hoe de gesprekspartner aan die kennis is
gekomen om vast te stellen of deze informatie uit de
eerste hand komt, uit eigen
waarneming of van horen
Om geen informatie prijs te
zeggen. Als de gesprekspartner
geven stellen de onderzoekers de informatie van een ander
zal de onderzoeker die
zoveel mogelijk open vragen heeft,
ander waarschijnlijk ook willen
en doen zij geen suggesties.
spreken.
Gesprekken die onderzoeks-technisch goed zijn gestructureerd, noemt de
onderzoeker interviews. In het algemeen worden interviews afgenomen door twee
onderzoekers: één die het gesprek voert en een ander die aantekeningen houdt en
goed oplet of alle voorbereide vragen en aandachtspunten volledig aan de orde
komen. Gehoorden mogen zich altijd laten bijstaan door een derde en hoeven geen
enkele vraag te beantwoorden. Onderzoekers kondigen een interview bij voorkeur
tijdig aan, geven daarbij ook aan wat de doelstelling van het onderzoek is en welke
onderwerpen zullen worden besproken.
Interviews kosten veel tijd en zijn daarom betrekkelijk kostbaar. Vaak gaat de
helft van de onderzoekstijd op aan het interviewen zelf. Inclusief voorbereiding en
verslaggeving kost een interview in de regel gemiddeld tien mensuren. Als het
interview wordt gehouden door slechts één onderzoeker wordt een tijdwinst van
25 procent behaald. Als de gesprekspartner echter niet akkoord gaat met een
geluidsopname dan weegt deze besparing niet op tegen het gemis van een goede
notulist. De praktijk leert dat vrouwen als interviewer succesvoller zijn dan mannen
omdat zowel mannen als vrouwen makkelijker tegen vrouwen praten.
Sommige gegevens zijn alleen te verkrijgen bij derden. Als de opdrachtgever
een inkoper er bijvoorbeeld van verdenkt steekpenningen te hebben aangenomen
van een leverancier kan die beschuldiging zelden bevredigend worden onderzocht
zonder dat de organisatie van die leverancier meewerkt. Wanneer de onderzoeker
discreet overlegt met de directie van de leverancier blijkt de organisatie vaak bereid
mee te werken omdat de directie er toch de voorkeur aangeeft met schone handen
zaken te doen.
In het algemeen geldt dat de forensisch accountant alles mag vragen, maar
niemand verplicht is om te antwoorden, ook niet als de werkgever dat voorschrijft.
Een goed onderzoeker zal het gesprek aangenaam laten verlopen en geen dwang
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gebruiken of beloftes doen. Een goed gesprek kenmerkt zich door een gevoel van
intimiteit, waarbij de onderzoeker verbinding nastreeft en twee keer zoveel luistert
als praat.
2.3.8 Selecteren
De selectiefase vloeit meestal samen met de verzamel- en analysefase. Het belang
van selectie mag niet worden onderschat. Als bijvoorbeeld alle mailboxen van alle
medewerkers zijn veiliggesteld maar de te onderzoeken onderwerpen slechts één
medewerker betreffen dan is het niet handig om het onderzoek te vervuilen en
vertragen door ook data te onderzoeken van andere medewerkers.
Ook wat de tijdsperiode betreft, ligt het voor de hand een duidelijke keus te
maken. Het laatste jaar weegt veelal zwaarder dan de jaren daarvoor. Het kan van
belang zijn om meer aandacht te besteden aan bepaalde periodes, bijvoorbeeld omdat
een bepaalde medewerker het afgelopen jaar maar zes maanden in dienst is geweest.
Om een bepaald fenomeen aan te tonen kunnen enkele voorbeelden volstaan
en is het niet altijd nodig alle data te onderzoeken. Als er daarentegen sprake is van
fraude dan is het volstaan met steekproeven meestal af te raden. Met steekproeven
kun je wel een bepaalde regelmaat aantonen. Maar fraude is bijna altijd een
onregelmatigheid, de uitzondering op de regel. Dit ligt weer anders als de fraude
repeterend karakter heeft, zoals het afromen van omzet in de horeca door altijd 10
procent van de kassa-aanslagen af te boeken en gelijktijdig 10 procent uit de kas te
halen. In dat geval is steekproeven nemen een goed begin.
Een goede onderzoeker zal niet kost wat kost de onderste steen naar boven
willen halen. Hij zal het onderzoek effectief en efficiënt inrichten en zijn
werkzaamheden met verstand beperken in diepte en breedte. Het onderzoek naar
de onderste steen is in het algemeen zeer arbeidsintensief en tijdrovend. Bij het
bepalen van de doelstelling worden daarom niet onnodig grote of ingewikkelde
doelen nagestreefd.
2.3.9 Analyseren
De meeste onderzoekers ervaren analyseren en verifiëren (zie volgende
paragraaf) als het ‘echte’ onderzoek. In de praktijk lopen deze activiteiten
door elkaar omdat het analyseren van de verzamelde informatie en het
vergaren van aanvullende informatie een continu proces zijn. Bij de analyse
kijkt de onderzoeker of hij de onderzoeksvraag kan beantwoorden vanuit zijn
bevindingen. Hoe verschilt per onderzoek. Eén manier om de bevindingen te
analyseren is met de vergaarde informatie een reconstructie opstellen en die tegen
het toetsingskader aanhouden.
Verder kan de onderzoeker zich bij de analyse richten op de geld- en/of
goederenstromen of op de juistheid van feiten en zaken. De onderzoeker kan ook
een vermogensvergelijking maken om het wederrechtelijk verkregen voordeel
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of de geleden schade te berekenen. Verder kan hij een analyse maken van de
organisatiestructuur of van wie wat op welk moment wist.
Met behulp van technische middelen kan de onderzoeker in geautomatiseerde
omgevingen gegevens achterhalen en met elkaar vergelijken zoals het menselijk
brein dat nooit zou kunnen. Zo spit hij bijvoorbeeld de e-mail door van honderd
werknemers over de afgelopen vijf jaar op zoek naar correspondentie over een
bepaald onderwerp. Als een werknemer per dag gemiddeld vijftig e-mails schrijft
en verzendt, gaat het al snel om meer dan vijf miljoen documenten. Met behulp van
forensische software kunnen vaak niet alleen reeds verwijderde e-mails worden
teruggehaald, maar kunnen met behulp van zoekwoorden en taaltechnologie
betrekkelijk eenvoudig relevante mailberichten worden achterhaald, zonder dat de
mail - ook de privé mail - helemaal hoeft te worden doorgelezen. Deze software kan
ook ontdubbelen, in vele talen zoeken en de meeste bijlagen doorzoeken.
Bij de digitale analyse wordt niet alleen de inhoud van de documenten bekeken,
maar ook de communicatiegegevens, toegangsinformatie en vaak ook beeldmateriaal
van beveiligingscamera’s. De kracht van de analyse is dat er gegevens worden
gecombineerd uit de financiële administratie, notulen en interviews en op een tijdlijn
geplaatst. In het onderzoekscenario staat hoe en met welke analyses de onderzoeker
zijn doel kan bereiken en welke gegevens hij daarvoor nodig heeft.

Bij het analyseren valt of
staat bijna alles met de
creativiteit en ervaring van
de onderzoeker.
Bij het analyseren valt of staat bijna alles met de creativiteit en ervaring van de
onderzoeker. Een goede onderzoeker kan de creativiteit bevorderen door de rol van
de onderzochte persoon of personen te simuleren en te proberen zich in zijn/haar/
hun positie te verplaatsen. Kortom, door zich af te vragen ‘Hoe zou ik het gedaan
hebben?’.
Bij een algemene financiële analyse gaat het in eerste instantie om de vraag
of de administratie volledig en juist is, of er bepaalde tendenties kunnen worden
waargenomen. Zijn er bijvoorbeeld afschrijvingen overgeslagen, zijn de voorraden
hoog gewaardeerd en zijn er veel kosten geactiveerd? Verder wordt gekeken naar
verhoudingen tussen de verschillende grootheden in de jaarrekening, naar de
aanwezigheid van materiële en immateriële respectievelijk financiële en vlottende
activa. Uit de mate waarin de jaarrekening is afgestemd op de administratie krijgt de
onderzoeker een indruk van de kwaliteit en actualiteit van de administratie. Bij de
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analyse besteedt de onderzoeker aan de volgende punten extra aandacht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verschillen tussen inventarisaties en administratie
afboeking en/of waarderingen van activa zonder onderbouwing
verliesgevende verkopen (met name van vitale activa)
verrekenen of in betaling geven van activa
transacties met gelieerde partijen
betalingen die niet verklaarbaar zijn uit de gebruikelijke bedrijfsvoering
vergaande administratieve verdichtingen van betalingen en kosten
ontbreken van baten
onverklaarde saldi tussen berekeningen en kruisposten
onduidelijke memoriaalboekingen

Bij het analyseren probeert de onderzoeker te doorgronden wat er nu eigenlijk
aan de hand is. Hij zoekt naar inzicht, naar een oorzakelijk verband tussen
verschillende feiten. De onderzoeker voert daarbij een verticale analyse uit van de
jaarlijkse ontwikkeling van de omzet, winst, liquiditeit, solvabiliteit, omvang van de
debiteuren en crediteuren en het werkkapitaal. Bij de horizontale analyse vergelijkt
hij deze grootheden van jaar tot jaar en van maand tot maand.
Bij de verticale analyse berekent de onderzoeker verschillende ratio’s of
kengetallen. Dat zijn verhoudingsgetallen waarbij twee of meer posten uit de balans
of winst- en verliesrekening met elkaar in verband worden gebracht. Zo kan de
onderzoeker van bekende uitgaven vaststellen dat er meer geld of omzet moet zijn
geweest dan uit de administratie blijkt. In dat geval maakt hij een kasopstelling, die
het voordeel aantoont wanneer er meer uitgaven zijn gedaan dan op basis van legale
inkomsten mogelijk waren. Opsporingsdiensten gebruiken deze methode veel bij
de aanpak van wietteelt. Een vereenvoudigde kasopstelling met uitsluitend contante
ontvangsten en uitgaven ziet er zo uit:

+
-/-/-

Beginsaldo
Legale ontvangsten
Beschikbaar voor het doen van uitgaven
Werkelijke uitgaven
Theoretisch eindsaldo kasmiddelen
Werkelijk eindsaldo geldmiddelen
Negatief verschil = wederrechtelijk verkregen voordeel

Het onverklaarbare verschil is in de meeste gevallen een minimumpositie, omdat
meestal niet alle uitgaven bekend zijn.
Bij het vermoeden van zwart geld kan de onderzoeker ook proberen de kas te
reconstrueren en het saldo van dag tot dag te bepalen. Bij deze kasanalyse probeert
de onderzoeker vast te stellen of alle opbrengsten zijn verantwoord. Normaal
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gesproken kan de kas niet negatief worden. Als bepaalde inkomsten in tegenstelling
tot de uitgaven niet worden verantwoord, kan de administratieve kas wel negatief
worden. Een negatieve kas is een aanwijzing dat er niet alle omzet is verantwoord of
dat niet is voldaan aan de wettelijke boekhoudplicht.
Als de boekhouding nep is, kan dat ook blijken uit de cijfers zelf. Als één
persoon fantasiegetallen bedenkt, heeft die bijna altijd een voorkeur voor bepaalde
cijfers. Door het gehanteerde prijssysteem komen bepaalde cijfers aan het begin
of einde van bedragen natuurlijk meer voor dan willekeurige cijfers. Normaal
gesproken zouden op die positie bijvoorbeeld net zoveel achten als vieren moeten
staan. Of dit ook echt zo is, valt eenvoudig vast te stellen met de chi-kwadraattest3,
die statistisch meet of er een significante voorkeur is voor een of twee getallen.
Zo ja, dan kan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden
aangenomen dat de boekhouding vervalst is.
Hoe lang de analysefase duurt is meestal moeilijk te schatten. Een ervaren
onderzoeker weet weliswaar welke activiteiten hij moet ondernemen, maar kan de
omvang daarvan hooguit bij benadering aangeven.
2.3.10 Verifiëren
Op basis van de analyse stelt de onderzoeker hypotheses of scenario’s op, die
kunnen worden ondersteund door onomstotelijk bewijs, maar soms uitsluitend
gebaseerd zijn op vermoedens. Het toetsen of testen van die vermoedens is de
verificatie.
Een belangrijk middel om vermoedens te verifiëren is betrokkenen
confronterend interviewen. Bij goede confronterende interviews stelt de
onderzoeker op basis van een interviewplan eerst algemene vragen die hoe
langer hoe specifieker worden. Met open vragen verifieert de interviewer wat
de betrokkenen weet over de toedracht van een bepaalde gebeurtenis. Met zijn
antwoorden sluit de betrokkene als het ware de deuren naar uitvluchten bij de
specifieke vragen. Als de betrokkene aan het begin van het gesprek bijvoorbeeld
zegt dat iemand zich nooit laat vervangen bij ziekte of vakantie kan deze later niet
zeggen dat een vervanger voor iets verantwoordelijk was.
Bij de verificatie raadplegen onderzoekers ook openbare registers, zoals het
handelsregister of het Kadaster, om na te gaan of iemand bijvoorbeeld echt eigenaar
was of bestuurder met bepaalde bevoegdheden. Soms gaan onderzoekers over tot
observatie, waarnemingen ter plaatse, pseudokoop en derdenonderzoek.
2.3.11 Falsifiëren
Dat feiten overeenstemmen met een hypothese betekent nog niet dat
3

zie bijvoorbeeld http://www.youtube.com/watch?v=nJkCdfgUqxk
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die hypothese juist is. De feiten kunnen namelijk ook passen bij een andere
hypothese. Een controller kan bijvoorbeeld een cheque hebben verzilverd
waarop een valse handtekening staat die lijkt op die van de directeur. Dat wijst
erop dat de controller geld in eigen zak heeft gestoken. Maar het kan ook zijn dat
de controller een nieuwe werknemer contant heeft betaald, omdat deze nog niet
in de loonadministratie was opgenomen. De controller heeft de handtekening
dan weliswaar vervalst, maar niet met kwade intenties.
Omdat de geest onbewust wordt beïnvloed door allerlei vooroordelen is
het belangrijk dat de onderzoeker alternatieve scenario’s uitsluit (falsifieert). De
onderzoeker moet altijd nagaan of het wellicht anders kan zijn dan het lijkt. Eén
van de effectiefste middelen om te falsifiëren is betrokkenen te wederhoren over
de bevindingen. Niet zelden blijken de feiten door bepaalde omstandigheden
een andere context krijgen dan de onderzoeker eerder veronderstelde. Een goede
onderzoeker zal die context weergeven en daarbij de bron niet onvermeld laten.
Wederhoren kan op verschillende manieren plaatsvinden. Eén manier is
de bevindingen te bespreken in een interview, zoals hiervoor is beschreven.
Gebruikelijker is het om het conceptrapport van bevindingen te overleggen of ter
inzage te geven. De onderzoeker kiest er meestal voor alleen het feitelijk deel te
overleggen of te laten zien, dus zonder conclusies of samenvatting. De onderzoeker
spreekt vooraf met de opdrachtgever af hoe hij het commentaar in het rapport
verwerkt. Het commentaar kan worden geïntegreerd in de bevindingen, maar ook
apart als bijlage bij het rapport worden gevoegd.
2.3.12 Rapporteren
Het onderzoek wordt afgerond met een rapport. Een slecht rapport kan een
goed onderzoek onderuit halen. Bij een goed rapport brengt de onderzoeker de
boodschap bondig en helder over in een korte managementsamenvatting van
één á twee pagina’s die zich zelfstandig laat lezen. In deze samenvatting schetst
de onderzoeker de doelstelling van een onderzoek, de werkzaamheden die
hij verricht heeft, het toetsingskader, maar vooral de bevindingen en de feiten
en omstandigheden die aan de bevindingen ten grondslag liggen. Juridische
verhandelingen horen niet thuis in een rapport van feitelijke bevindingen. Daarnaast
zijn oordelen - fout/goed, fraude/geen fraude - uit den boze, omdat de lezer
niet mag worden beïnvloed. Conclusies als ‘Het was een witte Volkswagen’ zijn
daarentegen wel passend. Als de onderzoeker rapporteert over een onderwerp
waarover hij geacht wordt specialistische kennis te hebben, zoals een accountant dat
heeft over financiële verslaggeving, kan het geven van oordeel gepast zijn.
Een goed rapport is als een bak die wordt gevuld met stenen, grind en zand,
waarbij niets boven de rand mag uitsteken. De stenen zijn de boodschappen die
de rapporteur moet brengen, het grind zijn de bevindingen in de vorm van feiten
en omstandigheden, terwijl het zand bestaat uit de juiste woordkeuze, spelling
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en grammatica. Alles kan alleen maar in de bak passen als eerst de stenen worden
gestort, dan het grind en tot slot het zand.
Een rapport komt in fasen tot stand. Bij een persoonsgericht onderzoek
moet het feitelijk deel aan de betrokkenen worden voorgelegd als vorm van
wederhoor. Pas daarna kan de opdrachtgever een conceptrapport ontvangen. Als de
opdrachtgever terecht inhoudelijke aanpassingen wenst, moet het rapport soms nog
een keer aan de betrokkenen worden voorgelegd. Pas als het proces van wederhoor
is afgerond en ook de opdrachtgever akkoord is met de inhoud kan een definitief
rapport worden opgemaakt.
Opdrachtgevers, met name advocaten, hebben vaak een grote behoefte
aan redigeren. Over de mate waarin onderzoekers dat moeten toestaan, wordt
verschillend gedacht. Het zou een inbreuk kunnen zijn op de onpartijdigheid van
de onderzoeker. Aan de andere kant kan een goede redactie de bruikbaarheid van
een rapport bevorderen, zolang de onderzoeker maar kan blijven instaan voor zijn
bevindingen.
De onderzoeksrapporten mogen alleen worden verspreid onder
belanghebbenden die voldoende van de achtergrond weten om het rapport op
waarde te kunnen schatten. Als de lezerskring groter wordt, zal de onderzoeker
meer van de achtergrond moeten opnemen in het rapport. Voor rechters, arbiters
en andere gebruikers van het rapport die op enige afstand staan, zal een goede
onderzoeker een leeswijzer, literatuurlijst, een wie-is-wie-lijst en een lijst met
afkortingen opnemen in het rapport. De verslagen van de interviews integraal
opnemen in het rapport is af te raden, omdat het vaak meer misverstanden oplevert
dan voorkomt. Nog los van de mogelijke vertrouwelijkheid die bij de interviews is
toegezegd, staat er vaak zoveel informatie in die verslagen dat die vaak meer vragen
oproept dan beantwoordt.
Het schrijven van een rapport is nauwkeurig werk en neemt vaak een kwart van
de onderzoekstijd in beslag.
2.3.13 De onderzoeksbegroting
Hoeveel een onderzoek moet kosten, hoeveel het mag kosten en hoeveel tijd de
onderzoeker eigenlijk nodig heeft, is altijd lastig te beantwoorden.
Forensisch accountants zijn gespecialiseerde ervaren accountants. Opdrachten
zijn vaak eenmalig en opdrachtgevers blijven zelden continu klant. Daardoor is
het niet goed denkbaar dat de forensisch accountant een korting geeft vanwege
de goede relatie met de opdrachtgever. Die korting verdient zichzelf namelijk
niet terug. De forensisch accountant moet daarom een relatief hoge prijs rekenen.
In 2013 variëren de tarieven in Nederland van 150 euro per uur voor een junior
medewerker tot ongeveer 500 euro per uur voor een partner, exclusief BTW. De
gemiddelde tarieven voor een gemengd onderzoeksteam komen veelal overeen
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met de tarieven van managers (niveau: een recent afgestudeerde registeraccountant)
en variëren van 225 tot 275 euro per uur. Naarmate de opdrachtgever meer
betrokkenheid van de partner verlangt, loopt het gemiddelde op.
Vanwege de betrekkelijk hoge tarieven worden forensische accountancy niet
snel voor niemendalletjes ingehuurd en beslaat een basisopdracht zelden minder
dan 200 uur. Bij een opdracht van 200 uur ziet de begroting er als volgt uit:
Activiteit

Urenbegroting

Opdracht formuleren, ‘scoping’, overleg met advocaten

8
16

Veiligstellen documenten en data
Specifieke forensic IT: recovery back-ups, data retrieval, ontdubbelen, indexeren

24

Bestuderen beschikbare gegevens

16

Interviewen betrokkenen, getuigen, derden (5 stuks)

50

Confronterende interviews betrokkenen (2 stuks)

20

Verificatiewerkzaamheden

16

Rapporteren, toepassen wederhoor, overleg met opdrachtgever en advocaat

40

Dossier vormen, intern projectoverleg en kwaliteitscontrole

10

Totaal

Veel onderzoeken
worden te krap begroot,
waardoor onnodig
wrijving kan ontstaan
tussen opdrachtgever en
onderzoeker.

200

Er hoeft bij zo’n onderzoek
maar weinig tegen te zitten of een
overschrijding van de begroting dreigt.
Vaak is vrij snel duidelijk of meer tijd
en geld nodig is. Bij een goed forensisch
onderzoek wordt vooraf afgesproken
in hoeverre overschrijdingen van de
begroting voor rekening komen van de
onderzoeker dan wel opdrachtgever
en wanneer gesproken wordt over
uitbreiding van het budget.
Het komt voor dat een
opdrachtgever vooraf een tabel te
zien krijgt met de uurtarieven van de
verschillende medewerkers en partners.
Bij een goed forensisch onderzoek
wordt vooraf duidelijk afgesproken
hoeveel uren nodig zijn, waaraan die
uren zullen worden besteed en waarom,
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waar de risico’s van budgetoverschrijding liggen en hoe groot de kans is dat die zich
voordoen. Veel onderzoeken worden te krap begroot, waardoor onnodig wrijving
kan ontstaan tussen opdrachtgever en onderzoeker. In de praktijk komt het zelden
voor dat het aantal werkelijk bestede uren lager uitvalt dan aanvankelijk is begroot.
Sommige cliënten vragen om een limiet aan het onderzoeksbudget, een
zogenaamde ‘cap’. Een onderzoeker kan een hard budgetmaximum echter moeilijk
aanvaarden, omdat de omvang van het onderzoek vaak pas gaandeweg duidelijk
wordt. Dat neemt niet weg dat kan worden afgesproken om tussentijds te kijken
naar de financiële stand van zaken. Dat kan bijvoorbeeld als het maximum van de
opdrachtgever in zicht komt. Dat de forensisch accountant bereid is tussentijds
te overleggen, wil nog niet zeggen dat de opdrachtgever kan verwachten dat
de opdracht dan volledig is afgerond. Een limiet is meestal een uitnodiging om
nader te overleggen en te onderhandelen over het project. Een ‘cap’ is echter
wel een gezonde prikkel voor de onderzoekers om zuinig om te gaan met de
onderzoekstijd.

Feiten maken het recht

3

|

Advocaten over forensisch
onderzoek

3.1 Inleiding

‘Ik geloof niet dat waar is dat wij juristen van nature bang zijn voor de
werkelijkheid, dat wij er niets mee aan kunnen of daar niet in geïnteresseerd zijn.
Dat zijn we wel, maar door onze manier van denken kunnen wij welhaast niet
anders dan de werkelijkheid vervormen. Vaak menen we daarbij te goeder trouw te
zijn omdat wij vinden dat het recht ons verplicht de werkelijkheid te interpreteren.
En toegegeven, er is ook vaak verschil van mening en interpretatie mogelijk over
wat de feiten zijn en ook is waar dat het recht ons tot keuzen uit het voorhanden
zijnde feitenmateriaal dwingt. Echter, te snel plegen wij tot interpretatie en keuze
over te gaan en de werkelijkheid die zich aan ons voordoet te maken tot een
geval, een casus, om met behulp van het recht het doel te bereiken dat wij ons of
degenen die van onze diensten afhankelijk zijn hebben voorgespiegeld. En een
casusbehandeling, u weet het, nodigt niet tot feitelijk onderzoek uit. In de casus zijn
de feiten immers reeds gegeven? Wij laten de feiten niet spreken omdat wij ze in
de rede vallen. Wij spreken voor onze beurt. [….] Essentieel voor de voortgaande
vernieuwing van ons procesrecht is een grondige bezinning op de manier waarop
wij met de feiten en de waarheidsvinding plegen om te gaan. Zorg voor de feiten: de
opgave voor de toekomst opdat ons civiele proces wordt wat het behoort te zijn, het
echte proces van de werkelijke feiten.’
Prof. Mr. W.D.H. Asser in zijn jaarrede voor de Nederlandse Juristen
Vereniging in 1999
Dit deel bevat een thematische weergave van de gesprekken met advocaten,
waarin naar aanleiding van stellingen en vragen diverse onderwerpen zijn
besproken. De interviews zijn gehouden met vierendertig partners en medewerkers
van achtentwintig advocatenkantoren. Het merendeel (24) van de kantoren
is groot, een minderheid (4) klein. Vijftien kantoren maken deel uit van een
internationaal netwerk. Ongeveer de helft van de geïnterviewde advocaten (13)
doet civielrechtelijke zaken en twaalf vooral strafzaken. Twee advocaten doen
zowel civiele als strafzaken en één respondent richt zich op bestuursrechtelijke
zaken. De meest voorkomende combinatie is de civielrechtelijke specialist op een
groot internationaal kantoor (9 respondenten). Al met al zijn de respondenten
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representatief voor de top van de advocatuur in Nederland. In bijlage 1 is de lijst
van geïnterviewde advocaten opgenomen. De advocaten worden anoniem geciteerd
als ‘civilist’ of ‘strafpleiter’, waarbij ook de grootte en ‘nationaliteit’ van het kantoor
wordt vermeld. Om de anonimiteit te waarborgen, wordt de ene respondent die
zich bezighoudt met bestuursrechtelijke zaken aangeduid als ‘civilist’.
De interviews zijn afgenomen door Dick Alblas, Mark Hoekstra en Peter
Schimmel. Amalia Lindveld en Dennis van der Meer hebben van deze interviews
gesprekverslagen gemaakt. De verslagen zijn geanonimiseerd naar Lex van Almelo
verzonden, die op basis van deze verslagen een synthese heeft gemaakt, die in dit
hoofdstuk is opgenomen.
3.2 Beeld en definitie

3.2.1 Definitie forensisch accountancy dienstverlener
De definitie die aan de advocaten is voorgelegd, luidde als volgt:
De ervaren en gespecialiseerde deskundige die in administratieve en/of
geautomatiseerde omgevingen feiten verzamelt die gezamenlijk een perspectief
op de waarheid leveren ten behoeve van geschilbeslechting of geschilvoorkoming.
Veelal is sprake van situaties waarbij de integriteit van één of beide partijen in
het geding is en richt het onderzoek zich op de rol van een (rechts)persoon. De
deskundige dient de toedracht en de financiële consequenties van de onderzochte
kwestie te kunnen doorgronden en te objectiveren. IT-technische, juridische,
criminologische en accountancytechnische kennis en ervaring zijn een vereiste.
Een meerderheid van de kantoren kan zich vinden in deze definitie of heeft
daarop geen aanmerkingen. Een minderheid wil iets toevoegen, weghalen of plaatst
er anderszins kanttekeningen bij. Als we die kanttekeningen verwerken, komen we
uit op de volgende definitie:
De ervaren en gespecialiseerde deskundige in feitenonderzoek, die feiten
verzamelt die relevant zijn voor de beantwoording van de centrale vraag in een
(dreigend) geschil c.q voor geschilbeslechting of geschilvoorkoming. Die feiten
verzamelt hij/zij veelal met behulp van IT-technieken in geautomatiseerde
administratieve omgevingen en in gesprekken met betrokkenen. Veelal is sprake van
situaties waarbij de integriteit van één of beide partijen in het geding is en richt het
onderzoek zich op de rol van een (rechts)persoon. De deskundige kan de toedracht en
de financiële consequenties van de onderzochte kwestie doorgronden en objectiveren.
Hij/zij beschikt over IT-technische, (fiscaal)juridische en accountancytechnische
kennis en ervaring. Hij/zij kan een rol spelen als onderzoeker respectievelijk
gerechtelijke deskundige.
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3.2.2 Beperkt zicht op deskundigheid
De meeste advocaten hebben ruime ervaring met het inschakelen van forensisch
accountants dan wel forensisch IT-specialisten. Slechts enkelen – allen advocaat bij
een groot internationaal kantoor - hebben daar geen of weinig ervaring mee. Een
strafpleiter van een Nederlands kantoor treedt zelden zelf op als opdrachtgever,
maar wordt wel regelmatig geconfronteerd met onderzoeken. Hij raadpleegt
regelmatig financiële en/of IT-experts.
Sommige advocaten hebben een goed beeld van de deskundigheid en ervaring
van de individuele onderzoekers en weten welke diensten zij van hen kunnen
verwachten. Dat beeld is doorgaans gebaseerd op hun ervaring als opdrachtgever.
In het algemeen hebben de respondenten alleen zicht op de kwaliteiten van
onderzoekers met wie zij hebben gewerkt. Er zijn maar weinig advocaten die zicht
hebben op de gehele markt.
3.3 Verwachtingen en keuze

3.3.1 Veilige keuze
Gezien hun beperkte zicht op de markt kiezen advocaten en/of hun
cliënten voor bekende gezichten en bekende kantoren. ‘In beginsel zoek ik een
onderzoeker die ik ken of waarvan ik weet dat deze competent is. Maar ik denk
dat ik onvoldoende zicht heb op de markt. Door trial and error wordt men
wijs.’ (strafpleiter klein Nederlands kantoor) Als de opdrachtgever zelf niet een
individuele onderzoeker op de korrel heeft, schuift het bureau er één naar voren.
De advocaat of zijn cliënt kiest dan een kantoor en dat is niet zelden een big four
kantoor. ‘Ik kijk naar wat het onderzoeksbureau heeft gedaan en weet ten dele wat
ik kan verwachten. Wij richten ons op grote zaken, waar geld vaak geen rol speelt
en dan ga je voor de top. Je wilt een goed onderzoeksbureau hebben en mensen met
wie je kunt schakelen, die begrijpen hoe het werkt. Ik ben op zoek naar iemand die
bij mij past, geloofwaardig en betrouwbaar is.’ (civilist groot internationaal kantoor)
Een andere advocaat van een vergelijkbaar kantoor: ‘Ik weet wie de forensische
afdelingen van de big four kantoren leiden en wie daar werken. Het is ook een
kwestie van chemie en vaak hangt het af van het type zaak en de cliënt. Die wil soms
met een bepaald persoon in zee gaan.’
‘De rol van de cliënt bij de keuze van dienstverlener is vaak groot en die geeft
vaak de voorkeur aan een bekende grote partij.’ (strafpleiter groot internationaal
kantoor) ‘Als een voorzitter van een Raad van Commissarissen van een
beursgenoteerde onderneming een intern onderzoek wil laten uitvoeren, maak
ik in beginsel gebruik van de diensten van één van de big four kantoren. Dan
hoeft de kwaliteit van het geleverde onderzoek niet meer te worden uitgelegd
of verantwoord,’ zegt een strafpleiter van een groot internationaal kantoor.
Hij schakelt echter een recherchebureau in als een werknemer wordt verdacht
van diefstal uit de kas en een camera moet worden geplaatst. En voor een
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contraexpertise valt zijn keuze op een ‘flexibele accountancy-achtige dienstverlener’
die zich niet aan de regels voor accountants hoeft te houden.
De persoonlijke ervaring en persoonlijke chemie met een individuele
onderzoeker speelt dus een grote rol. Net als diens beschikbaarheid. Daarnaast
valt de keuze, zoals gezegd, vaak op een groot kantoor omwille van het gezag.
‘Het wordt steeds belangrijker onderzoek professioneel, herkenbaar en volgens
bepaalde standaarden uit te voeren. Je moet verantwoording kunnen afleggen over
hoe je het hebt aangepakt en wat mensen uit jouw onderzoek mogen afleiden,
maar ook niet mogen afleiden. Ik denk dat onbekend onbemind maakt. En als
het een echt belangrijke zaak is, wordt voor de eigen gemoedsrust gekozen voor
een big four kantoor.’ (civilist groot internationaal kantoor) ‘Je moet wat met het
rapport, dus moet er een stempel op staan van een fatsoenlijke club. Van nature
hebben die rapporten meer gezag, al hoewel ze in kwaliteit niet per se beter hoeven
te zijn dan de niet-big four kantoren.’ (civilist groot internationaal kantoor) De
keuze voor een groot kantoor is ook vaak ingegeven door de tegenpartij. Als die
een big four kantoor inschakelt, doet de ander dat ook. Verder bepaalt de omvang
van een onderzoek vaak de keuze voor een groot kantoor. ‘Als het een groot
onderzoek betreft dan moet je kijken naar de kantoren die dat aan kunnen en werk
je dus niet met een eenmanskantoor. Maar een big four kantoor geeft geen enkele
kwaliteitsgarantie.’ (strafpleiter groot internationaal kantoor) ‘Een naam is kostbaar
en je krijgt niet altijd wat je verwacht. Je hebt minder grip op de grote kantoren,
ook niet qua kosten. Daarnaast zijn ze vrij snel conflicted.’
Met andere woorden: het kwaliteitsstempel van grote kantoren is duur, je kunt
die kantoren niet altijd evengoed aansturen en ze zijn vanwege hun cliënten en
belangen niet altijd onafhankelijk genoeg. Daarom valt de keuze ook nog al eens op
kleinere kantoren, afhankelijk van de aard van de opdracht.
3.3.2 Zelf doen of uitbesteden?
Grote cliënten kiezen vaak zelf een forensisch onderzoeker. Dat gebeurt vooral
bij internationale onderzoeken. Maar als de advocaten van een internationaal
kantoor mogen beslissen over de inschakeling van een forensisch onderzoeker

De behoefte aan
onafhankelijk
onderzoek is een
veelgehoord argument
om een forensisch
accountant in te huren.
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proberen zij het onderzoek eerst (deels) zelf te doen. Pas als de materie te
specialistisch, te financieel of te boekhoudtechnisch wordt, besteden zij het
onderzoek uit. ‘Wij doen veel zelf en hebben allerlei software tot onze beschikking
om snel data te doorzoeken. Als het een financieel onderzoek betreft dan houdt
onze specialisatie op en heeft de forensisch accountant meerwaarde door de andere
bril die hij op heeft.’ (civilist groot internationaal kantoor) Ook de omvang of het
internationale karakter van het onderzoek nopen niet zelden tot uitbesteden aan
een groot accountantskantoor. Als er (grote hoeveelheden) digitale informatie naar
boven moeten worden gehaald en verwerkt, doen advocaten en/of hun cliënten
een beroep op de forensisch IT-specialisten. ‘Als het een puur feitelijk onderzoek
betreft waar geen technische expertise bij komt kijken voer ik het onderzoek zelf
uit. Als ik het van belang vind dat een rechter mijn stellingen over zaken, die vallen
buiten mijn normale expertise als advocaat, bewezen en geloofwaardig vindt,
kan ik dat het beste onderbouwen met een rapport van iemand die er verstand
van heeft. Dit geldt overigens ook voor andere deskundigen dan forensische
accountants.’ (civilist groot internationaal kantoor) Kortom, advocaten schakelen
pas een forensisch accountant in als zij het zelf niet kunnen bij gebrek aan expertise,
als zij de zekerheid van een naam zoeken of als een onafhankelijk en onpartijdig
onderzoek gewenst is. Maar als de zaak te belangrijk of te gevoelig is, nemen
sommige advocaten het onderzoek toch liever zelf ter hand.
Uiteraard spelen de kosten een rol in de afweging. (zie ook 3.5) Zo kan er
bij een faillissement te weinig geld in de boedel zitten voor een onderzoek. Het
kantoor kan dan op kosten besparen als het zelf accountants in dienst heeft, zoals
de kantoren in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben. ‘Het is een
gat in markt, want als je geen onderzoeksbureau hoeft in te huren en het onderzoek
zelf kunt uitvoeren is de omzet voor de advocaat uiteraard veel hoger. (strafpleiter
groot Nederlands kantoor) ‘Wij deden zelf veel onderzoek toen wij nog forensisch
accountants in dienst hadden. Nu hebben wij een advocaat die ook accountant is.’
(strafpleiter groot internationaal kantoor) Anderzijds kunnen de kosten een reden
zijn om juist niet zelf onderzoek te doen. Een amateur doet er langer over dan een
specialist, waardoor het onderzoek te duur kan worden voor een cliënt.
De behoefte aan onafhankelijk onderzoek is een veelgehoord argument om
een forensisch accountant in te huren. ‘Als het doel is een onafhankelijk persoon
iets willen laten concluderen, dan huren we die in. In principe is dit altijd beter,
zeker als het een persoonsgericht onderzoek betreft.’ (civilist/strafpleiter groot
internationaal kantoor) Mede vanwege de onafhankelijkheid plaatst een strafpleiter
van een groot internationaal kantoor vraagtekens bij de groeiende neiging van
advocatenkantoren om onderzoeken zelf uit te voeren. ‘Ik merk dat advocaten
steeds meer zelf onderzoek doen, ik ben daar geen voorstander van. Als advocaat
ben je per definitie niet onpartijdig, de forensisch accountant kan onpartijdiger
optreden. Ik weet ook niet of het altijd mogelijk is om onderzoek te doen als
advocaat en of je dat zou moeten willen. Onder omstandigheden kan ik wel
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interviews bijwonen, maar dan werk ik samen met de onderzoeker, ieder vanuit
zijn eigen expertise. De valkuilen hierbij zijn dezelfde als die waar de forensisch
accountant vijftien jaar geleden in viel, namelijk dat de geïnterviewde veronderstelt
dat hij in volledige vrijheid een verklaring kan afleggen, terwijl dit niet altijd zo is.
Een andere valkuil is dat het eindrapport een deugdelijke feitelijke grondslag kan
missen. Mede om die redenen zou de advocaat, die zich positioneert als forensisch
onderzoeker, wellicht gehouden moeten worden aan dezelfde normering als de
forensisch onderzoeker, zij het via het tuchtrecht voor advocaten.’
3.3.3 Handtekening accountant heeft meerwaarde
Bijna alle advocaten vinden dat de handtekening van een accountant onder een
rapport meerwaarde heeft. Maar natuurlijk alleen als de onderzoeker deskundig
is en het rapport goed. ‘De handtekening is een ‘must’ en zegt iets over de waarde
van het rapport.’ (strafpleiter groot Nederlands kantoor) ‘De accountant is geen
deskundig verlengstuk van de cliënt dus zal een rapport van een accountant
een grote toegevoegde waarde hebben als bewijs.’ (civilist groot Nederlands
kantoor) Een civilist van een vergelijkbaar kantoor vindt dat de handtekening
van een accountant vooral een formele meerwaarde heeft. ‘Hieruit blijkt dat een
onafhankelijke derde naar de zaak heeft gekeken en dat je als advocaat niet over
één nacht ijs bent gegaan.’ Nogal wat advocaten zeggen dat een rapport van een
onafhankelijke deskundige een goede indruk maakt op de rechter. ‘De ervaring
leert dat de rechterlijke macht het belangrijk vindt. Een stempel van een big four
kantoor is dan wel handig: “Gaat u rustig slapen”.’ (strafpleiter klein Nederlands
kantoor) Toch vraagt een civilist van een groot internationaal kantoor zich af wat de
waarde van forensische rapporten in Nederlandse procedures is als rechters zulke
bevindingen naast zich neer kunnen leggen.
Volgens verschillende advocaten kan de handtekening van de accountant lastig
zijn omdat deze door zijn beroepsregels minder flexibel is en kwetsbaarder voor
claims. ‘De neiging van de wederpartijen om te klagen wordt dan groter.’ (civilist
groot Nederlands kantoor) ‘De registeraccountant is een “kwetsbaar beestje”
geworden. Hij kan snel het mikpunt worden in een zaak en dan kan het wel eens
verstandiger zijn om die handtekening niet onder het rapport te hebben.’ (civilist
groot internationaal kantoor) Of een forensisch onderzoeker is ingeschreven in een
register van erkende gerechtelijke deskundigen, maakt volgens advocaten niet veel
uit. Hoewel het natuurlijk geen kwaad kan.
3.3.4 Verwachtingen waargemaakt
‘Ik ben niet erg onder de indruk van de big four. Zij zijn te weinig gretig en te
weinig klantgericht,’ zegt een civilist van een groot internationaal kantoor. Maar
deze respondent is een uitzondering. Want het merendeel van de geïnterviewde
advocaten vindt dat forensisch accountants aan hun verwachtingen hebben voldaan.
Sommige respondenten zijn ronduit complimenteus: ‘prima’, ‘boven verwachting’.
Voor zover er ontevredenheid is, betreft het vooral de prijs en de duur van het
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onderzoek. Hierna volgt ter lering een opsomming van de slechte ervaringen:
‘Voor cliënten zijn er een paar knelpunten: hoge kosten, onzekere termijnen
en het feit dat het onderzoek vaak een “zwarte doos” is. Over het onderzoek en de
voortgang daarvan wordt weinig gecommuniceerd.’ (strafpleiter groot kantoor)
Een strafpleiter van een ander groot Nederlands kantoor: ‘Heel zelden hebben
forensisch onderzoekers aan mijn verwachtingen voldaan.’ Het ‘dieptepunt’ was
een onleesbaar rapport, waarin de forensisch onderzoekers in ‘extreme’ mate
aanstuurden op bepaalde uitkomsten.
Bij een civilist van een groot kantoor hebben forensisch onderzoekers ‘totaal
niet’ aan de verwachtingen voldaan. ‘Het kost bijna altijd meer tijd en geld. Ik vind
de kwaliteit ook niet altijd even goed. Daarnaast heb ik geregeld discussie met
onderzoekers over de openbaarheid en het gebruik van het rapport, want ik vind
het onzin om die te beperken.’
‘Soms vindt de opdrachtgever het uitgevoerde onderzoek te breed of komen de
onderzoekers met aanbevelingen en adviezen waar de cliënt niet om heeft gevraagd.
Bijvoorbeeld over de AO/IC of over het anti-corruptiebeleid. Dit is meer een taak
voor de controlerend accountant.’ (strafpleiter groot Nederlands kantoor)
Dat forensisch accountants de verwachtingen niet altijd waarmaken, ligt soms
ook aan de opdrachtgevers. ‘Het feit dat het mis ging, is deels aan mijzelf te wijten.
Ik had meer helderheid, coaching en begeleiding moeten geven. Ik heb teveel
vertrouwd op de veronderstelde deskundigheid van de onderzoeker.’ (strafpleiter
klein Nederlands kantoor)
De civilist van een groot Nederlands kantoor vindt dat hij zijn verwachtingen
beter moet overbrengen aan de onderzoekers. ‘Ik ga er teveel vanuit dat de
onderzoeker weet wat ik verwacht.’
3.4 Opdrachtformulering en fasering

3.4.1 Fasering
Wat zijn de ervaringen met vooronderzoeken waarin de onderzoekbaarheid
en de onderzoekwaardigheid van de kwestie worden verkend? In hoeverre zijn
onderzoekers op dit punt proactief of zouden ze dat moeten zijn? Uit de reacties
op deze vragen blijkt dat een meerderheid te porren is voor vooronderzoeken ofwel
fasering, al dan niet in de vorm van een quickscan. Bij een gefaseerde aanpak kun
je, afhankelijk van het resultaat van elke fase, steeds beslissen hoe je verder gaat.
‘Klanten willen een meer gefaseerde aanpak. Ik merk dat dat gaat komen. Mensen
zijn veel kritischer met hun bestedingen.’ (civilist groot Nederlands kantoor)
‘Het is niet zinvol om meteen een groot onderzoek uit te voeren, terwijl het in
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beginsel ook niet per se een persoonsgericht onderzoek hoeft te zijn. Je kunt beter
beginnen met een oriënterende fase bij een vage beschuldiging en eerst kijken of
de kwestie onderzoekbaar is. Forensisch accountants hebben de neiging wat te
breed te onderzoeken.’ (strafpleiter groot Nederlands kantoor) ‘Wij laten vaak
een quickscan uitvoeren. Ik zie dat als het uit zetten van aas.’ (strafpleiter klein
Nederlands kantoor) ‘Wij beginnen doorgaans met een soort quickscan om inzicht
te krijgen in de dynamiek van de kwestie. In de eerste fase stel je de lijnen van de
zaak vast en kijk je wat onderzocht moet worden. Daarna komt een rapport met
eerste bevindingen op basis van bijvoorbeeld documentenonderzoek. Verdieping
vindt pas plaats in de volgende fase, waarin bijvoorbeeld interviews kunnen
worden afgenomen, aangiftes kunnen worden gedaan, mensen kunnen worden
ontslagen en dergelijke. Je moet fases onderkennen en efficiënt en kostenbewust te
werk gaan anders is het niet verantwoord tegenover je cliënt. Na elke fase moeten
opnieuw keuzes worden gemaakt. Het is niet altijd nodig de onderste steen boven
te krijgen.’ (civilist groot internationaal kantoor) Slechts een handjevol advocaten
keert zich tegen een vooronderzoek, omdat het in hun ogen niet nodig is of weinig
oplevert. ‘Ik heb geen goede ervaringen met vooronderzoeken. Het nadeel is dat
je toch geen volledig beeld krijgt. En als iets funest is dan is het een onvolledig
beeld. Als je op basis daarvan een conclusie trekt en het blijkt later anders te zijn
dan trek je de haren uit je hoofd.’ (civilist groot internationaal kantoor) ‘Vaak heb
je zelf al een beeld en is vooronderzoek niet nodig. Daarnaast is onderzoek vaak
ingegeven door de toezichthouder en is vooronderzoek niet aan de orde.’ (civilist
groot internationaal kantoor) Al met al verwachten advocaten dat forensisch
accountants de onderzoekbaarheid, de onderzoekwaardigheid en de optie van een
vooronderzoek proactief aankaarten. Als de forensisch accountants dit nalaten,
lopen zij zelfs het risico dat de opdrachtgever hen niet meer vraagt.
3.4.2 Samen (de scope van) de opdracht formuleren
Geen enkele advocaat wil de formulering van de doelstelling, de opdracht
en de scope van het onderzoek uitsluitend in handen geven van de forensisch
onderzoeker. Alle advocaten willen dit doen in ‘samenspraak’, ‘dialoog’,
‘tegenspraak’, ‘interactie’, in een ‘combined effort’ of gewoon ‘overleg’. Daarbij
neemt de advocaat het voortouw en is de wens van de cliënt uiteindelijk bepalend.
‘Ik geef aan wat ik wil. Ik wil wel (kritische) input en uiteindelijk formuleer je het
samen. De cliënt is degene die het “orgel trapt” en beslist.’ (civilist groot Nederlands
kantoor) Een civilist van een groot internationaal kantoor: ‘De opdracht moet
beperkt zijn tot de deskundigheid van de forensisch accountant. En voor de
onderzoeker moet helder zijn binnen welke context de vraagstelling zich afspeelt,
aangezien het geen geïsoleerde vraag is en het mogelijk is dat de onderzoeker wordt
opgeroepen om te getuigen op de rechtszitting.’
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3.5 Financiële aspecten

3.5.1 Meer greep op de kosten mogelijk
Hoewel enkele advocaten van Nederlandse kantoren de kosten van
onderzoeken soms vinden tegenvallen, blijken vrijwel alle advocaten te weten
welke tarieven forensisch onderzoekers rekenen. Zij vinden die weliswaar hoog,
maar niet hoger dan die van henzelf. De meeste advocaten weten ook dat de duur
van het onderzoek vaak moeilijk te voorspellen is. Bij hun eigen werkzaamheden
is dat meestal niet anders. Hun cliënten zijn niet altijd bekend met de tarieven en
onderschatten nogal eens de duur van een onderzoek. ‘Een onderzoek is vaak duur
en kost veel tijd. Dit is voor cliënten bezwaarlijk en verwachtingen dienen dan ook
gemanaged te worden. Fanatisme bij cliënten zorgt ervoor dat alles in hun beleving
te lang duurt.’ (strafpleiter groot Nederlands kantoor) Sommige onderzoekers
blijken sneller te kunnen werken als het moet, maar voor anderen is dit een
verbeterpunt. Een manier om de vinger aan de pols te houden is de accountants
regelmatig te laten declareren. Het onderzoek goed structureren en een duidelijke
deadline afspreken helpt natuurlijk ook. Een andere manier is niet de betaling,
maar het onderzoek zelf te ‘trancheren’. Bijna alle advocaten zeggen dat er met de
forensisch accountants goede afspraken te maken zijn en dat zij die vrijwel altijd
goed nakomen.
3.5.2 Alleen resultaatafhankelijke beloning bij asset tracing
Een strafpleiter van een groot internationaal kantoor ziet wel iets in een
resultaatafhankelijke beloning voor feitenonderzoek. Maar verder is iedereen
ertegen. Bij feitenonderzoek komt hierdoor de kwaliteit en de objectiviteit namelijk
op de tocht te staan. ‘Ik vind dit ongewenst. Een deskundige moet één helder
belang hebben: het geven van een goed advies. In geval van no cure no pay heeft de
onderzoeker geen incentive om verder te gaan als er snel voordeel te behalen valt.
Een verhoging van het uurtarief met terugwerkende kracht bij succes kan wel.’
(civilist groot internationaal kantoor) Verschillende advocaten zien wel iets in een
premie bij asset tracing. Met name als er in een faillissement een negatieve boedel
is. ‘In Nederland zijn we er bij bijvoorbeeld asset tracing en asset recovery aan
gewend. Misschien dat het in faillissementen zou kunnen. Maar ik denk toch dat
het een verkeerde prikkel is.’ (strafpleiter groot Nederlands kantoor) Bij de jacht
op geld speelt het onafhankelijkheidsgedachte minder. Bovendien is er een typisch
juridische reden om dan geen bezwaar te hebben tegen no cure no pay: het resultaat,
het succes ofwel de cure is dan meetbaar en dat is bij feitenonderzoek niet het geval.
3.5.3 Betaling via advocaat of cliënt?
De vraag in hoeverre de advocaat instaat voor de betaling voor de rekening van
de deskundige werd voorgelegd in het kader van het verschoningsrecht (waarover
meer in 3.6.2). De antwoorden komen erop neer dat de helft van de advocaten
borg staat voor de betaling en de deskundige zelf betaalt. De andere helft laat de
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betaling en de keuze over aan de cliënt. Ook over de vraag of de betaling via de
advocaat of cliënt van invloed is op het verschoningsrecht zijn de meningen verdeeld.
‘Om het verschoningsrecht zuiver te houden, moet de factuur naar advocaat.
Rechtstreeks factureren aan cliënt kan het recht van verschoning onder druk zetten.’
(civilist groot internationaal kantoor) ‘Ik heb tot nu toe wel ingestaan voor de
betaling in verband met het afgeleide verschoningsrecht, maar het is wel gedoe.’
(civilist groot internationaal kantoor) Andere advocaten menen daarentegen dat
het voor het (afgeleide) verschoningsrecht niets uitmaakt of de cliënt of de advocaat
de rekening betaalt. ‘Ik vind dat het geen invloed heeft op het verschoningsrecht.’
(civilist groot internationaal kantoor) ‘De betaling via de advocaat laten lopen in het
kader van verschoning vind ik een gekunstelde constructie en een poppenkast. Het
blijft immers uiteindelijk dezelfde belanghebbende.’ (strafpleiter klein Nederlands
kantoor)
3.6 Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en verschoningsrecht

3.6.1 Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
Er is slechts één advocaat die een vraagteken plaatst bij de onafhankelijkheid
van de forensisch onderzoeker. ‘Ik verwacht niet dat ze opschrijven wat ik
ze dicteer, maar je bent als forensisch accountant niet onafhankelijk, omdat
je wordt betaald door een opdrachtgever in een civiele procedure. In die zin
ben je een partijdeskundige.’ (civilist groot internationaal kantoor) De overige
advocaten vinden de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de onderzoeker
vanzelfsprekend. Een ja-knikker levert geen toegevoegde waarde en geen goed
product. De forensisch accountant moet wel luisteren, maar niet zijn oren laten
hangen naar de opdrachtgever. Een kritische houding en tegengas worden op prijs
gesteld. Tegenover het inschakelen van forensisch accountants als ‘handjes’, die
doen wat de advocaat dan wel opdrachtgever vraagt, staan advocaten betrekkelijk
positief. Zij vinden dat denkbaar bij IT-onderzoeken en bij puur feitenonderzoek.
3.6.2 (Afgeleid) Verschoningsrecht
Een minderheid van de advocaten (11) vindt het vanzelfsprekend dat de forensisch
accountant zijn werkzaamheden altijd uitvoert onder afgeleide verschoningsrecht.
Omdat het verschoningsrecht nu eenmaal niet absoluut is, vindt de meerderheid
van de kantoren de vanzelfsprekendheid van ‘altijd’ verschoningsrecht te boud.
‘De cliënt moet de mogelijkheid hebben onderzoeksresultaten binnenskamers te
houden. Dan kun je ook beter onderhandelen met de toezichthouder. Het enige
nadeel is dat toezichthouders verschoningsrecht vaak als een truc zien.’ (strafpleiter
groot internationaal kantoor) Met het verschoningsrecht houd je ‘potentiële
druk op de ketel’, zegt een civilist van een groot internationaal kantoor. Om
eraan toe te voegen: ‘Je kunt er ook altijd afstand van doen.’ Om te voorkomen
dat de onderzoeksresultaten tegen de cliënt gaan werken, vinden veel advocaten
het aan te raden om het verschoningsrecht te hanteren. De advocaat kan dan
de regie voeren over wat er wel en niet naar buiten komt en de resultaten eerst
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bespreken met zijn cliënt. ‘Ik denk dat het altijd verstandig is om de onderzoeker
als verlengde arm van de advocaat te laten werken onder het verschoningsrecht.’
(strafpleiter klein Nederlands kantoor) De advocaat kan dan vrijuit praten met de
onderzoeker en zijn cliënt informeren voordat het onderzoek naar buiten gaat.
‘Voor de uiteindelijke opdrachtgever is het niet helemaal acceptabel dat hij betaalt
voor een onderzoek en hij alleen het eindresultaat ziet, terwijl de wederpartij wel
eerst op de hoogte wordt gebracht van de bevindingen. Het is dan prettig dat de
advocaat ertussen zit. Bovendien ben je het rapport kwijt als je het moet “disclosen”
wanneer het niet onder het verschoningsrecht valt.’ Een strafpleiter van een groot
internationaal kantoor verklaart de forensisch onderzoekers die niet onder het
verschoningsrecht werken daarom min of meer voor gek. ‘Het verbaast mij dat
er nog steeds forensisch accountants zijn die hun werkzaamheden niet uitvoeren
onder afgeleid verschoningsrecht en daar bovendien geen bezwaar tegen maken.
Verschoningsrecht wordt weliswaar niet altijd ingeroepen, maar je moet die
mogelijkheid wel hebben.’
Volgens een civilist van een groot internationaal kantoor is het
verschoningsrecht echter niet iets dat je naar believen kunt inroepen. ‘Het
afgeleide verschoningsrecht zal juridisch gezien bestaan als een advocaat de
forensisch accountant inschakelt in het kader van werkzaamheden die onder
zijn verschoningsrecht vallen. Als de cliënt de forensisch accountant rechtstreeks
inschakelt, zal er geen afgeleid verschoningsrecht bestaan. Dat is geen keuze.’ ‘Als
het onderzoek van de forensisch onderzoeker niet gerelateerd is aan het advies
van de advocaat aan de cliënt dan valt het niet onder het verschoningsrecht. Neem
media-adviesbureaus die hun cliënt dagelijks adviseren en de advocaat in e-mails
cc-en. Als de inhoud van deze e-mails geen onderdeel zijn van het advies van de
advocaat aan de cliënt, dan is het niet privileged.’ (civilist groot internationaal
kantoor)
Per saldo willen de meeste advocaten het verschoningsrecht hanteren
om te kunnen bepalen welke onderzoeksresultaten wel en niet naar buiten
gaan. Ze doen echter geen beroep op het verschoningsrecht als dat tegen de
cliënt gaat werken, bijvoorbeeld omdat toezichthouders en een truc in zien.
‘Tegenover toezichthouders kun je je het vaak niet veroorloven een beroep op
het verschoningsrecht te doen. Wij laten het onderzoek vaak onder het afgeleid
verschoningrecht uitvoeren, maar wij spreken af dat wij er geen beroep op doen
tegenover de toezichthouder. Je hebt altijd de keuze de verschoning op te heffen.’
Als de (semi) overheid de opdrachtgever is en het publiek belang meespeelt, is een
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beroep op het verschoningsrecht ‘niet vanzelfsprekend’, zegt een strafpleiter van een
klein Nederlands kantoor. Volgens een civilist van een groot internationaal kantoor
loop je met het gebruik van het verschoningsrecht het risico dat het onderzoek
wordt afgeschoten omdat het te partijdig en niet onafhankelijk genoeg zou zijn.
‘Het verschoningsrecht is niet waterdicht. In veel gevallen schrijven de
beroepsregels van de onderzoekers namelijk voor dat de betrokkenen op het
conceptrapport moeten kunnen reageren, met de kans dat de bevindingen uitlekken.
De meeste advocaten die zich over die regels uitlaten, leggen zich erbij neer.
‘Zonder wederhoor geen onderzoek.’ Voor anderen kan het een aanleiding zijn om
onderzoekers in te schakelen die niet zijn gebonden aan strakke voorschriften over
hoor en wederhoor. (Zie ook 3.8.1)
Voor zover misbruik van het verschoningsrecht ter sprake is gekomen, laat een
handjevol advocaten weten daartegen te zijn. Maar wat is misbruik? ‘De opdracht
bij de onderzoeker neerleggen en er als advocaat niets meer mee doen, vind ik
misbruik van het verschoningsrecht. Dan wordt het privilege alleen gebruikt om
het rapport niet te hoeven “disclosen”.’ (strafpleiter klein Nederlands kantoor)
Voor de civilist van een groot Nederlands kantoor lijkt elk gebruik van het
verschoningsrecht verdacht: ‘ Ik ben er juist een tegenstander van en onderneem
pogingen om het in te perken.’
De advocaten die onderzoeken onder het verschoningsrecht laten uitvoeren,
treffen verschillende maatregelen om het te waarborgen. In de meeste gevallen
zijn dat duidelijke afspraken, die worden vastgelegd in de engagement letter, een
brief of instructies. De dossiers worden niet in brandkasten opgeborgen, maar
vaak in aparte hangmappen. De informatie wordt bewaard bij de advocaat of bij de
onderzoekers. Informatie die onder het verschoningsrecht valt bewaren bij de cliënt
vinden advocaten onverstandig.
3.7 Uitvoering onderzoek

3.7.1 Kwaliteit onderzoekers wisselend
Er zijn maar weinig advocaten die volmondig de stelling beamen dat de
dienstverleningskwaliteit hoog is, omdat forensisch onderzoekers altijd
professioneel, ervaren en deskundig zijn. Enkelen vinden de stelling te algemeen of
menen dat zij niet in staat zijn de kwaliteit van de onderzoekers te beoordelen. De
helft van de respondenten vindt de kwaliteit van de onderzoekers wisselend, waarbij
zij niet zelden aantekenen dat de onderzoekers die zij hebben ingeschakeld wèl
goed waren. ‘Het hangt er vanaf met wie je werkt. Er zijn voldoende professionals
waar graag mee gewerkt wordt.’ (civilist groot internationaal kantoor) Een kwart
is positief, zij het met een kritische kanttekening: ‘De kwaliteit van dienstverlening
is hoog, maar het kost ook wat. De onderzoeker is niet altijd voldoende op de
hoogte van de delictsomschrijving.’ (strafpleiter groot Nederlands kantoor) Een
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andere strafpleiter van een groot Nederlands kantoor ziet ook
graag dat onderzoekers de juridische context van het werk beter
begrijpen. Met name omdat interne onderzoeken juridisch
relevant zijn geworden. Een civilist van een groot internationaal
kantoor hamert daarom op goede communicatie. ‘Forensische
accountancy is een andere discipline dan de juridische,
waarbij men een andere kijk heeft op de vraagstelling. Goede
communicatie is dus noodzakelijk. De ene onderzoeker is hier
beter in dan de andere.’

Forensische accountancy
is een andere discipline
dan de juridische, waarbij
men een andere kijk heeft
op de vraagstelling.

3.7.2 Vinger aan de pols
Alle advocaten hebben behoefte
aan invloed op het onderzoek.
Enkelen vinden dat zij daarop geen
invloed hebben, bijvoorbeeld omdat
het onderzoek te vaktechnisch is.
Het merendeel heeft het idee dat
zij de kwaliteit van het onderzoek wel degelijk kunnen beïnvloeden. Advocaten
houden niet van verrassingen en hun cliënten ook niet. ‘Dit is een wereld van
“no surprises”, je wilt niet tegen onvoorziene dingen aanlopen. Daarom moeten
de verwachtingen goed worden gemanaged en daarbij is communicatie erg
belangrijk.’ (civilist groot internationaal kantoor) Een civilist van een ander groot
internationaal kantoor vindt dat ‘alles valt en staat met afspraken vooraf’ en met de
opdrachtformulering. Hij wil het onderzoek monitoren en ‘de vinger aan de pols
houden’. Twee andere advocaten schrijven die behoefte toe aan de cliënt: ‘Cliënten
willen graag een vinger aan de pols houden’ en ‘namens de cliënt moet ik de regie
houden over het onderzoek.’ De mate waarin advocaten het onderzoek controleren
verschilt. Sommigen hoeven niet alles te weten, willen alleen op hoofdlijnen worden
geïnformeerd, monitoren alleen de voortgang van het onderzoek of bemoeien zich
alleen met de manier waarop er wordt gerapporteerd. Anderen willen ook op de
hoogte worden gehouden van ‘zijsporen’ of ‘andere dingen’ die uit het onderzoek
naar voren komen. Zij willen op basis van tussentijdse evaluaties kunnen bijsturen
als dat nodig is. Een deel van advocaten spreekt vooraf af dat er tussentijds
geëvalueerd zal worden. ‘Als ik de cliënt niet op de hoogte kan houden door middel
van tussentijdse rapportages of bevindingen zorgt dat voor onzekerheid bij de
cliënt. Dat is een knelpunt.’ (strafpleiter groot Nederlands kantoor) Een civilist
van een groot internationaal kantoor merkt echter op dat tussentijds evalueren ‘bij
grote clubs problematisch’ is. ‘De klantvriendelijkheid verliest het van de angst voor
reputatieschade en claims. Zij zijn te formalistisch en procedures duren daardoor
lang. Het is de taak van de advocaat om de kwaliteit en de kosten van het onderzoek
“in de klauwen” te houden. Goed management is de kracht van goed onderzoek,
zeker waar meerdere disciplines betrokken zijn. Als ik een onderzoeker een prutser
vind dan eis ik dat deze van de zaak af wordt gehaald, anders stap ik naar een ander
bureau.’ (civilist groot internationaal kantoor)
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De meeste respondenten lijken op de hoogte van de onderzoeksmethoden die
worden ingezet. Maar sommigen vinden het lastig om die methoden te beoordelen,
omdat ze de normen daarvoor niet kennen.
3.7.3 Intensiever samenwerken
Als advocaten het onderzoek tot op zekere hoogte uitbesteden, speelt
de neiging om zich ermee te bemoeien nogal eens op. Vooral als zij het
gevoel hebben dat het niet helemaal gaat zoals hun voor ogen staat, willen zij
graag meedoen aan het onderzoek of werkzaamheden van de onderzoekers
overnemen. ‘Als ik meen dat ik niet voldoende op de hoogte word gehouden,
kan ik besluiten de interviews samen met de onderzoeker te houden of in het
uiterste geval de opdracht uit te besteden aan een ander kantoor.’ (strafpleiter
groot internationaal kantoor) Eén vorm van samenwerking is informatie delen,
andere zijn meedoen aan de interviews of meeschrijven aan rapporten. ‘Uit
de samenwerking tussen advocaten en accountants moet meer te halen zijn.
Het zijn twee wielen die dezelfde kar trekken. Samenwerking bij het horen
van personen of het blootleggen van verbanden is goed mogelijk.’ (strafpleiter
groot Nederlands kantoor) ‘Ik heb ook goede ervaringen met samenwerking:
ik nam de interviews af en de onderzoekers onderzochten de cijfers, processen
en documenten.’ (civilist groot internationaal kantoor) ‘Ik geloof dat er een
beter product tot stand komt door met elkaar te sparren. Ik zie het echt als
een samenwerking, team effort, waarbij een ieder zijn eigen expertise aanlevert
en je je over en weer openstelt voor vragen en opmerkingen. Ik kijk wel goed
naar de output en bemoei mij met de manier waarop de bevindingen worden
opgeschreven. Mij valt op dat forensisch onderzoekers vaak moeite hebben
met de delictsomschrijving. Hier zouden de advocaat en onderzoekers samen
dingen kunnen doen. Het lijkt mij interessant om op meer projectmatige basis
te gaan werken. Dus dat per klus een team wordt samengesteld met de relevante
disciplines om zo te komen tot het best mogelijke resultaat. Maar niet alle zaken
zullen zich hiervoor lenen.’ (civilist groot internationaal kantoor) De hogere
kosten van het onderzoek zouden echter een belemmering kunnen zijn voor
intensiever samenwerken. ‘Samen interviews doen werkt niet, dat wordt te duur.’
(strafpleiter groot internationaal kantoor)
3.7.4 Betrokkenheid partner
Over de betrokkenheid van de partner bij het onderzoek wordt verschillend
gedacht. De ene helft van de advocaten hecht daar waarde aan en de andere
vindt het niet noodzakelijk of niet belangrijk. De voorstanders van grote
partnerbetrokkenheid verwijzen naar de behoefte van hun cliënt of hun eigen
behoefte aan een contactpersoon die weet waar het om gaat en aan wie zij niet alles
hoeven uit te leggen. Een strafpleiter van een groot internationaal kantoor vindt
de partner belangrijk voor de ‘constructieve communicatie met de cliënt’. Een
civilist van een groot internationaal kantoor vindt partnerbetrokkenheid ‘essentieel’,
want ‘je hebt liever dat jouw hartoperatie wordt uitgevoerd door een chirurg met
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jaren ervaring. Als een jongere arts een vastere hand heeft, mag die de operatie best
uitvoeren, maar op instructie van de ervaren arts.’ Dat je betaalt voor de ervaren
chirurg, maar deze de operatiezaal soms verlaat, vinden advocaten niet altijd prettig.
‘Partnerbetrokkenheid is vaak commercieel gedreven. Als de cliënt eenmaal is
binnengehaald is de concrete betrokkenheid van de partner minimaal. Dit is zeker
een punt van aandacht.’ (civilist groot Nederlands kantoor) Maar uiteindelijk gaat
het natuurlijk om de kwaliteit van de onderzoekers. ‘Primair moet het onderzoek
gewoon uitgevoerd worden door deskundigen en is partnerbetrokkenheid niet per
se nodig. Als een partner puur “afvinkt” heeft de betrokkenheid geen meerwaarde.
Weinig of geen betrokkenheid van een partner is wel vervelend als je wilt sparren.’
(strafpleiter groot Nederlands kantoor). Als het niveau van de senior onderzoeker
voldoende is, kan de partner wel een stapje terug doen, vindt een civilist van een
groot internationaal kantoor. ‘Te veel partnerbetrokkenheid betekent dat het
onderzoeksteam te duur gestaffed is, maar de partner dient wel achter de conclusie
te staan.’ (civilist groot internationaal kantoor) Een civilist van een ander groot
internationaal kantoor wil juist ‘liever minder uren op junioren, dus een ander
leverage model. Dit verwachten mijn grote Amerikaanse cliënten ook.’
Al met al lijkt de conclusie dat de partner zich niet steeds hoeft te bemoeien
met het onderzoek, maar er op de belangrijke momenten wel moet zijn. Zoals
een strafpleiter van een groot internationaal kantoor zegt: ‘Ik verwacht niet altijd
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partnerbetrokkenheid bij de uitvoering van het onderzoek, maar wel bij de intake
en de opdrachtbevestiging, bij tussentijdse rapportages en bij eindrapportages.’
3.8 Hoor, wederhoor, informeren betrokkenen

3.8.1 Hoor en wederhoor
Ongeveer driekwart van de advocaten vindt dat hoor en wederhoor altijd
deel uit moeten maken van een forensisch onderzoek. Als het al niet is omdat
de beroepsregels van de accountants dit voorschrijven dan is het wel omwille
van de kwaliteit van het onderzoek. Het onderzoek wordt beter onderbouwd
(‘betrouwbaarder’) en is objectiever, wat op de rechter meer indruk maakt. Het
kan de cliënt een andere kijk op de zaak geven en hem enigszins voorbereiden
op de confrontatie in de rechtszaal. ‘Juist door hoor en wederhoor verschilt een
forensisch rapport van een processtuk dat de zaak maar vanuit één kant belicht.
Bij een persoonsgericht onderzoek moet het hoor en wederhoor zo vroeg
mogelijk plaatsvinden. Er is nooit een zwaarwegende reden om niet te horen of
wederhoren.’ (civilist groot Nederlands kantoor) ‘Met name bij persoonsgericht
onderzoek kun je er later schade van ondervinden als er geen hoor en wederhoor
is toegepast. Het komt de deugdelijkheid van het onderzoek ten goede en het kan
je een indicatie geven van wat je kunt verwachten in de rechtszaal.’ (civilist groot
internationaal kantoor) Daarom kan de cliënt ook baat hebben bij uitkomsten die
hem níet welgevallig zijn. ‘Het nalaten van hoor en wederhoor maakt het onderzoek
kwetsbaar.’ (strafpleiter groot Nederlands kantoor)
Sommige advocaten vinden hoor en wederhoor niet altijd nodig, met name
strafrechtadvocaten. Twee van hen wijzen er (onafhankelijk van elkaar) op dat
je kunt afzien van hoor en wederhoor ‘wanneer het slechts een beschrijving
is van feitelijkheden’. ‘Als de feiten evident zijn, hoef je geen wederhoor toe
te passen. Dat hoor en wederhoor juridisch gezien geen meerwaarde zouden
hebben omdat de rechter de onderzochte persoon hoort, vind ik onzin. Wie zegt
dat de zaak op zitting komt?’ (strafpleiter groot internationaal kantoor) Immers:
‘Een onderzoek is doorgaans gericht op het voorkomen van een procedure.’
(strafpleiter ander groot internationaal kantoor) Een strafpleiter van weer een
ander groot internationaal kantoor, die ook civiele zaken doet, zegt dat je van
hoor en wederhoor kunt afzien als je bijvoorbeeld eerst een strategie of doel
wilt bepalen en geen verder onderzoek instelt. Dan is het niet gewenst dat de
onderzochte persoon weet dat er een onderzoek is uitgevoerd. ‘Je kunt dan
echter geen conclusies over deze persoon trekken.’ Ook civilisten vinden hoor en
wederhoor niet altijd noodzakelijk. ‘In civiele zaken is de reactie van betrokkene
essentieel, maar als er geen “namen en rugnummers” worden verzameld dan
hoef je niet te horen dan wel te wederhoren.’ (civilist groot internationaal) Als
er een procedure volgt en het om een technische kwestie gaat, kan het volgens
een civilist van een groot Nederlands kantoor handig zijn om de partijen en de
deskundige op elkaar te laten reageren. ‘Als rechter krijg je dan een compleet
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verhaal voorgelegd en hoeft op de zitting niet nog eens een discussie gevoerd te
worden over de feiten in het rapport.’
Sommige advocaten vinden hoor en/of wederhoor een belemmering voor het
onderzoek. Een strafpleiter van een groot internationaal kantoor ziet als nadeel dat
dit ‘in een VS context het verschoningsrecht kan doorbreken’ en ertoe kan leiden
dat anderen het rapport in handen krijgen. Dat is niet wenselijk als er bevindingen
in staan die nadelig zijn voor de cliënt. ‘Als blijkt dat er iets mis is, wil je het onder
het tapijt kunnen schuiven.’ (civilist groot internationaal kantoor)
3.8.2 Informeren onderzochte personen
Veel advocaten gaan ervan uit dat je de onderzochte persoon moet informeren
over het onderzoek dat tegen hem of haar loopt. ‘Als je van mening bent dat je
dit type onderzoek naar een persoon kunt doen, is de keerzijde dat je die persoon
informeert over wat er precies gaat gebeuren en wat die persoon kan verwachten.’
(civilist groot Nederlands kantoor) Enkele advocaten wijzen op situaties waarin
het informeren van de betrokkene niet wenselijk is. ‘Als het gaat om asset tracing
vind ik het erg belangrijk dat de betrokkene niet of in ieder geval zo laat mogelijk
wordt geïnformeerd.’ (civilist groot Nederlands kantoor) Een ander voelt er weinig
voor om een klokkenluider die nog in de onderneming werkt te informeren.
Ook doet men het liever niet als iemand daardoor op het idee wordt gebracht
om bewijsmateriaal of andere zaken te verdonkeremanen. ‘Ik kan me voorstellen
dat je ervan afziet bij vluchtgevaar of vrees voor verduistering. (civilist groot
internationaal kantoor) Voor een civilist van een groot internationaal kantoor kan
‘verstoring van de arbeidsrelatie een reden zijn om ‘onschuldige betrokkenen’
niet te informeren. Aan de andere kant: ‘Dit soort zaken lekt uiteindelijk toch
altijd uit, dus een goed bestuur zal toch informeren. Het draait wel om de timing,
waarbij de cliënt bepaalt
wanneer de betrokkene
Veel advocaten gaan ervan uit dat
wordt geïnformeerd.
We doen dit doorgaans
je de onderzochte persoon moet
op het moment
informeren over het onderzoek dat pas
dat het relevant wordt
en zullen eerst intern
tegen hem of haar loopt.
kijken of er voldoende
aanleiding is om
verder te onderzoeken. Als dat zo is, wordt het onderzoek
voortgezet en wordt de betrokkene op de hoogte gesteld.’
Een strafpleiter van een klein Nederlands kantoor vindt
dat onderzoekers ruimhartiger met informatie moeten zijn
tegenover de personen die zij onderzoeken. ‘Ik vraag me af
of onderzochte personen voorafgaand aan een interview niet
evenveel informatie over het onderzoek en het vergaarde
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bewijs zouden moeten ontvangen als in een strafzaak. Volgens de strafrechtelijke
minimumwaarborgen zou de onderzochte persoon altijd geïnformeerd moeten
worden als hij of zij “target” of “subject” is. Je moet je als onderzochte persoon
tenslotte deugdelijk en tijdig kunnen voorbereiden op een interview aan de hand
van concrete gegevens. Maar doorgaans krijg de geïnterviewde alleen de informatie
die in de opdrachtbevestiging te vinden is. Het is mij ook opgevallen dat sommige
onderzoekers tijdens interviews niet altijd volledig open zijn over de aard van de
beschuldiging. In het kader van zorgvuldigheid en kwaliteitsbevordering horen
deze elementaire noties bij goed onderzoek.’ Een civilist van een groot Nederlands
kantoor ziet openheid ook graag in civiele zaken: ‘Ik vind dat partijen die over
veel meer informatie beschikken die informatie zouden moeten delen. Als partijen
toegang hebben tot dezelfde informatie, komt dat de waarheidsvinding ten goede.
Het maakt de strijd gelijker en draagt bij aan de kwaliteit van de rechtspraak, omdat
de rechter nu eenmaal een oordeel velt. Mijn norm en die van ons kantoor is dat wij
zaken willen winnen op grond van de waarheid.’
3.9 Rapportage

3.9.1 Kwaliteit van het rapport
Diep in hun hart zouden advocaten het onderzoeksrapport het liefst zelf
schrijven. Maar daar kleven bezwaren aan, dus doen zij het hooguit gedeeltelijk.
Vaak blijft het bij redactionele wijzigingen, soms passen zij ook de inhoud aan. Je
kunt ook het rapport zelf ongemoeid laten en alleen de passages in de eigen stukken
herschrijven. Of het rapport omwerken tot een eigen PowerPoint presentatie. Als
het rapport niet bruikbaar is, heeft de advocaat een probleem. ‘Ik heb een keer
geprobeerd een slecht rapport te herschrijven. Een goede onderzoeker bleek niet in
staat zijn bevindingen zo op papier te zetten dat de informatie bruikbaar was voor
een groter publiek. Het rapport was moeilijk geschreven, slecht opgebouwd en
niet te doorgronden. Het herschrijven lukte niet en het rapport bleef onbruikbaar.
De cliënt was niet blij en de affaire leverde mij een krasje op mijn reputatie op.’
(strafpleiter klein Nederlands kantoor) Het rapport moet dus bruikbaar en leesbaar
zijn. Maar wat is bruikbaar en wat is leesbaar? De advocaten geven daar verschillend
invulling aan.
‘De onderzoeker moet zich realiseren wie het rapport gaat lezen. Een goed
rapport heeft een managementsamenvatting en bevat geen moeilijke, wollige of
langdradige zinnen. Hoe korter, hoe beter. Het rapport moet logisch gestructureerd
zijn en zo veel feitelijke grondslag hebben dat de advocaat conclusies kan
trekken. Voor de rechter of officier moet de inhoud helder zijn.’ (strafpleiter
groot Nederlands kantoor) Anders gezegd: ‘Het moet duidelijk zijn vanuit welk
perspectief wordt onderzocht en er moet op zijn minst een basisstructuur in zitten:
inleiding, beantwoording van de onderzoeksvraag en conclusie. Aan het eind moet
je terugkomen bij wat je in het begin als vraag hebt geformuleerd. Gebeurt dit niet,
dan wordt het onleesbaar.’ (strafpleiter groot internationaal kantoor) Uiteraard
moet je achteraf objectief kunnen verifiëren wat nu precies is vastgesteld en
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moeten de constateringen overeind blijven in de procedure. In een strafrechtelijke
procedure moet de vorm van het rapport aansluiten bij de delictsomschrijving en de
onderzoeksvraag helder en ondubbelzinnig worden beantwoord. Een civilist van
groot internationaal kantoor wil duidelijkheid ‘over hoe het zit’. De uitkomst maakt
hem niet uit. ‘Maar als ik vind dat ik iets kan toevoegen dat de positie van mijn
cliënt versterkt, zal ik het niet laten om te redigeren. Het gaat dan om formulering
en het benadrukken van bepaalde feiten.’ En soms wil een advocaat om strategische
redenen de ‘teneinde-vraag’ liever niet in het rapport hebben. Met al die wensen
kan de onderzoeker alleen een goed rapport schrijven als hij veel communiceert
met de advocaat. De advocaat vindt dat de onderzoeker zich maar naar zijn wensen
moet schikken, omdat hij goed wordt betaald voor het onderzoek. ‘Het liefst zou
ik zelf de conclusie opschrijven, maar dat is onwenselijk,’ zegt een civilist van een
groot internationaal kantoor. Een strafpleiter van een groot internationaal kantoor
zegt: ‘Ik ben mij ervan bewust dat er advocaten zijn die het liefst zelf het rapport
schrijven en alleen het “stempel” van de forensisch accountant nodig hebben. Maar
dat zou afdoen aan de kwaliteit van het rapport. De onderzoeker moet achter het
rapport kunnen staan en dat wordt moeilijk als de advocaat het helemaal heeft
geschreven.’
3.9.2 Taalgebruik is cruciaal
Juristen zijn letterknechten en advocaten vormen daarop geen uitzondering. De
volgende citaten spreken voor zich:
‘Taal is cruciaal. Juristen zijn taalmensen.’
‘Taal is belangrijk in het rapport, want juristen leven van taal.’
‘Advocaten en rechters leven van het woord. Rechters moeten overtuigd
worden. Het rapport moet dus niet alleen forensisch technisch, cijfermatig en
onderzoeksmethodologisch overtuigend zijn. Het rapport moet ook te presenteren
zijn voor een publiek die dat niet uit jouw beroepsgroep komt.’
‘Formuleren is mijn vak en taal mijn wapen, dus als ik een passage in een
rapport tegenkom die anders en beter geformuleerd kan worden dan zal ik dat
voorleggen aan de onderzoeker. De onderzoeker moet er wel achter staan.’
Een rapport vol taalfouten wordt niet serieus genomen. Een accountant moet
goed uit zijn woorden komen. De meeste accountants doen dat wel, meent een
civilist van een groot internationaal kantoor. In de regel schrijven advocaten
beter dan accountants, vindt een civilist van een groot Nederlands kantoor. Een
respondent van een vergelijkbaar kantoor zegt echter dat zijn collega’s vinden
dat het daar bij accountants aan schort. Een strafpleiter van een klein Nederlands
kantoor ziet echter progressie. ‘De accountants zijn wel beter gaan schrijven.’ Voor
zover de vaktaal van de accountant begrijpelijkheid belemmert, zouden advocaten
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en accountants eens om de tafel moeten gaan zitten. ‘Het valt me op dat er een
jargonverschil is. Het zou interessant om het een keer over elkaars taal te hebben.’
3.9.3 Naakte feiten, soms conclusies
Waardevrij rapporteren is moeilijk, zo niet onmogelijk. In hoeverre moeten
forensisch accountants hun bevindingen duiden? Het antwoord is: schoenmaker
blijf bij je leest, maar als het dan toch over schoenen gaat kan het zijn dat advocaten
en rechters duidelijke conclusies en opinies willen. ‘Behulpzame partijen komen
vaak met opinies, maar dat helpt mij niet. Ik heb in een procedure liever discussie
over mijn eigen stellingen dan over de stellingen in het rapport.’ (civilist groot
Nederlands kantoor) ‘Ik hoef geen oordeel, want vaak gaat de discussie dan vooral
daarover. Feiten spreken voor zich! Met name forensisch accountants die uit de
opsporing komen hebben nog wel eens de neiging om te duiden. Dan ga je op de
stoel van de rechter zitten en rechters houden daar niet van.’ (strafpleiter groot
Nederlands kantoor)
Rapporteurs moeten het dus zo veel mogelijk houden bij blote feiten, die – als
het goed is – inderdaad voor zich spreken. Ook juridische kwalificaties worden
niet gewaardeerd. ‘Accountants zijn geen juristen en als zij op juridisch gebied
conclusies trekken doet dit af aan de waarde van het rapport.’ Kwalificaties kunnen
onderuit worden gehaald en dat kan ten koste gaan van de feiten die in het rapport
staan. ‘Als deskundige is er één conclusie die je nooit mag trekken,’ zegt een
strafpleiter van een groot internationaal kantoor, ‘en dat is het antwoord op de
vraag die de rechter moet beantwoorden.’ De rechter heeft dan ook geen behoefte
aan duiding van de feiten, maar wel aan duiding van vaktechnische onderwerpen.
‘Als ik vraag om een duiding dan verwacht ik dat de onderzoeker een duiding geeft.
De feiten worden eerst onderzocht door de feitenonderzoeker, de deskundige duidt
deze vervolgens aan de hand van de toepasselijke normering. Of ik duiding wil,
is altijd af te leiden uit de opdrachtbevestiging.’ (strafpleiter groot internationaal
kantoor)
De forensisch accountant is soms echter te beschroomd om een duiding, oordeel
of mening te geven. ‘Sinds het onderzoek naar de declaraties van burgemeester
Peper zijn registeraccountants zeer terughoudend met het trekken van conclusies,
omdat ze bang zijn voor claims en tuchtklachten. Daardoor heb je weinig aan
ze als je standpunten, meningen en scherpe analyses wilt. De waarde van de
registeraccountant zit dan ook met name in het naar boven halen van feiten en
deze sec te presenteren. Het kan soms wel frustrerend zijn voor cliënten die veel
geld uitgeven voor onderzoek en dan een rapport krijgen waarvan ze zich afvragen
wat er nou eigenlijk in staat.’ Als de cliënten van deze strafpleiter van een groot
internationaal kantoor op zoek zijn naar kwalificaties legt hij ze uit dat hij degene is
die kwalificeert. Maar als hij duidelijke oordelen wil van een onderzoeker kom hij
soms terecht bij ‘boetiekjes die niet gebonden zijn aan strikte regels.’
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Al met al lijkt het duidelijk dat de forensisch accountant zich niet moet
bezondigen aan ongevraagd duiden of oordelen. Waar de grens tussen blote feiten
en duiding ligt, is echter niet altijd duidelijk, getuige deze uitspraak van een civilist
van een groot internationaal kantoor: ‘Als een forensisch accountant stelt dat de
administratie een zooitje is dan is die duiding op zich al een feit.’ Advocaat en
onderzoeker moeten dus goed communiceren over wat nu wel en niet gewenst is.
3.10 Regulering

3.10.1 Tuchtrecht vooral kwaliteitswaarborg
Een hand vol advocaten ziet in de beroepsregels en het tuchtrecht een
belemmering om accountants in te schakelen als forensisch onderzoeker. Een grote
meerderheid vindt de regels echter geen belemmering en in veel gevallen juist een
kwaliteitswaarborg. Daarbij moet worden aangetekend dat lang niet alle advocaten
doorkneed zijn in de beroepsregels en het tuchtrecht.
Een advocaat zal misschien niet zo maar toegeven dat hij de regels niet kent.
Vier advocaten zeggen dat zij een deel van de regels kennen dan wel de regels op
hoofdlijnen kennen. Vijf respondenten geven toe dat zij niet bekend zijn met de
toepasselijke regels. Eén van hen zegt dat de forensisch accountants maar moeten
aangeven wat wel en niet kan. Een ander zegt dat hij de regels zelf niet kent, maar
twee kantoorgenoten wel. Al met al kent een ruime meerderheid ten minste een deel
van de regels.
‘Het tuchtrecht is voor mij geen reden om een accountant niet in te schakelen,
het is juist andersom. Ik heb geen last gehad van het tuchtrecht en ik vind niet dat
de rol van het tuchtrecht is doorgeschoten.’ (strafpleiter groot Nederlands kantoor)
‘Voor elke beroepsgroep is het van belang dat er goed tuchtrecht is omdat het helpt
om “bij de les” te blijven. Maar soms vraag ik mij af wat het nu daadwerkelijk
oplevert.’ (civilist groot internationaal kantoor) ‘De rol van het tuchtrecht is in
ontwikkeling, maar het mag nog eenduidiger en richtinggevender. Nu bestaan
er nog te weinig handvatten en is de uitkomst soms nog te onzeker.’ (strafpleiter
groot Nederlands kantoor) ‘Binnen het kantoor bestaat de gedachte dat het
tuchtrecht een belemmering is, maar niet bij mij. De angst voor het tuchtrecht is zo
overdreven.’ (strafpleiter klein Nederlands kantoor) Ook al zijn de onzekerheid
van het tuchtrecht en de angst voor klachten en claims niet zo groot, voor sommige
advocaten is het gedoe een reden om een niet-accountant in te huren. ‘Als het er
in het proces hard aan toegaat en de wederpartij op alles schiet wat beweegt, moet
je wellicht geen accountant inschakelen.’ (civilist groot internationaal kantoor) Je
kunt de forensisch onderzoeker ook minder laten doen: ‘De beperkingen die het
tuchtrecht oproept kunnen een reden zijn om zelf interviews af te nemen. Dan laat
ik de forensische accountant alleen IT-werkzaamheden verrichten en schrijf ik zelf
het rapport.’ (strafpleiter groot internationaal kantoor)
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3.10.2 Niet strategisch klagen
Zouden advocaten overwegen een klacht in te dienen tegen een deskundige
van een wederpartij, uitsluitend om deze in diskrediet te brengen en niet omdat
hij slecht werk heeft geleverd? Er is hooguit één advocaat die dat om strategische
redenen in zijn hoofd haalt als hij daarmee zijn cliënt kan dienen. De rest piekert
er niet over. ‘Het kan onderdeel van een strategie zijn, maar ik zelf doe dat niet. De
Hoge Raad gaat daar in strafzaken ook al tien jaar niet meer in mee. En op civiel
gebied maakt het weinig uit hoe het bewijs is verkregen of hoe het onderzoek is
verlopen.’ (strafpleiter groot Nederlands kantoor) ‘De klacht moet een kans van
slagen hebben en gefundeerd zijn. Wij zijn daar erg voorzichtig mee. Zo’n klacht
kan een persoon schaden.’ (civilist groot internationaal kantoor) ‘Je kunt je reputatie
maar één keer verliezen. Je wilt als persoon en kantoor gezien worden als een
integere professional en niet als iemand die rare spelletjes speelt. Zo’n actie kan zich
tegen je keren. Maar als er andere goede redenen zijn om een klacht in te dienen,
schroom ik niet.’ (civilist groot internationaal kantoor)
3.11 Conclusies

3.11.1 Zicht op kwaliteiten en markt
In het algemeen hebben de advocaten alleen zicht op de kwaliteiten van
onderzoekers met wie zij hebben gewerkt. Er zijn maar weinig advocaten die zicht
hebben op de gehele markt. (3.2.2)
3.11.2 Keuze onderzoeker
Bij de keuze van de onderzoeker of het bureau spelen de persoonlijke ervaring
en persoonlijke chemie met een individuele onderzoeker een grote rol. Net als diens
beschikbaarheid. Toch valt de keuze veiligheidshalve vaak op een groot kantoor
omwille van de kwaliteit of het gezag. Het kwaliteitsstempel van grote kantoren is
echter duur, je kunt die kantoren niet altijd evengoed aansturen en zij zijn vanwege
hun cliënten en belangen niet altijd onafhankelijk genoeg. Daarom valt de keuze
ook nog al eens op kleinere kantoren, afhankelijk van de aard van de opdracht.
(3.3.1)
Advocaten schakelen pas een forensisch accountant in als zij het bij gebrek
aan expertise zelf niet kunnen, als zij de zekerheid van een naam zoeken of als een
onafhankelijk en onpartijdig onderzoek gewenst is. Maar als de zaak te belangrijk
of te gevoelig is, nemen sommige advocaten het onderzoek toch liever zelf ter hand.
Het genereert extra omzet als de advocaat zelf onderzoeken uitvoert, maar wanneer
hij er als amateur langer over doet dan een specialist wordt het onderzoek te duur
voor een cliënt. De behoefte aan onafhankelijk onderzoek is een veelgehoord
argument om een forensisch accountant in te huren. Gezien hun gebrek aan
onafhankelijkheid en ervaring zouden advocatenkantoren wellicht minder vaak zelf
onderzoek moeten doen. Anders vallen ze in dezelfde valkuilen als de forensisch
accountants vijftien jaar geleden. (3.3.2)
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3.11.3 Meerwaarde handtekening registeraccountant
Bijna alle advocaten vinden dat de handtekening van een accountant onder een
rapport meerwaarde heeft. Maar de handtekening heeft als nadeel dat de accountant
door zijn beroepsregels minder flexibel en voorzichtiger is en vaak kwetsbaarder
voor claims. Of een forensisch onderzoeker is ingeschreven in een register van
erkende gerechtelijke deskundigen, maakt volgens advocaten niet veel uit. Hoewel
het natuurlijk geen kwaad kan. (3.3.3)
3.11.4 Aan verwachtingen voldaan
Het merendeel van de geïnterviewde advocaten vindt dat forensisch accountants
aan hun verwachtingen hebben voldaan. Maar onder Nederlandse kantoren heerst
ook wel onvrede over de kosten, de
duur en de breedte van de onderzoeken,
Het merendeel van de
terwijl de onderzoekers soms met
aanbevelingen en adviezen komen
geïnterviewde advocaten
waarom niemand heeft gevraagd. Dat
vindt dat forensisch
forensisch accountants de verwachtingen
niet altijd waarmaken, ligt soms ook
accountants aan hun
aan de gebrekkige begeleiding door
verwachtingen hebben
opdrachtgevers. (3.3.4)

voldaan.

3.11.5 Vooronderzoek en formuleren
doelstelling
Een meerderheid van de advocaten is te porren
voor een vooronderzoek of een quickscan dan wel
fasering van het onderzoek. Bij een gefaseerde aanpak
kun je, afhankelijk van het resultaat van elke fase, steeds
beslissen hoe je verdergaat. Andere advocaten vinden
een vooronderzoek riskant omdat je geen volledig
beeld krijgt en een onvolledig beeld ‘funest’ kan zijn.
Forensisch accountants moeten de onderzoekbaarheid,
de onderzoekwaardigheid en de optie van een
vooronderzoek proactief aankaarten. (3.4.1) Advocaten
willen de doelstelling en de breedte van het onderzoek
in samenspraak met de onderzoeker(s) en de cliënt
formuleren. Daarbij neemt de advocaat het voortouw en
is de wens van de cliënt uiteindelijk bepalend.
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3.11.6 Financiële aspecten
Hoewel de kosten van onderzoeken soms tegenvallen, blijken vrijwel alle
advocaten te weten welke tarieven forensisch onderzoekers hanteren. Zij vinden
die weliswaar hoog, maar niet hoger dan die van henzelf. Bijna alle advocaten
zeggen dat er op dit punt goede afspraken te maken zijn en dat de forensisch
accountants die vrijwel altijd goed nakomen. (3.5.1) Advocaten zijn niet voor
resultaatafhankelijke beloning bij feitenonderzoek omdat hierdoor de kwaliteit
en de objectiviteit op de tocht komt te staan. Bij asset tracing is een premie echter
denkbaar. (3.5.2) De helft van de advocaten staat altijd borg voor de betaling van de
deskundige en betaalt deze zelf. De andere helft laat de betaling of de keuze over
aan de cliënt. Of betaling door de advocaat nodig is om je als onderzoeker met
succes op het (afgeleid) verschoningsrecht te kunnen beroepen – daarover zijn de
meningen verdeeld. (3.5.3)
3.11.7 Onafhankelijkheid en afgeleid verschoningsrecht
Advocaten vinden de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de onderzoeker
vanzelfsprekend. Het inschakelen van forensisch accountants als ‘handjes’, die
doen wat de advocaat c.q. opdrachtgever vraagt, is denkbaar bij IT-onderzoeken
en bij puur feitenonderzoek. (3.6.1) Een minderheid van de advocaten vindt het
vanzelfsprekend dat de forensisch accountant zijn werkzaamheden altijd uitvoert
onder afgeleid verschoningsrecht. De meerderheid vindt de vanzelfsprekendheid
van ‘altijd’ verschoningsrecht te boud, omdat het verschoningsrecht nu
eenmaal niet absoluut is. Het lijkt raadzaam om een onderzoek altijd onder
verschoningsrecht te laten uitvoeren. De advocaat kan dan de regie voeren over
wat er wel en niet naar buiten komt en vrijelijk overleggen met zijn cliënt en de
onderzoeker(s). In sommige gevallen is het echter beter om geen beroep te doen
op het verschoningsrecht. Zo zien toezichthouders er al snel een ‘truc’ in of
wordt het onderzoek gezien als partijdig en niet onafhankelijk. Dat wederhoor
het verschoningsrecht tot op zekere hoogte doorbreekt, aanvaarden de meeste
advocaten. Anderen kiezen soms voor een onderzoeker die niet gebonden is aan
strenge hoor- en wederhoorvoorschriften. Advocaten vinden het onverstandig om
informatie die onder het verschoningsrecht valt bewaren bij de cliënt. (3.6.2)
3.11.8 Tussentijds evalueren en bijsturen
Advocaten vinden de dienstverleningskwaliteit ‘wisselend’ en het juridisch
bewustzijn van de onderzoekers vaak te gering. Ook is de ene onderzoeker beter
in communiceren dan de andere. (3.7.1) Alle advocaten hebben behoefte aan
invloed op het onderzoek. Het merendeel heeft het idee dat zij de kwaliteit van
het onderzoek daadwerkelijk kunnen beïnvloeden. Enkelen vinden dat zij daarop
geen invloed hebben, bijvoorbeeld omdat het onderzoek te vaktechnisch is. De
mate waarin advocaten het onderzoek controleren verschilt. Maar de meerderheid
wil op basis van tussentijdse evaluaties kunnen bijsturen als dat nodig is. De
meeste respondenten lijken op de hoogte van de onderzoeksmethoden die worden
ingezet. Maar sommigen vinden het lastig om die methoden te beoordelen, omdat
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ze de normen daarvoor niet kennen. (3.7.2) Advocaten hebben soms behoefte aan
intensiever samenwerken, bijvoorbeeld door samen interviews af te nemen. De
vraag is wel of dat niet te duur wordt. (3.7.3) Partners van accountantskantoren
hoeven zich niet steeds te bemoeien met het onderzoek. Als de senior onderzoeker
maar goed is en de partner op de belangrijke momenten aanspreekbaar is. (3.7.4)
3.11.9 Hoor en wederhoor
Ongeveer driekwart van de advocaten vindt dat hoor en wederhoor altijd
deel uit moeten maken van een forensisch onderzoek. Als het al niet is omdat
de beroepsregels van de accountants dit voorschrijven dan is het wel omwille
van de kwaliteit van het onderzoek. Het onderzoek wordt beter onderbouwd
(‘betrouwbaarder’) en objectiever, wat op de rechter meer indruk maakt. Het
kan de cliënt een andere kijk op de zaak kan geven en enigszins voorbereiden
op de confrontatie in de rechtszaal. Maar het kan ook lastig zijn, omdat nadelige
bevindingen in handen kunnen vallen van de tegenpartij. Soms zien advocaten er
dus maar vanaf en aanvaarden daarbij dat er dan geen conclusies kunnen worden
getrokken over onderzochte personen. (3.8.1) Veel advocaten gaan ervan uit dat
je de onderzochte persoon moet informeren over het onderzoek dat tegen hem
of haar loopt. Maar onderzoekers doen dat in de praktijk lang niet altijd. Een
strafpleiter en een civilist vinden dat de kwaliteit van de rechtspraak is gediend met
volledige openheid. (3.8.2)
3.11.10 Taalgebruik en duiding in rapport
Het rapport moet leesbaar en bruikbaar zijn, dus een duidelijke structuur
hebben en een duidelijk antwoord bevatten op de onderzoeksvraag. De taal moet
begrijpelijk zijn voor alle gebruikers. Zo nodig herschrijft de advocaat het rapport.
De onderzoeker moet er echter wel achter kunnen blijven staan. Daarom schrijft
de advocaat het niet (helemaal) zelf. (3.9.1) Het taalgebruik van het rapport is
belangrijk. Een rapport vol taalfouten wordt niet serieus genomen. Voor zover
de vaktaal van de accountant begrijpelijkheid belemmert, zouden advocaten en
accountants eens om de tafel moeten gaan zitten. (3.9.2) Forensisch accountants
moeten voorzichtig zijn met duiden, oordelen, opiniëren en kwalificeren en dat
alleen doen als dat nadrukkelijk wordt gevraagd. De grens tussen naakte en geduide
feiten is echter niet altijd duidelijk. (3.9.3)
3.11.11 Beroepsregels en kwaliteit
Een ruime meerderheid van de advocaten kent tenminste een deel van de
toepasselijke regels voor forensisch accountantsonderzoek. Een grote meerderheid
ziet in die regels geen belemmering om een forensisch accountant in te schakelen. In
veel gevallen beschouwen zij het accountantstuchtrecht als een kwaliteitswaarborg.
Maar het tuchtrecht zou wel wat meer handvatten mogen bieden voor wat wel en
niet mag. (3.10.1) Er is hooguit één advocaat die om strategische redenen een klacht
zou indienen tegen een forensisch deskundige als hij daarmee zijn cliënt kan dienen,
de rest piekert er niet over. Als er goede redenen zijn om een klacht in te dienen,
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zullen sommige advocaten daarentegen niet schromen om een klacht in te dienen.
(3.10.2)
3.11.12 Verdere professionalisering
Tot slot nog een aanbeveling van een strafpleiter van een groot internationaal
kantoor ten behoeve van verdere professionalisering: ‘Forensisch onderzoekers
moeten meer worden geschoold als wetenschappers. Om tunnelvisie te voorkomen,
moeten zij een meer empirische blik ontwikkelen en leren falsifiëren.’
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4

Verslag bijeenkomst
Forensic Accounting Revisited

4.1 Inleiding

‘Ik daag u uit: kom nu eens met regels’
Forensisch accountants moeten ervoor waken dat opdrachtgevers de krenten uit
hun rapport pikken en moeten zich goed bezinnen op het gebruik van het afgeleid
verschoningsrecht. De beroepsorganisatie zou de ‘wollige’ aanbevelingen voor
persoonsgerichte onderzoeken moeten vervangen door hard and fast rules. Dat
komt naar voren uit de discussies die advocaten, forensisch accountants en leden
van de rechterlijke macht op 13 juni 2013 voerden tijdens het seminar Forensic
Accounting Revisited.
‘De particuliere forensische accountancy bestaat nu twintig jaar, maar er is
nog altijd weinig geschreven over wat forensische accountants precies doen. Wat
er aan literatuur over forensische accountancy is verschenen, leunt zwaar op de
rechtspraak en tuchtrechtspraak. Je zou een toetsbare methodologie verwachten,
iets dat falsifieerbaar is. Maar er ligt weinig vast, ook in de wetgeving,’ zegt gastheer
Peter Schimmel bij de opening van de middag.
Tot voor kort was het onduidelijk wat opdrachtgevers van forensisch
accountants mogen verwachten. Bovendien was onbekend hoe opdrachtgevers
tegen het werk van forensisch accountants aankijken. Peter Schimmel vroeg zich
eind 2012 af: ‘Hoe kom ik er nu achter wat zij van ons werk vinden?’
Dankzij de ‘intieme, heel plezierige gesprekken’ met vele ‘procestijgers’ is nu
onder meer duidelijk dat opdrachtgevers veel waarde hechten aan de handtekening
van de accountant, mede vanwege de onafhankelijkheid en de kwaliteitswaarborgen
van het accountantstuchtrecht. Advocaten blijken de neiging te hebben het
onderzoeksrapport te redigeren. Verder zeggen zij zonder uitzondering dat zij geen
klacht zullen indienen tegen een accountant om feiten boven tafel te krijgen. Ook
vindt de meerderheid van de advocaten het niet vanzelfsprekend om een forensisch
accountantsonderzoek altijd onder het verschoningsrecht te laten uitvoeren. Tijdens
het seminar spitste de discussie zich met name toe op deze aspecten.
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Forensisch accountants
die onderzoek doen
voor advocaten zijn
onderworpen aan het
tuchtrecht.
4.2 Onduidelijke regels

‘Ik krijg altijd een beetje de kriebels bij klachtzaken van forensisch accountants.
Ik ben nu vier jaar bij de Accountantskamer en wat ik van forensisch accountants
weet, ontleen ik aan de rapporten van forensisch accountants die wij daar zien. Het
lijkt wel een rechercheonderzoek zonder dat er vastgelegde waarborgen zijn voor
degenen tegen wie een persoonsgericht onderzoek wordt gedaan,’ zegt voorzitter
Michiel Werkhoven van de Accountantskamer.
‘Daarbij krijg ik het gevoel dat het belang van de broodheer zwaarder weegt
dan dat van de onderzochte persoon en dat de forensisch accountant niet zelden
conclusies trekt die de cliënt welgevallig zijn. Als de onderzoekers al op een faire
wijze hoor en hoe wederhoor toepassen, krijgt de onderzochte persoon regelmatig
maar een korte periode om door een omvangrijk rapport heen te gaan.’
Forensisch accountants die onderzoek doen voor advocaten zijn onderworpen
aan het tuchtrecht. En de tuchtrechter toetst de gedragingen van de accountant aan
de regeltjes die het beroep zelf heeft gemaakt. Voor persoonsgerichte onderzoeken
is er de Praktijkhandreiking 1112.
Michiel Werkhoven: ‘De praktijkhandreiking heeft geen status van wetgeving.
Bovendien is het een wollig stuk tekst. Het zijn geen hard and fast rules en die
zouden er eigenlijk wel moeten komen, ter bescherming van de persoon waartegen
het onderzoek zich richt.’
Zolang de beroepsgroep geen duidelijke regels heeft, moet de tuchtrechter het
maar zelf uitzoeken en past hij de fundamentele beginselen uit de Verordening
gedragscode van geval tot geval toe. Daarom geeft het voor de Accountantskamer
eigenlijk niet, zegt Werkhoven. ‘Maar zo weet noch de beroepsgroep noch de
mogelijk gedupeerde onderzochte persoon waar deze aan toe is. Daarom daag ik u
uit: kom nu eens met regels.’
Peter Schimmel voelt zich aangesproken. ‘Je hebt duidelijke regels nodig, ook
ter bescherming van de accountant en de zaak en reputatie van de advocaat.’
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4.3 Verschoningsrecht

‘Als er iets is dat emoties oproept dan is het wel het verschoningsrecht,’
zei Peter Schimmel bij de opening van de middag. Hoewel de deelnemers niet
echt geëmotioneerd waren, ging de bijeenkomst inderdaad vooral over het
verschoningsrecht.
Hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer zwengelde de discussie
aan met een overzicht van de rechtspraak en van de actuele discussie in met name
Het Financieele Dagblad. Aanleiding voor de dagbladdiscussie is de gewijzigde Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarin staat
sinds 1 januari 2013 expliciet dat forensisch accountants ongebruikelijke transacties
moeten melden.
Door de meldplicht haalt een onderneming het Paard van Troje binnen.
Tenzij de advocaat van de onderneming de forensisch accountant inhuurt en het
onderzoek onder diens verschoningsrecht laat vallen. Dan kan de advocaat immers
bepalen welke bevindingen naar buiten komen. Het is daarom verstandig om dat
soort onderzoeken via de advocaat te leiden of er een advocaat tussen te schuiven,
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schreven advocaten. Ook Peter Schimmel betoonde zich daarvan een voorstander
in genoemd dagblad: ‘Zolang de cliënt het zwijgrecht toekomt, verdient de
advocaat het verschoningsrecht en moet aan de voor hem werkende deskundigen
het afgeleide verschoningsrecht worden gegund, anders valt ons rechtssysteem als
een kaartenhuis ineen.’ Forensisch accountant André Mikkers (PwC) wees erop
dat sommige toezichthouders, zoals de SEC, een onderzoek dat is uitgevoerd
onder verschoningsrecht meestal terzijde leggen, omdat het te partijdig is. In de
Verenigde Staten zien opdrachtgevers er daarom vaak bij voorbaat van af om het
onderzoek onder het verschoningsrecht van de advocaat te laten uitvoeren. Een
Nederlandse officier van justitie onderstreepte dat het verschoningsrecht niet is
bedoeld voor ondernemingsadviezen en frauduleuze praktijken. Tot zo ver de
dagbladdiscussie.
Volgens Marcel Pheijffer maakt de rechtspraak duidelijk dat het afgeleide
verschoningsrecht er nu eenmaal is en er dus gebruik van mag worden gemaakt.
Zeker als een opdrachtgever zich direct meldt bij een advocaat. Maar Pheijffer
vraagt zich op grond van de rechtspraak wel af of je als forensisch accountant een
opdrachtgever die zich rechtstreeks bij jou meldt, moet adviseren naar een advocaat
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te stappen als het onderzoek schadelijke gevolgen kan hebben. Of je er met andere
woorden een advocaat tussen mag schuiven.
Voor een geslaagd beroep op het verschoningsrecht moet het volgens de Hoge
Raad gaan om een zaak die is toevertrouwd aan de advocaat. De advocaat vindt de
zaak zo complex dat hij een deskundige moet inschakelen om te kunnen beschikken
over de nodige speciale deskundigheid die hij zelf niet heeft.
De forensisch accountant heeft uiteraard alleen een afgeleid verschoningsrecht
als het gaat om zaken waarvoor de advocaat zelf een beroep kan doen op het
verschoningsrecht. Dat kan wanneer er een gerechtelijke procedure loopt of de
advocaat deze wil voorkomen. In dat geval hoeft de advocaat geen ongebruikelijke
transacties te melden en de door hem ingeschakelde forensisch accountant evenmin.
Deze procesvrijstelling is ruim.
Marcel Pheijffer: ‘Advocaten zeggen: alles wat ik doe, is ter voorkoming van een
rechtsgeding. Wil de forensisch accountant onder het afgeleid verschoningsrecht
vallen, dan moet hij zijn werkzaamheden wel in opdracht van de advocaat
verrichten en de werkzaamheden ook bij de advocaat factureren.’
Pheijffer raadt de forensisch accountant aan behoedzaam gebruik te maken van
het verschoningsrecht en zich bovendien de volgende vragen te stellen voordat hij
een opdracht aanvaardt:
•
•
•
•
•
•

Wat is het doel van het onderzoek?
Word ik gebruikt door een advocaat die doet aan ‘opinion shopping’?
Welke beperkingen of belemmeringen zijn er om het onderzoek uit te
voeren respectievelijk om daarover te rapporteren?
Hoe moet ik omgaan met hoor en wederhoor?
Hoe gaat de advocaat om met de bevindingen?
Bestaat het risico van ‘cherry picking’?

4.4 Verschoningsrecht hervormen

Vice-president Ruth de Bock van het Gerechtshof Amsterdam is raadsheer
in de civiele kamer. Zij vindt dat er te veel gebruik wordt gemaakt van het
verschoningsrecht. ‘De huidige regeling van het verschoningsrecht is mijns
inziens verouderd en dringend toe aan herziening. Het verschoningsrecht voor
het klassieke kwartet advocaat, notaris, arts en geestelijke heeft een vrijwel
absoluut karakter omdat zij in beginsel zelf kunnen bepalen of zij zich op hun
verschoningsrecht beroepen. De rechter toetst slechts marginaal. De belangen
van de cliënt van de advocaat of de patiënt van de arts spelen in feite geen rol. De
geheimhouder kan zich zelfs op het verschoningsrecht beroepen als er geen geheim
meer is of wanneer de cliënt hem uit zijn geheimhoudingsplicht heeft ontslagen.’
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Bovendien wordt het volgens De Bock maatschappelijk niet meer aanvaardbaar
geacht dat beroepsbeoefenaren - met name artsen, advocaten en notarissen bepaalde informatie achterhouden met een beroep op hun verschoningsrecht.
Niet alleen bij levensdelicten of andere strafbare feiten, maar ook wanneer het
verschoningsrecht wordt ingezet in een procedure tégen de cliënt.
Ruth de Bock: ‘Daarvoor bestaat geen draagvlak meer, als dat er al ooit is
geweest. Je ziet dan ook dat er van alle kanten wetgeving op komst is die knaagt aan
de geheimhouding van beroepsbeoefenaren - bijvoorbeeld op medisch en financieel
terrein. Dit maakt het echt urgent om het verschoningsrecht te hervormen.’
Volgens De Bock moeten geheimhouders niet langer rechter in eigen zaak zijn,
maar moet de gewone rechter van geval tot geval beoordelen of de geheimhouder
terecht een beroep doet op vertrouwelijkheid. De rechter zou daarbij moeten kijken
of er gewichtige redenen zijn om informatie achter te houden en of het verstrekken
daarvan echt nodig is voor een goede rechtsbedeling. Net zoals de rechter nu doet
bij verzoeken in het kader van de exhibitieplicht (van artikel 843a lid 4 Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering).
Ruth de Bock: ‘Binnen 10 jaar is het verschoningsrecht volkomen achterhaald,
dat voorspel ik u. Denk dus na hoe u het schadevrij door de jaren heen kunt
loodsen.’
Volgens Michiel Werkhoven loopt de forensisch accountant, die zich in een
tuchtprocedure beroept op het afgeleid verschoningsrecht, een grote kans op een
veroordeling. ‘Bij de Accountantskamer zeggen wij: jammer dan, want u kunt de
deugdelijke grondslag van uw rapport niet aantonen.’
Advocaat Winfried van den Muijsenbergh (Loyens & Loeff) vindt dat ‘raar’.
‘Het is een heel duidelijke uitnodiging voor fishing expeditions.’ Met andere
woorden: het lokt de tegenpartij uit om te proberen via een tuchtklacht gegevens
boven tafel te krijgen.
Michiel Werkhoven: ‘Dat zou kunnen, maar de accountant moet nu eenmaal
een deugdelijke grondslag hebben voor zijn uitingen. Hij loopt het risico van
een forse douw. Daar staat tegenover dat de onderzochte persoon door een
persoonsgericht onderzoek vaak levenslang schade oploopt.’
4.5 Onpartijdigheid en onafhankelijkheid

Michiel Werkhoven: ‘De forensisch accountant wordt geacht onafhankelijk en
onpartijdig te rapporteren. Dat lijkt me een heel lastige klus als een advocaat en zijn
cliënt de broodheer zijn. Hoe kun je nu onpartijdig zijn als je onderzoek doet voor
een partij die de opdracht stuurt en jou betaalt?’
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Het antwoord van Werkhoven is hetzelfde als dat van Marcel Pheijffer: vraag
je bij de aanvaarding van het onderzoek af wat er onderzocht moet worden en
waarom. Werkhoven voegt er nog de aanbeveling aan toe vooral te zorgen voor een
goede opdrachtbeschrijving.
De invloed die een advocaat zijns inziens mag hebben op het onderzoek zit hem
met name in het formuleren van de onderzoeksvragen. Volgens Werkhoven moet
de onderzochte persoon bij een persoonsgericht onderzoek vrij snel inzicht krijgen
in onderzoeksvragen. ‘Eigenlijk hoort de advocaat helemaal geen conceptrapport
te krijgen. Dat vindt de advocaat moeilijk. En ik begrijp dat wel. Maar volgens
de jurisprudentie mag je geen tussentijdse rapporten voorleggen, ook niet aan de
rechter, rechter-commissaris of curator. Zo’n rapport heeft namelijk vaak nog geen
deugdelijke grondslag. Maar de praktijk leert dat de advocaat/opdrachtgever daar
toch graag alvast uit wil citeren in gerechtelijke procedures. Ik weet overigens niet
of dit altijd zo blijft en of de rechtspraak op dit punt misschien verandert. Maar
vooralsnog moet de accountant het verbieden dat de advocaat onaffe rapporten
inbrengt. Als een advocaat zich er na een eerste overtreding en waarschuwing van
de accountant nog niet aan houdt, moet de accountant mijns inziens zijn opdracht
teruggeven.’
Volgens Werkhoven ziet de rechter het onderzoeksrapport dat een forensisch
accountant in opdracht van een advocaat of een andere partij heeft opgemaakt als
een ‘partijrapport’ dat minder bewijskracht heeft dan een deskundigenrapport dat
in opdracht van een rechter zelf is vervaardigd. Zie ook het betoog van Ruth de
Bock. Wel heeft een feitenonderzoeksrapport in de ogen van Werkhoven meer
geloofwaardigheid als het is uitgevoerd en ondertekend door een accountant.
‘Als de advocaat met een stuk komt waaronder de handtekening van een
accountant staat, dan geloven wij dat eerder, omdat de handtekening staat voor een
onafhankelijk en objectief deskundige. De handtekening van de accountant doet er
dus echt toe. Ik ga er dan in beginsel vanuit dat de accountant zijn werk naar eer en
geweten heeft gedaan.’
Volgens de vaste jurisprudentie mogen in ieder geval geen van de stukken
met de handtekening van de accountant de mogelijkheden voor objectieve
waarheidsvinding van de rechter belemmeren.
Michiel Werkhoven: ‘Dat geldt dus ook rapporten van een persoonsgericht
onderzoek en andere partijrapporten. In de visie van de Accountantskamer kan aan
die rapporten een aspect van assurance niet worden ontzegd. Als een accountant iets
ondersteunt met zijn handtekening, moet het evenwichtig zijn, terwijl de forensisch
accountant wellicht meer partijdige rapportages maakt. Accountants hebben kennis
van een terrein waar het algemeen belang mee gemoeid is en waarvan anderen – ook
rechters - niet veel snappen. Deze kennisassymetrie op zo’n belangrijk terrein eist
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van de accountant een objectieve voorlichting van de rechter. Noblesse oblige.’
4.6 ‘Cherry picking’

Marcel Pheijffer: ‘Hoe ga je er als accountant mee om als de advocaat alleen de
krenten eruit pikt en een eigen kijk op de waarheid presenteert?’
Michiel Werkhoven: ‘Forensisch accountants vergeten nog wel eens dat zij,
wanneer hun rapporten worden gebruikt voor of in een gerechtelijke procedure,
in het algemeen belang moeten bijdragen aan de objectieve waarheidsvinding. De
accountant die geen nee zegt tegen ‘cherry picking’ krijgt het heel moeilijk als dat
bekend wordt en er een tuchtklacht wordt ingediend. In het onderzoek zeggen
advocaten wel dat zij geen tactische klachten indienen tegen accountants. Maar
waarom zouden zij dat niet doen? Waarom zouden zij ten behoeve van hun cliënt
de accountant niet terugfluiten als het rapport niet correct tot stand is gekomen? Of
als de advocaat van de tegenpartij heeft zitten schrappen in het conceptrapport?’
4.7 Geringe bewijskracht

Raadsheer Ruth de Bock lijkt minder waarde te hechten aan een rapport met de
handtekening van een accountant dan Michiel Werkhoven. Volgens haar hebben
rechters en professionele waarheidsvinders als forensisch accountants een andere
houding tegenover waarheidsvinding.

Rechters zijn in essentie
geen fact finders, maar
beslissers en beslissingen
kun je ook nemen zónder
grondige kennis van feiten.
Dat komt om te beginnen omdat de kerntaak van rechters geen waarheidsvinding is.
Ruth de Bock: ‘Rechters zijn in essentie geen fact finders, maar beslissers en
beslissingen kun je ook nemen zónder grondige kennis van de feiten. U proeft
hier enig cynisme, want ik vind het niet juist dat rechters beslissingen nemen
zonder gedegen kennis van de feiten. De rechter zou zich in elke zaak maximaal
moeten inspannen om te achterhalen hoe de feiten zich hebben voorgedaan, want
beslissingen die niet berusten op een correcte feitelijke grondslag zijn in het
algemeen geen goede beslissingen.’
De andere houding tegenover waarheidsvinding komt ook doordat rechters in
veel zaken worden geconfronteerd met feiten waar de persoonlijke beleving van
mensen een grote rol speelt en waarbij het feit in sterke mate is verweven met de
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interpretatie en ervaring van betrokkenen. Forensisch accountants richten zich vaak
op hardere feiten, die minder interpretatiegevoelig zijn. Klopt het balanstotaal? Wie
had toegang tot bepaalde systemen? Naar welke rekeningen is er geld overgeboekt?
En wie was daarvoor geautoriseerd?
Verder is de andere kijk ingegeven door de ‘uitgesproken geringe bewijskracht
en onzekere diagnostische waarde’ van de bewijsmiddelen, waarmee de civiele
rechter te maken heeft. Moeten feiten bij de strafrechter feiten ‘beyond reasonable
doubt’ vast staan – voor de civiele rechter is het voldoende als het ‘méér aannemelijk
is dan niet’ dat een bepaald feit zich heeft voorgedaan. ‘50% plus’ dus.
Ruth de Bock: ‘Tegen deze achtergrond wekt een ietwat terughoudende attitude
van rechters ten opzichte van waarheidsvinding misschien minder verbazing.
Omdat de forensisch accountant geen beslissingen hoeft te nemen over een
vordering, geen waardeoordeel hoeft uit te spreken over bepaalde handelingen en de
feiten die hij onderzoekt in het algemeen minder interpretatiegevoelig zijn, zal hij
meer vertrouwen hebben in waarheidsvinding. En zal hij er waarschijnlijk ook meer
vertrouwen in hebben dat hij de feiten correct heeft vastgesteld.’
Ruth de Bock is het met Michiel Werkhoven eens dat een deskundigenrapport
dat in opdracht van een partij is uitgebracht in de ogen van de rechter altijd een
partijrapport is. Ook al heeft de onderzoeker hoor en wederhoor toegepast,
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de conceptrapportage voorgelegd en is hij in alle opzichten zorgvuldig te werk
gegaan. ‘Het is en blijft een partijdeskundigenrapport, eenvoudigweg omdat de
deskundige gewerkt heeft in opdracht van en betaald is door één partij. Vanuit
juridisch perspectief is de rapportage daardoor niet gelijk te stellen met een
deskundigenrapport dat in opdracht van de rechter wordt opgesteld. In dat geval
hebben beide partijen invloed gehad op de keuze van de deskundige en op de
formulering van de vragen die aan de deskundige worden voorgelegd.’
Als het onderzoek is gedaan in opdracht van een partij zal de rechter het
aanmerken als een onderzoek van partijdeskundige - of het nu is uitgevoerd door
een forensisch accountant of door een advocaat.
Ruth de Bock: “Dat een accountant volgens zijn gedragsregels onpartijdig moet
zijn, maakt dit in principieel opzicht niet anders.”
De rechter kan het rapport van een forensisch accountant volgens Ruth de Bock
dus gewoon terzijde leggen. Of de rechter dat ook doet, hangt met name af van de
bezwaren die de wederpartij aanvoert en van de kwaliteit van het rapport. ‘Als het
rapport zorgvuldig is opgemaakt en er zogezegd geen vinger tussen te krijgen is,
kán de rechter het rapport aan zijn beslissing ten grondslag leggen. Maar de rechter
hóeft dit niet te doen. Bij een in opdracht van de rechter opgestelde rapportage ligt
dat anders.’
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Alleen ziet de rechter er wegens de ‘deskundigenparadox’ nogal eens vanaf
om een deskundige te benoemen. De rechter heeft soms weliswaar behoefte aan
een deskundige inbreng, maar kan die bij gebrek aan deskundigheid niet goed
beoordelen. ‘Als het even kan, begint de rechter daar dus niet aan.’ Ook stelt de
rechter soms niet de juiste vragen.
Ruth de Bock raadt advocaten aan vaker aan de rechter te vragen om een
deskundige te benoemen. Voor de formulering van de vragen die de deskundige
moet beantwoorden, zou de advocaat dan zijn partij-deskundige moeten
raadplegen. ‘Zo kan de rechter ontkomen aan de val van de deskundigenparadox.’

Meldplicht revisited
Advocaat Joost Italianer (NautaDutilh): ‘Moet de forensisch accountant zijn cliënt er op grond van zijn
gedrags- en beroepsregels op wijzen dat hij een meldplicht heeft op grond van de Wwft?’
Marcel Pheijffer: ‘Ja en accountants doen het ook. De kantoren hebben het in de algemene voorwaarden
staan. Bovendien is het een risico, dus moet je de cliënt erop wijzen.’
Joost Italianer: ‘Dat het in de algemene voorwaarden staat is duidelijk. Maar wordt het ook expliciet
gemeld aan cliënten?’
Marcel Pheijffer: ‘In ieder geval altijd impliciet. Het is natuurlijk sjieker als je het expliciet doet. Maar
verplicht is dat niet.’
Forensisch accountant Dick Alblas (Grant Thornton) wijst op een foutieve verwijzing in de nieuwe
Wwft waardoor accountants en forensisch accountants niet meer in aanmerking komen voor de
procesvrijstelling, die advocaten wel hebben.
Volgens Marcel Pheijffer zullen de gevolgen daarvan wel loslopen. Het Bureau Financieel Toezicht is
sowieso al teruggekomen van een ruime uitleg van de wet. Onder meer omdat de advocaten anders
een concurrentievoordeel zouden hebben.
Marcel Pheijffer: ‘Als de accountant en de advocaat zorgen voor een goed dossier, waarin duidelijk staat
dat het gaat om werkzaamheden om de deskundigheid van de advocaat aan te vullen dan leidt dat bij
een marginale toetsing door het BFT niet tot problemen.’
Robert Hein Broekhuijsen, advocaat bij Ivy en daarvoor onder meer officier van justitie in de Klimopzaak, vraagt zich af waarom forensisch accountants zo moeilijk doen over melden nu zij het algemeen
belang moeten dienen.
Marcel Pheijffer: ‘Er zijn geen expliciete cijfers beschikbaar van meldingen door forensisch accountants.
Maar mijn stelling is: de forensisch accountants melden niet.’
Peter Schimmel: ‘Wij melden wel eens als de gedragingen van een medewerker van de onderneming
worden onderzocht. De onderneming heeft dan niet zo’n behoefte aan verschoningsrecht en heeft
geen problemen met melden. Maar als de onderneming zelf de kans loopt om aansprakelijk te worden
gesteld, zoeken wij het legal privilege.’
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Handreiking inhuur forensisch
accountants door advocaten

5.1 Inleiding

Uit de interviews en het congres van 13 juni 2013 blijkt dat de advocatuur in het
algemeen goede ervaringen heeft met forensisch accountants. Sommige praktijken
kunnen echter beter. Mede op basis van de interviews en de discussies ten tijde van
het congres doen wij bij wijze van handreiking enkele suggesties voor verbetering.
5.2 Zelf onderzoek doen en partijdigheid

Ook als zij werken in het belang van hun opdrachtgever en mogelijk door
de rechtspraak worden gezien als partijdeskundige, doen forensisch accountants
onpartijdig aan waarheidsvinding. Tenminste, als zij zich onderwerpen aan de
gedragsregels van hun beroepsorganisatie. Advocaten zijn op zoek naar juridisch
relevante feiten en behartigen het belang van hun cliënt. Forensisch accountants
en advocaten zijn beide even onafhankelijk, beiden worden betaald door de
uiteindelijke cliënt, zonder dat de beloning afhangt van het resultaat.
Advocaten menen nogal eens dat de juridische kennis van accountants niet
toereikend is en denken dat zij betrokkenen zelf ook heel goed vragen kunnen
stellen en interviewen. Advocaten zien in hun (juridisch) analytische vermogen
een sterk punt. Zij menen dat zij - bijvoorbeeld in geval van e-discovery - prima
overweg kunnen met geautomatiseerde hulpmiddelen. Forensisch accountants
hebben daarentegen vaak een rechercheachtergrond, waarbij het verhoren van
mensen een kerncompetentie is. Zij hebben voor het beroep gekozen vanwege hun
vermogen om sporen te onderzoeken en zijn vrijwel altijd bedreven in het hanteren
van geautomatiseerde hulpmiddelen. Het grootste verschil schuilt in het soort
vragen dat de twee disciplines plegen te stellen. Advocaten zijn er doorgaans beter
in om met gesloten vragen in een getuigenverhoor, dat gericht is op inhoud, de
bekende of vermoedelijke toedracht bevestigd te krijgen. De forensisch accountant
is daarentegen beter in het achterhalen van sporen en de nog onbekende toedracht
door open vragen te stellen.
Het is goed dat advocaten zich verdiepen in de feitelijke toedracht van een
zaak, zeker in de beginfase. Wel zouden zij moeten beseffen dat het voor hen
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als belangenbehartiger van hun cliënt praktisch onmogelijk is om onpartijdig
feitenonderzoek te doen. Als zij zulk onderzoek toch ter hand nemen, zouden zij
zich niet moeten beperken tot de inhoud. De toedracht en de omstandigheden zijn
namelijk bepalend voor het perspectief op de waarheid.
Suggestie: Om discussies over partijdigheid bij de vaststelling van de feitelijke
toedracht te voorkomen, is het aan te bevelen een expert in te huren of op zijn minst
te consulteren. Mocht de partijdigheid in de rechtszaal in het geding zijn, dan is het
beëdigen van die deskundige een mogelijkheid om dat op te lossen.
5.3 Zelf expert inhuren

Een advocaat huurt een forensisch accountant of forensisch IT-deskundige in
als hij behoefte heeft aan expertise waarover hij zelf niet beschikt. Of wanneer de
positie van de advocaat en zijn cliënt gebaat zijn bij onafhankelijk en onpartijdig
onderzoek. De meeste advocaten kiezen dan voor een expert met wie ze al eerder
hebben gewerkt en/of een expert van een organisatie van naam en faam. Soms
bepaalt de cliënt de keuze.
Omdat gebleken is dat de meeste advocaten een beperkt zicht hebben op
het aanbod in de markt zou een ‘beauty contest’ kunnen bijdragen aan een beter
gefundeerde keuze. Belangrijk is dat de advocaat goed uit de voeten kan met de
expert.
Suggestie: Het is aan te raden dat de advocaat een grote invloed heeft op de
keuze van de expert en die niet zonder meer overlaat aan zijn cliënt. Een kleine
‘beauty contest’ kan leiden tot een betere keuze.
5.4 Regels en kwaliteit

De meeste advocaten zijn het erover eens dat de rechter een zwaarder gewicht
toekent aan een rapport dat is ondertekend door een accountant dan aan een
rapport van een niet-accountant. Die handtekening biedt namelijk de zekerheid dat
de werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de regels. Advocaten zien tuchtrecht als
een kwaliteitswaarborg.
Enkele advocaten vinden echter dat een accountantshandtekening niet voor elk
onderzoek nodig is. Een niet-accountant kan het onderzoek soms ook uitvoeren,
zolang de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd maar voldoende vertrouwen
inboezemt. Sommige advocaten menen dat niet-accountants flexibeler zijn en
minder kwetsbaar voor claims. Andere advocaten geven de voorkeur aan nietaccountants omdat zij zonder het knellende keurslijf van de beroepsregels voor
accountants meer greep menen te hebben op het onderzoek. Deze advocaten
verliezen uit het oog dat ook niet-accountants, die voor derden onderzoek doen
op commerciële basis, zich moeten houden aan de wettelijke regels. En die regels
zijn in belangrijke mate te vergelijken met de accountantsregelgeving. Alleen
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leunen de wettelijke regels minder zwaar op beginselen als onafhankelijkheid en
onpartijdigheid.
Suggestie: Controleer op voorhand aan welke regels de onderzoeker zich
moet houden en ga na of die voldoende waarborgen dat de gebruikers van het
onderzoeksrapport gewicht toekennen aan het rapport.

Veel advocaten willen
dat de onderzoeker
onder hun regie en
onder het afgeleide
verschoningsrecht werkt.
5.5 Belastend materiaal en verschoningsrecht

Er zijn situaties denkbaar waarin de gebruikers meer vertrouwen hebben in
het onderzoeksrapport als de cliënt van de advocaat en niet de advocaat zelf de
onderzoeker heeft ingehuurd. Veel advocaten willen dat de onderzoeker onder
hun regie en onder het afgeleide verschoningsrecht werkt. Op die manier heeft de
advocaat maximale controle over het gebruik van de bevindingen. Dat vinden zij
met name wenselijk als de feiten belastend kunnen zijn voor de cliënt of wanneer
de kans bestaat dat een wederpartij via de rechter probeert toegang te krijgen tot
het onderzoeksdossier. In die gevallen biedt de geheimhoudingsplicht van de
forensisch onderzoeker namelijk onvoldoende waarborgen.
Ook ter voorkoming van meldingen die de accountant moet doen in het kader
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wenst
de advocaat veelal dat de accountant onder zijn verschoningsrecht het werk doet.
Volgens die wet dient de accountant dan wel rechtstreeks aan de advocaat te
factureren en niet aan de uiteindelijke cliënt.
Suggestie: Voordat accountants een onderzoeksopdracht aanvaarden, moeten
zij nagaan in hoeverre de cliënt (van de advocaat) beter af is als het onderzoek
wordt uitgevoerd onder de bescherming van het verschoningsrecht. Ook moeten
zij nagaan of de cliënt zich bewust is van de risico’s om het onderzoek niet onder
het verschoningsrecht uit te voeren. Advocaten moeten zich eveneens bewust zijn
van die risico’s, omdat de situatie niet meer te veranderen is als er onverwacht
belastende feiten voor de cliënt boven water komen. Bij inhuur door een advocaat
dient de accountant zijn factuur aan de advocaat te zenden, omdat anders het
verschoningsrecht al om die reden ter discussie kan staan.
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5.6 De voordelen van fasering

Er rust een taboe op de fasering van accountantsonderzoeken. Dat komt
grotendeels door de moeilijkheden die kunnen rijzen als bij de tussentijdse
rapportage geen hoor en wederhoor is toegepast. Deze moeilijkheden doen zich
met name voor bij persoonsgerichte onderzoeken. Maar niet elk onderzoek is
persoonsgericht. Het is heel goed mogelijk om in een fenomeenonderzoek na te
gaan in hoeverre de kwestie onderzoekbaar en onderzoekwaardig is alvorens over
te gaan tot een persoonsgericht onderzoek.
Het voordeel van zo’n gefaseerde aanpak is dat opdrachtgever en onderzoeker
het doel scherper kunnen afbakenen en daardoor de kosten beter kunnen beheersen.
Bovendien voorkomt het soms een overbodig persoonsgericht onderzoek dat
beschadigend kan zijn voor de betrokkene en bevordert een vooronderzoek de
dialoog tussen de opdrachtgever en de onderzoeker. Een mogelijk bezwaar is dat de
opdrachtgever de verdenking op zich laadt dat hij het onderzoek stuurt. Gezien de
voorgeschreven onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van de onderzoeker is
het de vraag hoe zwaar je aan die schijn van sturing moet tillen.
Suggestie: Overweeg een vooronderzoek dat niet persoonsgericht is. Dit
leidt niet tot problemen met hoor en wederhoor, maar kan wel leiden tot het
voorkomen van overbodig persoonsgericht onderzoek of een betere focus en lagere
onderzoekskosten.

Als de opdrachtgever en de
onderzoeker gezamenlijk de
teneinde- of waartoevraag
beantwoorden, bevordert dat
de kwaliteit van het onderzoek.

5.7 Duidelijkheid over de
doelstelling

Advocaten zeggen dat zij
de onderzoeksdoelstelling
vaststellen aan de hand van
een aantal onderzoeksvragen.
Uit de interviews blijkt
echter dat de opdrachtgever
en de onderzoeker zelden
precies vaststellen wat zij beogen met het antwoord op de
onderzoeksvragen. Dat moet vaak duidelijk worden uit de
beschreven aanleiding voor het onderzoek.
Om het doel van het onderzoek goed vast te stellen,
moeten de opdrachtgever en de onderzoeker gezamenlijk de
teneinde- of waartoe-vraag beantwoorden. Pas daarna komen
zij toe aan het formuleren van de deelvragen, waaruit kan
volgen welke werkzaamheden moeten worden verricht en
of een bepaalde fasering mogelijk is. Op deze manier kan de
advocaat ook bepalen wat hij eventueel zelf wil doen en wat hij
wil overlaten aan een accountant dan wel een andere expert.
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De kwaliteit van de onderzoeken valt aanzienlijk hoger uit als van tevoren
vaststaat wat wordt beoogd met de uitkomst van het onderzoek. Door het
formuleren van het oogmerk ontstaat vanzelf een soort norm waaraan de kwaliteit
van het onderzoeksrapport kan worden afgemeten.
Suggestie: Als de opdrachtgever en de onderzoeker gezamenlijk de teneinde- of
waartoe-vraag beantwoorden, bevordert dat de kwaliteit van het onderzoek.
5.8 De betrokkenheid van de partner

Er is geen richtlijn voor partnerbetrokkenheid. Als Amerikaanse cliënten in het
spel zijn, kun je niet om intensieve partnerbetrokkenheid heen. Amerikaanse cliënten zien liever veel uren van één partner dan veel uren van veel medewerkers. De
Nederlandse cliënt vindt inhoudelijke partnerbetrokkenheid wel wenselijk, maar
laat de uitvoering van het onderzoek het liefst over aan een zo laag en goedkoop
mogelijk niveau. Wel moeten de partners altijd aanspreekbaar zijn en goed op de
hoogte van de stand van zaken in het onderzoek.
Suggestie: Zorg als onderzoeker dat degene die de opdracht aanneemt van begin
tot eind betrokken blijft bij het onderzoek.
5.9 Controle over het onderzoek

De meeste advocaten willen graag en regelmatig geïnformeerd worden over
de voortgang en de uitkomsten van het onderzoek. Zij willen zo nodig kunnen
bijsturen. Sommige advocaten willen het liefst zelf het rapport van bevindingen
schrijven.
De reden daarvoor is dat zij vrezen dat de juridische kennis van de onderzoekers
tekortschiet of dat de omvang van de werkzaamheden uit de hand lopen. Soms is de
advocaat ervan overtuigd dat hij beter weet wat de rechter precies wil lezen. Ook
kan het zijn dat de advocaat vreest het onderzoek niet te kunnen verantwoorden
tegenover zijn cliënt. Deze onzekerheid is mogelijk te verklaren uit het gebrekkige
inzicht dat de advocaat heeft in de onderzoeksmethoden.
Als een advocaat forensisch accountants inschakelt, is het goed mogelijk
om afspraken te maken en regelmatig te overleggen over de voortgang van het
onderzoek. Op die manier houdt de onderzoeker voldoende vrijheid om het
onderzoek onafhankelijk en onpartijdig uit te voeren, zonder te hoeven vrezen dat
de opdrachtgever premature conclusies trekt en actie onderneemt op grond van een
onvoldragen onderzoek. Wel moet de cliënt de mogelijkheid hebben een onderzoek
‘voortijdig’ te beëindigen, zij het op basis van voldoende informatie.
Het voortijdig delen van bevindingen, als nog onvoldoende zekerheid bestaat
over de uitkomsten van het onderzoek, is voor de accountant tuchtrechtelijk
gezien uitermate risicovol en daarom af te raden. Het vertrouwelijk houden van
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dergelijke bevindingen tussen advocaat en onderzoeker is een illusie, omdat de
advocaat geacht wordt zijn cliënte altijd volledig op de hoogte te houden. Toch is
goed denkbaar dat vroegtijdig inhoudelijke kennis delen noodzakelijk is, omdat
anders niet valt in te zien hoe een besluit over voortzetting van een onderzoek
moet plaatsvinden. Denk daarbij aan de curator die aan een rechter-commissaris
verantwoording moet afleggen over een onderhanden accountantsonderzoek. In dat
geval is goed denkbaar dat de accountant tot medecurator wordt benoemd.
Hoewel het gevoelig zal liggen bij de tuchtrechter, is het mee- of herschrijven
van de onderzoeksrapporten op zichzelf niet uit den boze. Ook kan de
opdrachtgever eisen stellen aan de structuur, de leesbaarheid en het taalgebruik van
het rapport. De accountant moet zich echter wel kunnen herkennen in de feiten en
de weergave daarvan onderschrijven.
De onderzoeker moet ervoor waken dat de opdrachtgever uitsluitend de voor
hem welgevallige passages gebruikt uit een onderzoeksrapport. Het toelaten van
‘cherry picking’ is de accountant verwijtbaar.
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De advocaat moet scherp zijn op accountants die ongevraagd hun mening
geven over juridische kwesties, bijvoorbeeld door een tendentieuze woordkeuze.
De accountant moet het juridisch oordeel dienen met een bijdrage aan de
waarheidsvinding en niet met een eigen oordeel over de feiten. De accountant moet
alleen zijn mening geven als de opdrachtgever een beroep doet op zijn specifieke
beroepsmatige kennis. Bijvoorbeeld bij de waardering van schade of een oordeel
over de kwaliteit van de boekhouding dan wel verslaggeving.
Suggestie: Houd als opdrachtgever de vinger aan de pols met goede afspraken
en regelmatig overleg. In geval van faillissementsonderzoek kan de accountant als
medecurator meer vrijheid genieten in zijn overleg met de rechter-commissaris.
Stel eisen aan de structuur, leesbaarheid en taalgebruik van het rapport, maar wees
terughoudend met meeschrijven en doe niet aan ‘cherry picking.’ Waak ervoor
dat de feitenonderzoeker een (impliciete) mening geeft, tenzij diens professionele
oordeel juist gewenst is.
5.10 Hoor en wederhoor door onderzoeker

In het algemeen wil de advocaat dat de forensisch accountant werkt volgens
de op hem van toepassing zijnde beroepsvoorschriften en dus hoor en wederhoor
toepast. Hoor en wederhoor is zo’n vitaal onderdeel van het onderzoek dat de
onafhankelijke en deskundige onderzoeker dit zelf moet doen. Het moet niet
worden overgelaten aan de opdrachtgever of de rechter die de betrokkene later
confronteert met de resultaten van het onderzoek. Verzuimd hoor en wederhoor
kan niet worden hersteld als een rapport eenmaal in omloop is gebracht en naar
aanleiding van dat rapport al oordelen zijn gevormd; het kwaad is dan al geschied.

Forensisch accountants
die onderzoek doen
voor advocaten zijn
onderworpen aan het
tuchtrecht.
De onderzoeker kan wel afzien van hoor en wederhoor als hij op geen enkele
manier een uitspraak doet die kan worden beschouwd als een kwalificatie van een
persoon. Bij een ondersteunende berekening voor een gerechtelijke procedure
of een technische beschouwing als forensisch deskundige is er bijvoorbeeld geen
persoon in het geding en kan de accountant hoor en wederhoor desgewenst
achterwege laten.
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Suggestie: Laat de onafhankelijke en deskundige forensisch accountant zelf
hoor en wederhoor toepassen voor zijn onderzoek, tenzij hij in het rapport geen
(kwalificerende) uitspraken doet over een persoon.
5.11 De suggesties op een rij

1.
Zelf onderzoek doen en partijdigheid
Om discussies over partijdigheid bij de vaststelling van de feitelijke toedracht
te voorkomen, is het aan te bevelen een expert in te huren of op zijn minst te
consulteren. Mocht de partijdigheid in de rechtszaal in het geding zijn, dan is het
beëdigen van die deskundige een mogelijkheid om dat op te lossen.
2.
Zelf expert inhuren
Het is aan te raden dat de advocaat een grote invloed heeft op de keuze van de
expert en die niet zonder meer overlaat aan zijn cliënt. Een kleine ‘beauty contest’
leidt tot een betere keuze.
3.
Regels en kwaliteit
Controleer op voorhand aan welke regels de onderzoeker zich moet houden en
ga na of die voldoende waarborgen dat de gebruikers van het onderzoeksrapport
gewicht toekennen aan het rapport.
4.
Belastend materiaal en verschoningsrecht
Voordat accountants een onderzoeksopdracht aanvaarden, moeten zij nagaan
in hoeverre de cliënt (van de advocaat) beter af is als het onderzoek wordt
uitgevoerd onder de bescherming van het verschoningsrecht. Ook moeten zij
nagaan of de cliënt zich bewust is van de risico’s om het onderzoek niet onder het
verschoningsrecht uit te voeren. Advocaten moeten zich eveneens bewust zijn
van die risico’s, omdat de situatie niet meer te veranderen is als er onverwacht
belastende feiten voor de cliënt boven water komen. Bij inhuur door een advocaat
dient de accountant zijn factuur aan de advocaat te zenden, omdat anders het
verschoningsrecht al om die reden ter discussie kan staan.
5.
De voordelen van fasering
Overweeg een vooronderzoek dat niet persoonsgericht is. Dit leidt niet tot
problemen met hoor en wederhoor, maar kan wel leiden tot het voorkomen
van overbodig persoonsgericht onderzoek en/of een betere focus en lagere
onderzoekskosten.
6.
Duidelijkheid over de doelstelling
Als de opdrachtgever en de onderzoeker gezamenlijk de teneinde- of waartoevraag beantwoorden, bevordert dat de kwaliteit van het onderzoek.
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7.
De betrokkenheid van de partner
Zorg als onderzoeker dat degene die de opdracht aanneemt van begin tot eind
betrokken blijft bij het onderzoek.
8.
Controle over het onderzoek
Houd als opdrachtgever de vinger aan de pols met goede afspraken en
regelmatig overleg. In geval van faillissementsonderzoek kan de accountant als
medecurator meer vrijheid genieten in zijn overleg met de rechter-commissaris.
Stel eisen aan de structuur, leesbaarheid en taalgebruik van het rapport, maar wees
terughoudend met meeschrijven en doe niet aan ‘cherry picking.’ Waak ervoor
dat de feitenonderzoeker een (impliciete) mening geeft, tenzij diens professionele
oordeel juist gewenst is.
9.
Hoor en wederhoor door onderzoeker
Laat de onafhankelijke en deskundige forensisch accountant zelf hoor
en wederhoor toepassen voor zijn onderzoek, tenzij hij in het rapport geen
(kwalificerende) uitspraken doet over een persoon.
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Tuchtrechtuitspraken

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste recente tuchtrechtuitspraken met
betrekking tot forensische accountantsonderzoeken opgenomen
6.2 ‘Scope’ te beperkt; conclusies en kwalificaties zonder deugdelijke
grondslag

Een persoonsgericht onderzoeker die zich laat leiden door de visie van de
opdrachtgever is niet objectief genoeg. Ook heeft de accountant onzorgvuldig
en ondeskundig gehandeld door de indruk te wekken dat een onderzochte
persoon zich heeft bezondigd aan onregelmatigheden, terwijl de accountant
wist welke gevolgen zijn rapport kon hebben voor die persoon. Een directie
verdenkt een werknemer ervan onbevoegde stortingen te hebben gedaan voor de
levensloopregelingen van twee medewerkers en onbevoegd opdrachten te hebben
verstrekt aan drie bedrijven. Het laat een persoonsgericht onderzoek uitvoeren door
een accountant, die zich vooral richt op de werknemer.
Het College vindt dat de accountant in het rapport niet duidelijk aangeeft wat
de reikwijdte van het onderzoek is en of het een persoonsgericht onderzoek betreft.
En terwijl de onderzoeksvragen algemeen zijn geformuleerd, richt de accountant
zich bij de uitvoering op het functioneren van die ene werknemer. De accountant
erkent later dat het een persoonsgericht onderzoek was en dat hij zich daarbij
heeft beperkt tot de vijf personen die op een lijst stonden die de opdrachtgever had
vervaardigd. Daarmee is hij afgeweken van de algemene onderzoeksvraag die hij
in het rapport heeft opgenomen. De accountant heeft niet zelfstandig de aard en
omvang bepaald van de werkzaamheden die hij moest uitvoeren, maar zich laten
leiden door de visie die de opdrachtgever daarover had.
De accountant schrijft dat het rapport een weergave vormt van de feitelijke
bevindingen en dat het geen conclusies of kwalificaties bevat over het algehele
handelen of nalaten van de werknemer. De accountant heeft een deel van zijn
bevindingen echter weergegeven in analysetabellen onder trefwoorden die wel
degelijk conclusies en kwalificaties bevatten. Daarmee wekt hij de suggestie
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dat de werknemer wel degelijk onregelmatigheden heeft begaan of daarvoor
verantwoordelijk was. De accountant heeft daarvoor echter onvoldoende
onderzoek gedaan. De accountant wist dat zijn onderzoek verstrekkende gevolgen
zou kunnen hebben voor de positie van de werknemer. Daarom moest zijn rapport
voldoen aan hoge eisen van zorgvuldigheid. Al met al heeft de accountant in strijd
gehandeld met het beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid.
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Zaaknummer: AWB 10/641
Datum uitspraak: 28 maart 2013
Vindplaats: LJN BZ8145
6.3 Horen voor deugdelijke grondslag

Ook al hoeven er volgens de opdrachtbevestiging geen personen te worden
onderzocht, als forensisch accountants zich uitlaten over het motief van de
bestuurders moeten zij die horen om een deugdelijke grondslag te krijgen voor hun
onderzoeksrapport.
Twee forensisch accountants hebben in opdracht van een aandeelhouder
onderzoek verricht naar voorraadverschillen bij een dochtermaatschappij. Het
onderzoek heeft nadelige gevolgen gehad voor de bestuurders van de dochter.
De bestuurders beklagen zich over de werkwijze van de accountants, die zich
niet zouden hebben gehouden aan artikel 11 GBR-1994 en de Gedragslijn inzake
persoonsgericht onderzoek.
Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven hadden de forensisch
accountants de bestuurders moeten horen om een deugdelijk grondslag te krijgen
voor hun rapport. De accountants hadden namelijk kunnen voorzien dat tijdens het
onderzoek ook het handelen van de bestuurders aan de orde zou komen. Eigenlijk
hadden zij bij de aanvang van de opdracht al kunnen weten dat het onderzoek direct
gevolgen zou hebben voor de bestuurders. In ieder geval is tijdens het onderzoek
duidelijk geworden dat de bestuurders direct bij de onderzochte handelingen
betrokken waren. Daarbij komt dat de opdrachtgever de onderzoekers al vooraf
had laten weten dat hij de te onderzoeken handelingen direct in verband bracht met
de verantwoordelijkheden van de bestuurders. In de ogen van de opdrachtgever
stond al vast dat er sprake was van fraude.
Het College vindt het rapport meer dan een weergave van feitelijke bevindingen;
omdat de accountants ook rapporteren over het motief achter de gewraakte
handelingen hadden zij de bestuurders moeten horen. Omdat de onderzoekers
dit hebben nagelaten en er onjuistheden in staan, mist het rapport een deugdelijke
grondslag.
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College van Beroep voor het bedrijfsleven
Zaaknummer: AWB 07/534
Datum uitspraak: 9 september 2008
Vindplaats: LJN BF8819
6.4 Eindeloos wachten op reactie hoeft niet

Als de leiding van een onderzocht bedrijf na negen maanden nog geen
commentaar levert op een conceptrapport mag de accountant dat rapport
uitbrengen.
In de afwikkeling van het faillissement van een beursgenoteerde
IT-onderneming geeft de curator een registeraccountant de opdracht nader
onderzoek in te stellen. Het conceptrapport valt negatief uit voor de bestuurders
en commissarissen van de onderneming. Deze reageren echter niet op het concept
en de ongunstige conclusies. Volgens hen kunnen zij pas inhoudelijk commentaar
leveren zodra is vastgesteld of het onderzoek juist is uitgevoerd. Na negen maanden
wachten brengt de accountant zijn rapport uit. De bestuurders en commissarissen
dienen een klacht in over de werkwijze van de accountant.
In hoger beroep wijst het College van Beroep voor het bedrijfsleven op de
vaste jurisprudentie dat hoor en wederhoor geen doel op zich is, maar een middel
om een deugdelijke grondslag te verkrijgen. Als een onderzoek de positie en het
functioneren van personen raakt, moeten deze de gelegenheid krijgen om op de
bevindingen te reageren voordat de accountant aan zijn opdrachtgever rapporteert.
In dit geval heeft de accountant de bestuurders en commissarissen echter
ruimschoots de gelegenheid geboden om inhoudelijk commentaar te leveren op het
concept. Daarbij konden zij niet alleen reageren op de feiten die de accountant heeft
vastgesteld, maar ook op zijn conclusies.
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Zaaknummer: AWB 08/8
Datum uitspraak: 18 augustus 2009
Vindplaats: LJN BJ7058
6.5 Inzage voldoende voor wederhoor

Inzage bieden in documenten of e-mailbestanden zonder kopieën te verstrekken
is voldoende. Bij voorkeur duidelijk inzage aanbieden en niet volstaan met een
algemene verwijzing naar de mogelijkheid.
Een werknemer van een productschap wordt in 2003 als titulair directeur (‘niet
zijnde bestuurder’) gedetacheerd bij een marketing- en communicatiebureau. Naar
aanleiding van een melding van een ‘klokkenluider’ wordt hij in 2006 geschorst.
Drie forensisch accountants van een big four kantoor voeren een onderzoek uit.
Zij stellen onder meer vast dat de directeur 16.000 EUR mille heeft uitbetaald om
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een salarisverhoging te compenseren die het bestuur van het bureau had geweigerd
aan een controller. Ook zou de directeur een zwager hebben voorgetrokken bij
een sollicitatie naar een vacature bij het bureau. De directeur meent onder meer dat
de forensisch accountants onvoldoende hoor en wederhoor hebben toegepast. De
Accountantskamer vindt dat ook. (LJN YH0110, YH0111 en YH0112).
In hoger beroep oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat de
directeur weliswaar geen toegang meer had tot het digitale netwerk waarop al zijn
e-mailbestanden waren opgeslagen. Maar de accountants hebben deze bestanden
gekopieerd op een cd-rom die zij ook ter inzage hebben aangeboden. De directeur
heeft deze mogelijkheid echter onbenut gelaten.
De accountants hebben slechts in het algemeen gewezen op de mogelijkheid
van inzage en hebben dit niet duidelijk aangeboden. Daar staat tegenover dat
de directeur ook niet duidelijk was en niet met zoveel woorden om inzage in
de e-mailbestanden heeft gevraagd. De accountants hebben de directeur wel
duidelijk gemaakt dat hij de documenten alleen kon inzien, zodat daarvan dus
geen afschriften zouden worden verstrekt. Het College kan zich voorstellen dat de
directeur daardoor twijfelde aan het nut van inzage. Maar die twijfel is onvoldoende
reden om bij voorbaat af te zien van de gelegenheid die hem herhaaldelijk is
geboden om de documenten en gegevens in te zien waarop het voor hem belastende
onderzoek was gebaseerd.
Dat de accountants niet duidelijk genoeg waren over de mogelijkheid om de
e-mailbestanden in te zien, is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Zaaknummers: AWB 10/1381, 10/1382 en 10/1383
Datum uitspraken: 7 augustus 2012
Vindplaatsen: LJN BX5215, BX5222 resp. BX5224
6.6 Fraude suggereren zonder hoor en wederhoor mag niet,
geheimhouding

Een forensisch accountant mag niet enkel op grond van informatie van zijn
opdrachtgever suggereren dat een persoon, die hij niet heeft gehoord, fraude heeft
gepleegd. De accountant schendt zijn geheimhoudingsplicht als hij een exemplaar
van zijn rapport aan een ander geeft dan de opdrachtgever.
Een familie bezit enkele panden, die worden beheerd door één van de zoons.
De vader en de broer van de beheerder hebben hun twijfels over de verantwoording
van het financieel beheer. Zowel de vader als de broer schakelen een forensisch
accountant in om het beheer te onderzoeken. De onderzochte beheerder dient
een tuchtklacht in tegen de forensische accountant. De rapporten zouden een
deugdelijke grondslag ontberen en partijdig zijn. Bovendien zou de accountant
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zijn geheimhoudingsplicht hebben overtreden door een exemplaar van het voor de
broer vervaardigde rapport aan de vader te geven.
In hoger beroep erkent de accountant bij het College van Beroep voor
het bedrijfsleven dat hij feitelijk alleen de gegevens heeft onderzocht die de
opdrachtgevers hem hebben verstrekt. Hij heeft geen onderzoek gedaan bij
de beheerder, die direct verantwoordelijk is voor de opgestelde stukken en de
onderliggende geldstromen. De accountant heeft de beheerder niet gehoord,
voordat hij zijn rapport uitbracht. Daardoor heeft de beheerder de onvolledige
en gebrekkige gegevens niet kunnen aanvullen en verbeteren en ook niet kunnen
reageren op de bevindingen.
Juist omdat de accountant herhaaldelijk concludeert dat de gegevens onvolledig
en gebrekkig zijn, had hij de beheerder moeten horen, zegt het College. Door dat
niet te doen, miskent hij dat hij zelf verantwoordelijk is voor de vaktechnische
deugdelijke grondslag van zijn rapporten. De accountant moet zijn oordeel altijd
op een onpartijdige manier vormen, ook als hij een bijzonder belang dient bij
het uitbrengen van zijn rapport. Hier heeft het de accountant ontbroken aan

De accountant geeft in
diverse passages uit de
rapporten blijk van een
vooringenomen stelling.
onpartijdigheid. De accountant geeft in diverse passages uit de rapporten blijk van
een vooringenomen opstelling. Discrepanties in huuropbrengsten, ontbrekende
bankafschriften en doorhalingen legt hij stelselmatig uit in het nadeel van de
beheerder, zonder na te gaan of de verdenking van fraude terecht is.
Door zonder deugdelijke grondslag de suggestie te wekken dat de beheerder
fraude heeft gepleegd, heeft de accountant de eer van de stand geschaad. De
accountant heeft het woord fraudeur weliswaar niet gebruikt in zijn rapporten.
Maar door te schrijven dat zijn werkzaamheden vooral waren gericht op het
ontdekken van fraude heeft de accountant - mede gezien de veronderstellingen en
gekozen bewoordingen - het beeld geschapen dat de beheerder een fraudeur is.
De accountant heeft zijn geheimhoudingsplicht geschonden door een exemplaar
van het rapport, dat hij opstelde voor een van de broers, ook te verstrekken aan
de vader. De vader was weliswaar belanghebbende bij de uitkomst, maar niet de
opdrachtgever.
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College van Beroep voor het bedrijfsleven
Zaaknummer: AWB 08/197
Datum uitspraak: 17 februari 2010
Vindplaats: LJN BO8034
6.7 Extra zorgvuldigheid nodig bij rapport aan gerecht

In een rapport van een accountant dat (mede) ten behoeve van een gerechtelijke
procedure wordt uitgebracht, is een klein foutje al te veel.
Een registeraccountant is verbonden aan de forensische onderzoeksafdeling
van een groot kantoor. Hij onderzoekt vermoedens van fraude en witwassen
bij enkele financiële transacties van een chemisch bedrijf met afnemers in onder
andere Wit-Rusland, Rusland, Luxemburg en Tsjechië. Deze vermoedens zijn
gerezen bij de jaarrekeningcontrole van 2005. Een in Luxemburg gevestigde
financieringsmaatschappij, die een belang had in het chemisch bedrijf, is met dat
bedrijf verwikkeld in een arbitrageprocedure. De financieringsmaatschappij heeft
haar belang in het bedrijf verkocht en de opbrengst daarvan wordt deels gebaseerd
op de omzet van het chemisch bedrijf.
Volgens (vertegenwoordigers van) de financieringsmaatschappij deugt de
werkwijze van de accountant niet en het fundament onder diens conclusies evenmin.
De accountant is niet duidelijk geweest over het doel van het onderzoek, namelijk
gebruik in de arbitrageprocedure. Verder zou de accountant niet onafhankelijk en
niet onpartijdig zijn, onder meer omdat de accountancy afdeling van zijn kantoor de
controle en accountantsonderzoeken verricht voor bovengenoemd chemisch bedrijf.
In hoger beroep onderstreept het College van Beroep voor het bedrijfsleven
zijn eerdere uitspraken dat een rapport, waarvan een accountant weet dat het zal
worden gebruikt in een rechterlijke procedure, moet voldoen aan hoge eisen van
zorgvuldigheid. Gezien de vermoedens van fraude behoorde de accountant in dit
geval te weten, dat zijn handelen in dit onderzoek vérstrekkende gevolgen zou
kunnen hebben voor degenen die betrokken waren bij de financiële transacties die
de accountant moest onderzoeken. In die wetenschap mocht naar het oordeel van
het College van de accountant worden verwacht ‘dat zijn handelen gepaard zou
gaan met een hoge mate van zorgvuldigheid’.
Ook al is de omvang van de foute bevinding, gezien de vele andere bevindingen,
gering – van de accountant had mogen worden verwacht dat zijn handelen in dit
geval gepaard zou gaan met een hoge mate van zorgvuldigheid.
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Zaaknummer: 08/900
Datum uitspraak: 10 februari 2011
Vindplaats: LJN BP8461

85

86 |

Forensic & Investigation Services

6.8 Kwalificatie in onderzoek ongepast

Dat een accountant van een onderzoeksbureau in een feitenrapport de
kwalificatie ‘lasterlijk’ heeft gebruikt en laten staan, is in dit geval niet passend.
Een registeraccountant van een onderzoeks- adviesbureau op het gebied van
integriteit onderzoekt de vermeende corruptie rond de bouw van het nieuwe
gemeentekantoor en een nieuwe school in Winterswijk. Aanleiding voor het
onderzoek zijn enkele kritische vragen en impliciete suggesties van corruptie. In
het rapport noemt de accountant enkele uitlatingen van één der betrokken partijen
‘lasterlijk’. De beschuldigde dient een klacht in.
In hoger beroep vindt het College dat de auteur van het rapport de term
lasterlijk ook een paar keer heeft gebruikt zonder voorbehoud. Zo heeft de
onderzoeker geschreven dat de klager ‘in onze optiek suggestieve en lasterlijke
uitlatingen heeft gedaan’ en dat uitlatingen van de klager ‘als lasterlijk kunnen
worden bestempeld’, ‘als suggestie en lasterlijk kunnen worden gekwalificeerd’ of
‘als ongegrond en lasterlijk naar andere partijen kunnen worden gekwalificeerd’.
Volgens de rapportage was de opdracht een onafhankelijk onderzoek in te stellen
naar de feiten rond de vermeende bevoordeling van partijen door bestuurders en
ambtenaren van de gemeente Winterswijk. Omdat de klager als bevoordeelde werd
genoemd in de kritische vragen vindt het college het begrijpelijk dat de onderzoeker
heeft gekeken of de klager een deugdelijke grondslag had voor zijn uitlatingen. Maar
op grond van de opdracht was het niet de bedoeling een kwalificatie te verbinden
aan de uitlatingen die de onderzochte heeft gedaan. Er was ook geen aanleiding
voor. B en W hebben in hun commentaar op het conceptrapport laten weten de
kwalificerende opmerkingen als ‘suggestief’ en ‘lasterlijk’ niet nodig te vinden omdat
die niets toevoegen aan de feitelijke constateringen. Daarom is het voor het College
van Beroep niet duidelijk waarom de accountant deze kwalificaties in zijn rapport
heeft laten staan. Het College van Beroep vindt het niet passend en niet professioneel
dat de accountant de term in dit geval heeft opgenomen in het rapport.
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Zaaknummer: AWB 09/989
Datum uitspraak: 2 februari 2012
Vindplaats: LJN BV3812
6.9 Wederhoor, kwalificatie en verspreiding

Een accountant moet er rekening mee houden dat het rapport van zijn
persoonsgericht onderzoek toch aan derden wordt verstrekt, ook al bedingt hij van
niet. Daarom moet hij hoor en wederhoor plegen.
De curator in het faillissement van Kesate Keukens Sanitair Tegels BV vraagt
een registeraccountant om “de afwikkeling van Kesate offertes in de financiële
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administratie van Kesate of KST” te beoordelen. In 2009 brengt de accountant hem
verslag uit in een intern memo, waarin de accountant de kwalificatie ‘opmerkelijk’
gebruikt. De curator brengt het memo in een civiele procedure in. KST is samen
met de holding van een directeur-grootaandeelhouder eigenaar van Kesate. De
holding, de dga en KST dienen een klacht in. De accountant heeft nagelaten de dga
te horen en hem diens visie te laten geven.
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vindt dat er sprake was van een
persoonsgericht onderzoek, omdat KST en zijn dga direct waren betrokken bij de
afwikkeling van de door Kesate uitgebrachte offertes in de financiële administratie
van Kesate of KST. De accountant had dus al bij het aanvaarden van de opdracht
kunnen voorzien dat zijn onderzoek onvermijdelijk de positie en het functioneren
van KST en zijn dga zou raken. In ieder geval had hem dat tijdens het onderzoek
duidelijk moeten worden. De kwalificatie “opmerkelijk” is op zich zelf weliswaar
neutraal, maar heeft in de context wel degelijk een negatief getinte betekenis.
Het verweer dat de accountant de zienswijze van de klagende dga heeft
weergegeven, snijdt geen hout. De accountant heeft die zienswijze namelijk
overgenomen uit een schrijven van de advocaat van de dga. De weergave daarvan
kan niet worden aangemerkt als het bieden van wederhoor. Volgens de (inmiddels
opgeheven) Gedragsrichtlijn inzake persoonsgerichte onderzoeken mag de
accountant pas iets zeggen over het functioneren, handelen of nalaten van een
onderzocht persoon nadat deze de gelegenheid heeft gehad tot wederhoor. De dga
heeft echter geen gelegenheid gekregen om op wat voor manier dan ook te reageren
op de onderzoeksbevindingen, noch om zijn kant van het verhaal over KST en de
afwikkeling van offertes naar voren te brengen.
Dat de accountant in de opdrachtbevestiging heeft bedongen dat het rapport
zonder zijn toestemming niet mocht worden verstrekt aan derden en dat het
rapport uitsluitend voor de curator was bedoeld, ontslaat hem niet van de
verplichting om de betrokken dga te horen.
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Zaaknummer: AWB 10/843
Datum uitspraak: 24 juli 2012
Vindplaats: LJN BX5634
6.10 Partij-rapport merkenfraude is assurance

De accountant die vermeende merkinbreuken onderzoekt en weet dat zijn
rapport gebruikt zal worden in een gerechtelijke procedure, geeft een vorm van
assurance. Zeker als hij praktisch gesproken conclusies trekt. Conclusies trekken
is op grond van NVCOS 3000 toegestaan. Maar dan moet het rapport wel een
deugdelijke grondslag hebben.
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Een producent van onder meer sport- en vrijetijdsschoenen is rechthebbende
op verschillende woord- en beeldmerken. Tegen een leverancier van sportschoenen
voert hij een civiele procedure wegens inbreuken op zijn merkrechten.
De leverancier is onderdeel van een bedrijf dat zijn externe accountant
de opdracht geeft om de herkomst te onderzoeken van de leveranties van
sportschoenen van één van de merken. De registeraccountant schrijft dat hij het
onderzoek heeft uitgevoerd in overeenstemming met NVCOS 4400 (Opdrachten
tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking
tot financiële informatie).
Ook in de bevestigingen en rapporten bij vergelijkbare opdrachten schrijft
de accountant dat hij zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd in overeenstemming
met NVCOS 4400. Hij voegt eraan toe: “Aangezien wij slechts verslag doen
van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden
betekent dit dat geen accountantscontrole is toegepast als bedoeld in art. 2:393
BW en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat
aan onze rapportage, voor zover niet expliciet is vermeld, geen zekerheid kan
worden ontleend omtrent de getrouwheid van het in deze rapportage opgenomen
cijfermateriaal en toelichtingen daarop.”
De bevindingen van de accountant zijn onder meer “Uit hoofde van ons
onderzoek hebben wij vastgesteld dat: 1. In de periode van 1 januari 2008 tot en
met 10 april 2008 geen leveringen Merk1 schoenen hebben plaatsgevonden”. En:
“Deze informatie bevestigt dat de schoenen origineel zijn of dat de schoenen direct
gekocht zijn bij de merkhouder.” In een ander onderzoek heeft de accountant
“vastgesteld” dat de geleverde schoenen afkomstig zijn van Europese merkdistributeurs.
De opdrachtgever gebruikt de bevindingen in verschillende civielrechtelijke
procedures over vermeende merkinbreuken. In één van die procedures gelast de
Rechtbank Haarlem dat een onafhankelijk forensisch accountant inzage krijgt in
een (in beslag genomen) administratie. De onderzoekers stellen vast dat het bedrijf
betrokken is bij parallelimporten en merkinbreuken.
De Accountantskamer vindt dat de rapporten en brieven van de accountant
door de bewoordingen concluderend zijn en daarom een aspect van assurance
hebben. De accountant heeft voor die conclusie een deugdelijke grondslag nodig.
De uitleg die de accountant geeft aan NVCOS 4400 is een “misinterpretatie”. De
bewoordingen die de accountant heeft gekozen stemmen niet overeen met deze
standaard.
De accountant heeft evenmin gehandeld volgens NVCOS 4400 door bij
het uitbrengen van het rapport op voorhand toestemming te geven aan zijn
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opdrachtgever om dit aan de advocaat te geven en een door die advocaat
aangewezen forensisch accountant, alsmede om het rapport in te brengen als
deskundigen bewijs ten behoeve van de civielrechtelijke procedure in Breda.
Dat de accountant diens toestemming wel heeft gegeven, versterkt de indruk
dat de accountant gezien de aard van de opdracht wist of behoorde te weten wat
daarvan de strekking was: zijn rapportage moest in rechte aantonen dat er geen
sprake was van parallelimport en merkinbreuken.
De Accountantskamer zegt (net als in eerdere uitspraken) dat een accountant
als partij-deskundige conclusies moet kunnen trekken in rapportages die worden
gebruikt in een gerechtelijke procedure. De Accountantskamer beveelt daarbij
aan Standaard 3000 te gebruiken in plaats van Standaard 4400, die het trekken van
conclusies verbiedt. De rechter en het maatschappelijk verkeer hebben, kort gezegd,
behoefte aan duidelijke conclusies.

De Accountantskamer zegt dat een
accountant als partijdeskundige
conclusies moet kunnen trekken in
rapportages die worden gebruikt in
een gerechtelijke procedure.

89

90 |

Forensic & Investigation Services

Volgens de Accountantskamer zijn deze overwegingen ook van toepassing in
deze klachtzaak. De brieven en rapporten van de accountant zijn dus een vorm van
assurance waarvoor een deugdelijke grondslag nodig is.
Accountantskamer
Zaaknummer: 12/915 Wtra AK
Datum uitspraak: 19 maart 2013
Vindplaats: LJN YH0359
6.11 Ook onderzoek rechtspersoon is persoonsgericht

Een onderneming en haar bestuurders kunnen zo direct betrokken zijn bij
het project dat forensisch accountants onderzoeken dat de onderzoekers moeten
beseffen dat de deskresearch een persoonsgericht onderzoek is.
Een registeraccountant onderzoekt in opdracht van een vastgoedmaatschappij
mogelijke onregelmatigheden bij verschillende vastgoedprojecten. Een andere
registeraccountant is als partner verantwoordelijk voor de onderzoeken. Bij één van
de projecten heeft de opdrachtgever een bedrag van 30 miljoen euro betaald aan A
Vastgoed. De accountants nemen in het onderzoek onder meer dit bedrijf en zijn
twee bestuurders op de korrel.
Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de
rol die onder anderen beide bestuurders hebben gespeeld bij één van de projecten.
Sommige transacties bij dit project zouden niet marktconform zijn of een zakelijke
grondslag missen. In het kader van dit onderzoek heeft de FIOD-ECD vier
rapporten in beslag genomen bij het kantoor van de twee registeraccountants. Eén
van de rapporten is het resultaat van deskresearch naar het project dat ook het OM
heeft onderzocht. Als verdachten in het strafproces krijgen de twee bestuurders
daarover de beschikking.
De betrokkenheid van A Vastgoed bij het onderzochte project is zo direct dat
bij de deskresearch (mede) sprake was van een persoonsgericht onderzoek naar
de rechtspersoon A Vastgoed. Gezien het persoonsgerichte karakter hadden de
onderzoekers de vertegenwoordigers van A moeten horen en om nadere informatie
moeten vragen dan wel de mogelijkheid moeten bieden om te reageren op de
bevindingen voordat het (concept)rapport werd uitgebracht.
Accountantskamer
Zaaknummers: 11/2572 en 11/2573 Wtra AK
Datum uitspraak: 29 oktober 2012
Vindplaats: LJN YH0319
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Over Grant Thornton

Grant Thornton is een onafhankelijke en landelijk opererende accountants- en
adviesorganisatie. Het bedrijf is lid van Grant Thornton International Ltd (GTIL),
één van ’s werelds grootste netwerken voor zelfstandig opererende, onafhankelijke
accountants- en advieskantoren. De leden van GTIL hebben toegang tot de kennis
en ervaring van 35.000 medewerkers in meer dan 100 landen.
Grant Thornton Forensic & Investigation Services BV, gevestigd in
Amsterdam en Rotterdam, is een onderdeel van Grant Thornton, en verleent
diensten ter voorkoming integriteitinbreuken, integriteitincidenten onderzoekt
en feitenonderzoek verricht ten behoeve van geschilbeslechting. Grant Thornton
beschikt daartoe in Nederland en internationaal over ervaren specialisten met
een achtergrond in de (forensische) accountancy, schade-expertise, handhaving,
belastingdienst, criminologie, internal audit en forensische IT.
Meer informatie over de dienstverlening van Grant Thornton Forensic &
Investigation Services vindt op www.gt.nl/fis maar u kunt ook contact opnemen
met een van de partners van Grant Thornton Forensic & Investigation Services:
Peter Schimmel
E peter.schimmel@gt.nl
T +31 (0)6 46290442
Mark Hoekstra
E mark.hoekstra@gt.nl
T +31 (0)6 53978745
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Bijlage 1 Geïnterviewde advocaten
Kantoor/Organisatie

Advocaat

AKD

Patrick Haas

Allen & Overy

Hendrik-Jan Biemond

Baker & McKenzie

Robert van Agteren

BarentsKrans

Martijn van Maanen

Bird & Bird LLP

Eggo Jan Rietema

Boekel De Nerée

Carel Raymakers

Clifford Chance

Jeroen Ouwehand

Clifford Chance

Simone Peek

CMS Derks Star Busmann

Dian Brouwer

De Brauw Blackstone Westbroek

Marnix Somsen

DLA Piper Nederland

David Schreuders

Greenberg Traurig

Robin de Jong (nu De Waard cs)

Greenberg Traurig

Peter Roorda (nu De Waard cs)

Höcker Advocaten

Kees van de Meent

Höcker Advocaten

Yvette Borrius

Hogan Lovells

Klaas Bisschop

Hogan Lovells

Manon Cordewener

Houthoff Buruma

Philippe Creijghton

Ivy Advocaten

Jacqueline van den Bosch

Ivy Advocaten

Remco van Heffen

Kennedy Van der Laan Advocaten

Marcel Willems

Linklaters LLP

Jaap Kuster

Loyens & Loeff

Winfried van den Muijsenbergh

NautaDutilh

Bert Fibbe

NautaDutilh

Joost Italianer

Norton Rose Fulbright

Yke Lennartz

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Eric Daalder

Ploum Lodder Princen

Marike Bakker

Simmons & Simmons

Diederik van Omme (nu Brink Attorneys)

Simmons & Simmons

Johan Polet

Sjöcrona Van Stigt Advocaten

Jan Sjöcrona

Van Doorne

Simone Hoogeveen

Wladimiroff Advocaten

Ed van Liere

Wladimiroff Advocaten

Jan Leliveld
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Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts
Stephen Pedneault, Frank Rudewicz, Howard Silverstone, Michael Sheetz, 2012,
ISBN: 978-0470879597
Principles of Fraud Examination
Joseph T. Wells, 2010, ISBN 9780470646298
Fraude & onderzoek, Handboek
Martin Scharenborg, 2006, EAN 9789012117838
ACFE Fraud Examination Manual, international version 2011
De forensisch accountant, Een veeleisend beroep
Marcel Pheijffer, J.G. Kuijl, 1997, EAN 9789020018745
Fraudebeheersing, Een leidraad van preventie tot detectie
P.J. Schimmel, 2011, EA: 9789013089639
Op deugdelijke grondslag, een explorerende studie naar de private forensische
accountancy
J. van Wijk, W. Huisman, T. Feuth, H.G. van de Bunt, 2002, ISBN 9067202991
Richtlijnen voor de onderzoeker in enquêteprocedures (ook versies 2011 en 2013
via internet)
J.M. Blanco Fernández, M. Holtzer, G. van Solinge, 2004, ISBN 9013018556
Handboek Controle
Belastingdienst 01-01-2003, Tweede herdruk, versie 1
Handreiking Opsporingsonderzoek
FIOD Belastingdienst, 19 december 2005
Het optreden als forensisch accountant
Referaat Forensische Accountancy, Drs M.C.A. Kotterman RA, 30 juni 2000
De private fraudeonderzoeker (ver)plicht tot hoor en wederhoor?
Francien Rense, MAB maart 2004
Omlijning Forensische Accountancy – strafrecht 008.1
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, concept mei 2012
Forensisch accountantsonderzoek bij wangedrag van werknemers
F.H.A. ter Huurne en J.H.A. van Vliet, Arbeidsrecht 2009/50
Protocol oorzakenonderzoek voor complexe faillissementen
R.J. Schimmelpeninck, TvI 2008, 20
Perverse prikkels, curatoren en goede procesorde
S.H. de Ranitz, TvI 2008,42 (reactie op TvI 2008/20, Schimmelpenninck, met
naschrift 2008/43)
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Bijlage 3 Praktijkhandreiking 1112, Praktijkhandreiking persoonsgerichte
onderzoeken voor Accountants-administratieconsulenten/Register
accountants
Praktijkhandreiking 1112

Herzien:

Datum:

6 oktober 2010

Onderwerp:

Persoonsgerichte onderzoeken

Van toepassing op:

Iedere Accountant-Administratieconsulent en iedere
registeraccountant

Status:

Praktijkhandreiking (Bevat geen grondslagen en essentiële
werkzaamheden)

Relevante regelgeving,
praktijkhandreiking en leidraad

Verordening gedragscode (VGC);
NV COS inclusief het daarin opgenomen Stramien voor
assurance-opdrachten.

1. Inleiding
In deze praktijkhandreiking wordt onder een persoonsgericht onderzoek
verstaan de aan een accountant verleende opdracht waarvan het object bestaat
uit het functioneren, handelen of nalaten van handelen van een (rechts)persoon,
voor de uitvoering waarvan werkzaamheden met een verifiërend karakter worden
verricht, onder andere bestaande uit het verzamelen en analyseren van al dan niet
financiële gegevens en het rapporteren van de uitkomsten.
Uit het gebruik van het woord personen kan worden afgeleid dat niet alleen
het functioneren, handelen of nalaten van handelen van natuurlijke personen, maar
ook het functioneren, handelen of nalaten van handelen van rechtspersonen object
van een persoonsgericht onderzoek kan zijn. Daarmee onderscheidt een dergelijk
onderzoek zich van de controle of beoordeling van een financiële verantwoording
van een rechtspersoon, waarvan het object van onderzoek bestaat uit de financiële
uitkomsten van het handelen van een rechtspersoon.
De bij een persoonsgericht onderzoek uit te voeren werkzaamheden hebben
veelal ten minste gedeeltelijk een verifiërend karakter. Desondanks is een
persoonsgericht onderzoek niet aan te merken als een assurance-opdracht of een
aan assurance verwante opdracht, maar als een overige opdracht, bedoeld in de
Verordening gedragscode (VGC).
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In één opdracht kan een persoonsgericht onderzoek samenlopen met
werkzaamheden met een assurance-karakter als bedoeld in het Stramien voor
assurance-opdrachten. In de opdrachtbevestiging en in de schriftelijke rapportage
zal de accountant de werkzaamheden met een assurance-karakter duidelijk
scheiden van het persoonsgericht onderzoek. Hij zal dat doen door in de
opdrachtbevestiging en in zijn rapportage afzonderlijke paragrafen te gebruiken.
Aldus wordt duidelijk welk deel betrekking heeft op het persoonsgericht
onderzoek en welk deel op de assurance-opdracht.
Gedurende de periode dat de inmiddels ingetrokken gedragsrichtlijn
persoonsgerichte accountantsonderzoeken van kracht was, is een aantal malen
tegen een accountant naar aanleiding van een door hem uitgevoerd persoonsgericht
onderzoek een tuchtklacht ingediend. Omdat deze uitspraken dateren uit de tijd
van de inmiddels ingetrokken GBR-1994 en eveneens ingetrokken gedragsrichtlijn,
heeft deze jurisprudentie formeel geen betekenis meer voor de praktijkuitoefening
vanaf 1 januari 2007, de datum van in werking treden van de Verordening
gedragscode (VGC). Desondanks verdient het aanbeveling in voorkomende
gevallen deze jurisprudentie te raadplegen.
Een praktijkhandreiking heeft, anders dan de ingetrokken gedragsrichtlijn,
niet de status van beroepsreglementering. Dat neemt niet weg dat de accountant,
die de aanwijzingen in deze praktijkhandreiking niet toepast, erop voorbereid
moet zijn dat van hem op enig moment kan worden gevraagd uit te leggen
op welke wijze door hem is voldaan aan de basisprincipes, verplichtingen en
essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in de
praktijkhandreiking.
Van iedere accountant, ongeacht of hij werkzaam is als openbaar accountant,
intern accountant, overheidsaccountant of als accountant in business, mag daarom
worden verwacht dat hij bij de uitvoering van een persoonsgericht onderzoek
kennisneemt van deze praktijkhandreiking.
Met de term accountant wordt in deze praktijkhandreiking bedoeld de als
openbaar accountant, intern accountant, overheidsaccountant of accountant in
business werkzame Accountant-Administratieconsulent of registeraccountant.
2. Doelstelling en toepassingsgebied van deze praktijkhandreiking
2.1 Doelstelling van deze praktijkhandreiking
Met deze praktijkhandreiking wordt onder meer beoogd:
een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening bij de
uitvoering van een persoonsgericht onderzoek;
duidelijkheid te scheppen voor alle bij een persoonsgericht onderzoek
betrokken partijen;
te bereiken dat de accountant op een adequate wijze rekening houdt met de
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belangen van een betrokkene; en
te voorkomen dat de bij een persoonsgericht onderzoek betrokken partijen
onnodig reputatieschade oplopen.
2.2 Toepassingsgebied van deze praktijkhandreiking
2.2.1 Fundamentele beginselen, bedreigingen en waarborgen
Zoals hiervoor is aangegeven, is een persoonsgericht onderzoek voor de
regelgeving een overige opdracht. Dat houdt in dat een dergelijk onderzoek
kan worden uitgevoerd door de openbaar accountant, de intern accountant, de
overheidsaccountant en de accountant in business.
Bij het aanvaarden en het uitvoeren van een persoonsgericht onderzoek is
met name deel A van de VGC van belang en dan speciaal het daarin opgenomen
conceptueel raamwerk.
Dit raamwerk bestaat uit het inventariseren van bedreigingen voor de naleving
van de fundamentele beginselen en het zo nodig treffen van waarborgen die de
bedreiging wegnemen of terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau.
Schematisch kunnen de fundamentele beginselen en de in de VGC vermelde
categorieën van bedreigingen als volgt worden weergegeven.
Bedreigingen voor de naleving van de fundamentele beginselen
als gevolg van:
Eigen
belang
Fundamentele
beginselen:
Integriteit
Objectiviteit
Deskundigheid
en zorgvuldigheid
Geheimhouding

Zelftoetsing

Belangenbehartiging

Vertrouwdheid

Intimidatie

Door de accountant uit te voeren analyse, waarin hij vaststelt of:
- hij bij de aanvaarding van, uitvoering van en rapportering over een persoonsgericht
onderzoek wordt geconfronteerd met een bedreiging van niet te verwaarlozen
betekenis voor de naleving van de fundamentele beginselen; en
- hij een dergelijke onderkende bedreiging door het treffen van waarborgen kan
wegnemen of kan terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau.
Op grond van het bepaalde in artikel A-100.2 van de VGC legt de accountant iedere
bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis, de naar aanleiding daarvan getroffen
waarborgen en zijn conclusies vast.

Professioneel
gedrag

De accountant die een persoonsgericht onderzoek uitvoert, zal bij het
aanvaarden en uitvoeren hiervan zich voortdurend de vraag moeten stellen of er
sprake is van een bedreiging voor de naleving van de genoemde fundamentele
beginselen en zo ja of deze wel of niet van te verwaarlozen betekenis is. Indien dat
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het geval is, zal de accountant beoordelen of hij door het treffen van waarborgen
deze bedreiging weg kan nemen of terug kan brengen tot een aanvaardbaar niveau.
In paragraaf 5.5 is aan de hand van de bij de aanvaarding en uitvoering van
een persoonsgericht onderzoek veelal te onderscheiden aandachtspunten, te
weten opdrachtaanvaarding, planning, uitvoering rapportering documentatie en
honorering, aandacht besteed aan de fundamentele beginselen, de bedreigingen die
daarbij een rol kunnen spelen en de mogelijk te treffen waarborgen.
2.2.2 Persoonsgericht onderzoek, opdracht tot het verrichten van
overeengekomen specifieke werkzaamheden en (aanvullend) onderzoek bedoeld in
Standaard 240 en 250
Een persoonsgericht onderzoek kan niet worden uitgevoerd in de vorm van
een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden,
bedoeld in Standaard 4400. De belangrijkste reden daarvan is dat in paragraaf
9 van Standaard 4400 als een verplichting is voorgeschreven, dat de accountant
overeenstemming moet bereiken met de belanghebbenden die een exemplaar van
het rapport van feitelijke bevindingen zullen ontvangen over de overeengekomen
werkzaamheden en de voorwaarden van de opdracht.
Dit voorschrift geldt niet voor een persoonsgericht onderzoek. Weliswaar
zal ook in een persoonsgericht onderzoek de opdrachtgever een zekere inspraak
hebben in de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden, maar die
inspraak is van een andere aard en gaat veel minder ver dan bij een Standaard 4400
opdracht.
Overigens kan in bepaalde gevallen een rapportage inzake een persoonsgericht
onderzoek ook aan derden, die niet betrokken zijn geweest bij het bepalen van de
aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden, worden verstrekt. Hierbij
kan worden gedacht aan een rapportage die wordt ingebracht in een rechtszaak of
wordt verstrekt aan een verzekeringsmaatschappij.
Het (aanvullende) onderzoek bedoeld in Standaard 240 “De verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico van fraude in het
kader van de controle van financiële overzichten” en in Standaard 250, “Het
belang van wet- en regelgeving bij de controle van financiële overzichten” is geen
persoonsgericht onderzoek.
Een dergelijk (aanvullend) onderzoek maakt namelijk onderdeel uit van een
assurance-opdracht. Een dergelijk onderzoek moet worden uitgevoerd in de situatie
dat de accountant tijdens zijn controlewerkzaamheden wordt geconfronteerd met
aanwijzingen voor fraude of voor overtredingen van wet- en regelgeving. Doel van
dit (aanvullend) onderzoek is om aard en omvang van een redelijk vermoeden van
fraude vast te stellen in het licht van de controle van de (financiële) verantwoording.
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Het in deze praktijkhandreiking bedoelde persoonsgerichte onderzoek is
een zelfstandig onderzoek waarvoor altijd een afzonderlijke opdracht nodig
is. Dat neemt niet weg dat de in Standaard 240 en Standaard 250 bedoelde
(aanvullende) werkzaamheden, inhoudelijk veel gelijkenis vertonen met het in deze
praktijkhandreiking bedoelde persoonsgerichte onderzoek.,
Het verdient daarom aanbeveling dat de accountant, die dergelijke (aanvullende)
werkzaamheden uitvoert, kennisneemt van deze praktijkhandreiking. Hierbij
is van belang er rekening mee te houden dat de in Standaard 240 en Standaard
250 bedoelde werkzaamheden aanleiding kunnen geven tot een persoonsgericht
onderzoek.
3. Samenloop van een assurance-opdracht of een aan assurance verwante
opdracht met een persoonsgericht onderzoek voor dezelfde cliënt
3.1 Inleiding
Het kan voorkomen dat een opdrachtgever van een assurance- of een aan
assurance verwante opdracht aan de voor deze opdracht verantwoordelijke
accountant verzoekt een persoonsgericht onderzoek uit te voeren, waarvan het
object een relatie heeft met de entiteit die tevens het object is van een assurance- of
een aan assurance verwante opdracht. Dit verzoek kan ook worden gedaan aan een
collega van genoemde accountant, die werkzaam is bij of verbonden is aan hetzelfde
accountantskantoor of aan het netwerk waartoe het accountantskantoor behoort.
Een zelfde verzoek kan worden gedaan aan de voor een assurance- of aan
assurance verwante opdracht verantwoordelijke accountant of een collega van hem
die werkzaam is bij of verbonden is aan dezelfde accountantsafdeling,
3.2 Samenloop van een assurance-opdracht met een persoonsgericht onderzoek voor
dezelfde cliënt
Indien er sprake is van de samenloop van een assurance-opdracht met een
persoonsgericht onderzoek voor dezelfde cliënt, zal de voor de assuranceopdracht en de voor het persoonsgericht onderzoek verantwoordelijke accountant
beoordelen of deze samenloop leidt tot een bedreiging voor de naleving van de
fundamentele beginselen van de VGC en van de onafhankelijkheidsbepalingen
opgenomen in artikel B1-290.1 respectievelijk B2-290.1 van de VGC en de daarop
gebaseerde nadere voorschriften en met name hoofdstuk 5 van deze nadere
voorschriften.
Indien deze beoordeling tot de conclusie leidt dat de samenloop van beide
opdrachten leidt tot een bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis voor de
naleving van de fundamentele beginselen of de onafhankelijkheidsvoorschriften,
zal de accountant bepalen of het mogelijk is deze bedreiging door het treffen
van waarborgen weg te nemen of terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.
Indien dat niet mogelijk blijkt, is er sprake van een onaanvaardbare samenloop van
werkzaamheden. De accountant(s) (zullen) bepalen welke van beide opdrachten
niet kan worden aanvaard. Hierbij is van belang dat het tussentijds opzeggen van
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een reeds aangevangen assurance-opdracht niet altijd tot de mogelijkheden behoort.
3.3 Samenloop van een aan assurance verwante opdracht met een persoonsgericht
onderzoek voor dezelfde cliënt
Indien er sprake is van een samenloop van een aan assurance verwante opdracht
met een persoonsgericht onderzoek voor dezelfde cliënt, zal de voor de aan
assurance verwante opdracht verantwoordelijke en de voor het persoonsgericht
onderzoek verantwoordelijke accountant beoordelen of deze samenloop leidt
tot een bedreiging voor de naleving van de fundamentele beginselen. Indien deze
beoordeling tot de conclusie leidt dat de samenloop van beide opdrachten leidt
tot een bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis voor de naleving van de
fundamentele beginselen. De accountant(s) zal(zullen) bepalen of het mogelijk is
deze bedreiging door het treffen van waarborgen weg te nemen of terug te brengen
tot een aanvaardbaar niveau. Indien dat niet mogelijk blijkt, is er sprake van een
onaanvaardbare samenloop van werkzaamheden en zal door de accountant(s)
worden bepaald welke van beide opdrachten niet kan worden aanvaard.
3.4 Documentatie bedreigingen en getroffen waarborgen
Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven zal de accountant op grond van het
bepaalde in artikel A-100.2 van de VGC iedere bij de aanvaarding en uitvoering van
een persoonsgericht onderzoek onderkende bedreiging van niet te verwaarlozen
betekenis voor de naleving van de fundamentele beginselen en de naar aanleiding
daarvan getroffen waarborgen moeten vastleggen. Dat geldt dus ook voor de
hiervoor bedoelde bedreigingen van niet te verwaarlozen betekenis, die aan de orde
kunnen komen bij de bedoelde samenloop van opdrachten.
4. Wetgeving
Hierna is aandacht besteed aan de relatie tussen de uitvoering van een
persoonsgericht onderzoek en een drietal wetten.
4.1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
In artikel 1, eerste lid, onderdeel a-11, van de Wwft is bepaald dat deze
wet van toepassing is op de externe registeraccountant, de externe accountantadministratieconsulent of de belastingadviseur, voor zover deze zijn
beroepsactiviteiten uitoefent, dan wel een natuurlijke persoon, rechtspersoon of
vennootschap, voor zover die anderszins zelfstandig onafhankelijk beroeps- of
bedrijfsmatig daarmee vergelijkbare activiteiten verricht.
De aan het einde van genoemd artikel opgenomen bepaling, luidende
‘dan wel een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, voor zover
die anderszins zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig daarmee
vergelijkbare activiteiten verricht’, heeft tot consequentie dat de niet als openbaar
accountant werkzame Accountant-Administratieconsulent/ registeraccountant, die
zelfstandig en onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verricht,
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die vergelijkbaar zijn met de beroepsactiviteiten van een openbaar accountant, ten
aanzien van die activiteiten eveneens onderworpen is aan de Wwft.
De consequentie van deze uitleg is dat de Wwft van toepassing is op
persoonsgerichte onderzoeken die worden uitgevoerd door de openbaar accountant
en door de accountant in business, voor zover laatstgenoemde deze opdrachten
zelfstandig en onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig verricht. Er vindt nog overleg
plaats met de wetgever over de vraag of specifieke forensische onderzoeken onder
de vrijstelling van artikel 1 lid 2 van de Wwft vallen.
Dat betekent dat de Wwft niet van toepassing is op de intern accountant, de
overheidsaccountant en op de in loondienst werkzame accountant in business die
bij zijn werkgever een persoonsgericht onderzoek uitvoert.
Inmiddels is er een consultatie-wetsontwerp met wijzigingen van de Wwft
openbaar gemaakt. Door NIVRA en NOvAA is hierop gereageerd.
4.2 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Bij de uitvoering van een persoonsgericht onderzoek zal de accountant rekening
houden met het bepaalde in de Wbp. Bij persoonsgerichte onderzoeken worden
vaak bijzondere persoonsgegevens vastgelegd/verwerkt. In dit verband is het
belangrijk dat de bepalingen van de Wbp worden nageleefd.
Vergunninghoudende particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
zijn verplicht een (privacy)gedragscode in te voeren, conform het door de minister
daartoe vastgestelde model. Het verdient aanbeveling dat de accountant bij de
uitvoering van een persoonsgericht onderzoek zich op de hoogte stelt van de
inhoud van deze gedragscode en zo veel mogelijk daarnaar handelt.
4.3 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)
Door het NIVRA is in 2008 aan het Ministerie van Justitie de vraag gesteld of
een organisatorische eenheid waarbij accountants werkzaam zijn of waaraan deze
zijn verbonden en deze accountants verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van
een persoonsgericht onderzoek, moet worden aangemerkt als een in de Wpbr
bedoeld recherchebureau.
Deze vraag is door het Ministerie beantwoord door te verwijzen naar hetgeen
de minister als voorlopig standpunt hierover heeft geantwoord op Kamervragen die
dezelfde strekking hadden als de vraag van het NIVRA. Uit het antwoord van de
minister blijkt dat deze wet niet van toepassing is op persoonsgerichte onderzoeken
die worden uitgevoerd door entiteiten waarin accountants belast zijn met een
persoonsgericht onderzoek.
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5. Algemene uitgangspunten betreffende de uitvoering van persoonsgerichte
onderzoeken
5.1 Algemeen
In een persoonsgericht onderzoek verricht een accountant werkzaamheden
met een verifiërend karakter, bestaande uit het verzamelen en analyseren van al
dan niet financiële gegevens en het rapporteren van de uitkomsten. Het object van
een dergelijke opdracht is het functioneren, het handelen of nalaten van handelen
van een betrokkene, te weten een (rechts)persoon, niet zijnde de opdrachtgever(s)
die onderwerp is van het persoonsgericht onderzoek. De betrokkene zal door
de accountant of de opdrachtgever schriftelijk worden geïnformeerd over het
op hem gerichte onderzoek, tenzij de omstandigheden zich hiertegen verzetten.
Hierbij is mede relevant dat deze betrokkene niet de mogelijkheid heeft om via
de opdrachtformulering het doel, de aard en de omvang van het onderzoek te
beïnvloeden. Het is daarom vrijwel altijd in het belang van zowel de kwaliteit van
het door de accountant uit te voeren onderzoek als van het handhaven van de juiste
omgangsvormen tussen de accountant en de betrokkene dat laatstgenoemde de
gelegenheid krijgt in de vorm van hoor en wederhoor een bijdrage te leveren aan het
onderzoek.
5.2 Hoor en wederhoor
Onder hoor wordt verstaan het in het kader van een onderzoek aan
betrokkene(n) en /of derde(n) mondeling of schriftelijk vragen om informatie al dan
niet aan de hand van overgelegde documenten. Onder wederhoor wordt verstaan
het in de gelegenheid stellen van een betrokkene kennis te nemen van en te reageren
op de bevindingen uit een op hem betrekking hebbend persoonsgericht onderzoek.
Wederhoor heeft twee aspecten, namelijk:
1. Het op grond van het fundamentele beginsel integriteit en objectiviteit op een
adequate wijze rekening houden met de belangen van een betrokkene. Op grond
hiervan zal de accountant en dan met name in de situatie dat de opdrachtgever
het toepassen van wederhoor verbiedt, voorafgaande aan de aanvaarding van
de opdracht beoordelen of het noodzakelijk is de betrokkene de mogelijkheid
van wederhoor te bieden. Indien de accountant tot het oordeel komt dat hij,
zonder het toepassen van wederhoor, niet adequaat rekening kan houden
met de belangen van de betrokkene en dientengevolge zijn opdracht niet in
overeenstemming met de daaraan te stellen eisen kan uitvoeren, zal hij dat aan de
opdrachtgever bekend maken en afhankelijk van de reactie daarop handelen. In
paragraaf 5.5 is hieraan aandacht besteed. Indien de betrokkene om welke reden
dan ook te kennen geeft van de mogelijkheid tot wederhoor geen gebruik te
maken zal de accountant veelal de betrokkene verzoeken hem dat schriftelijk te
bevestigen. De accountant evalueert de mogelijke consequenties daarvan voor de
uitvoering van de opdracht en de rapportering daarover.
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2. De voor de accountant geldende eis, dat voldaan wordt aan het bepaalde in
hoofdstuk A-130 van de VGC ter zake van deskundigheid en zorgvuldigheid
en professioneel gedrag. Dat betekent dat indien de accountant ook zonder
het toepassen van wederhoor op een adequate wijze aan genoemde eisen kan
voldoen, het niet noodzakelijk is wederhoor toe te passen. Wederhoor is dus
geen doel of verplichting op zich, maar een dikwijls belangrijke waarborg voor
het wegnemen of terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau van een bedreiging
van niet te verwaarloosbare betekenis voor het naleven van de fundamentele
beginselen.
In de praktijk wordt een accountant soms geconfronteerd met de situatie waarin
hij heeft beslist dat wederhoor noodzakelijk is maar de betrokkene hiervoor
veel tijd neemt. Dat kan ertoe leiden dat het onderzoek van de accountant
een ongewenste vertraging oploopt, als gevolg waarvan de belangen van de
opdrachtgever en/of overige betrokkene(n) onevenredig worden geschaad.
Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien het handelen van de betrokkene,
waarnaar onderzoek wordt gedaan, wordt voortgezet of indien door de
vertraging in het onderzoek bepaalde deadlines, bijvoorbeeld het uitbrengen van
de jaarrekening, dreigen te worden overschreden. In een dergelijke situatie zal
de accountant de belangen van het onderzoek en van de betrokkene tegen elkaar
afwegen.
Dit kan ertoe leiden dat de accountant beslist niet te wachten op de uitkomsten
van het geplande wederhoor. In dat geval zal de accountant de betrokkene
daarvan veelal in kennis stellen.
5.3 Proportionaliteits-, subsidiariteits- en fair play beginsel
Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de door de accountant gehanteerde
onderzoeksmethode in een redelijke verhouding behoort te staan tot het doel van
de opdracht.
Het subsidiariteitsbeginsel betekent dat van de accountant mag worden
verwacht dat hij die onderzoeksmethode kiest die zo min mogelijk bezwarend voor
betrokkene(n) en derden is.
Het fair-playbeginsel houdt in dat de accountant bij zijn onderzoek geen
gebruik mag maken van bedrog, listen, trucs of valse beloften.
Gesteld kan worden dat indien de accountant zich houdt aan de in de VGC
opgenomen fundamentele beginselen, waarbij met name kan worden gedacht
aan het fundamenteel beginsel integriteit en professioneel gedrag, hij zich tevens
houdt aan het proportionaliteits-, het subsidiariteits- en het fair-playbeginsel.
Het is daarom van belang dat de accountant bij het plannen en uitvoeren van een
persoonsgericht onderzoek zich bewust is van deze beginselen.
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5.4 Interviews
Veelal zal een onderdeel van een persoonsgericht onderzoek bestaan uit het
afnemen van interviews. Indien het de bedoeling is dat de accountant van het
interview een opname maakt, zal hij dat voorafgaande aan het interview aan de
geïnterviewde bekend maken. In dit verband is het van belang op te merken dat
een interview, waaraan de betrokkene of een ander niet behoeft mee te werken, van
een geheel andere aard is dan het afnemen van een strafrechtelijk verhoor, waartoe
de accountant geen bevoegdheid heeft. De accountant zal voorafgaande aan het
interview de geïnterviewde hierop een toelichting geven.
Om de resultaten van een interview te optimaliseren, zal de accountant er zo
mogelijk toe besluiten de persoon waarmee het interview plaatsheeft, tijdig te
informeren over het doel van het onderzoek, de bedoeling van het interview en de
onderwerpen die de accountant voornemens is te bespreken.
Het is van belang dat de persoon waarmee het interview plaatsheeft ervan
in kennis wordt gesteld dat de accountant weliswaar een geheimhoudingsplicht
heeft, maar geen verschoningsrecht. Daarom zal aan de geïnterviewde worden
medegedeeld, dat het niet uitgesloten is dat hetgeen hij aan de accountant mededeelt
door deze op enig moment bekend zal moeten worden gemaakt. Hierbij kan
worden gedacht aan een voor de accountant geldende spreekplicht tegenover de
Rechter-commissaris.
De accountant zal van het interview veelal een schriftelijk verslag maken dat
na het interview, aan de geïnterviewde ter goedkeuring/bevestiging zal worden
aangeboden.
5.5 Bedreigingen en te treffen waarborgen bij de uitvoering van een persoonsgericht
onderzoek
Bij een persoonsgericht onderzoek worden de volgende aandachtspunten
onderscheiden waarin de accountant de hiervoor aangegeven analyses zal toepassen.
1. Opdrachtaanvaarding
2. Planning
3. Uitvoering
4. Rapportering
5. documentatie
6. Honorering
Hierna is een aantal voorbeelden gegeven van bedreigingen voor de naleving van
de fundamentele beginselen waarmee de accountant bij een door hem uit te voeren
persoonsgericht onderzoek kan worden geconfronteerd en van de waarborgen,
die hij kan treffen om deze bedreigingen weg te nemen of terug te brengen tot een
aanvaardbaar niveau. Bij deze voorbeelden is een aantal malen het niet accepteren
van de opdracht als een waarborg genoemd. Hiermee is aangegeven dat het niet
accepteren van een opdracht een mogelijkheid is om ter zake van deze opdracht niet
met enige bedreiging voor het naleven van de fundamentele beginselen te worden
geconfronteerd.
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5.6 Voorbeelden van bedreigingen en mogelijke waarborgen
De accountant zal bij het kennisnemen van deze voorbeelden zich ervan
bewust zijn dat de aard van de persoonsgerichte onderzoeken in de praktijk zeer
gevarieerd kan zijn. De consequentie daarvan is dat de soorten bedreigingen voor
de naleving van de fundamentele beginselen van niet te verwaarlozen betekenis,
waarmee de accountant bij de uitvoering van dergelijke opdrachten kan worden
geconfronteerd, ook zeer gevarieerd zijn. Dat geldt tevens voor de in aanmerking
komende waarborgen, die een dergelijke bedreiging kunnen wegnemen of kunnen
terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau. De hierna vermelde bedreigingen en
mogelijk in aanmerking komende waarborgen, zijn daarom slechts voorbeelden en
dientengevolge geen limitatieve opsomming.
5.6.1 Opdrachtaanvaarding
Bedreiging

Fundamenteel
beginsel

Mogelijk te treffen waarborgen

Het aangaan van een relatie
met een entiteit, zijn eigenaar,
zijn bestuur, die zelf dan wel
door de aard van de door
hen uitgeoefende activiteiten,
mogelijk in relatie kunnen worden
gebracht met discutabele
aangelegenheden, zoals
onwettige activiteiten.

Integriteit en
professioneel
gedrag

a. Onderzoek naar de integriteit van de
potentiële cliënt;
b. Verkrijgen van kennis over het verleden
en de reputatie van de potentiële cliënt,
de eigenaar en de aan de potentiële cliënt
verbonden leidinggevenden;
c. Verkrijgen van kennis van de aard en
omvang van de bedrijfsactiviteiten van de
potentiële cliënt;
d. Niet accepteren van de opdracht.

De opdrachtgever wenst een
beperking aan te brengen in de
aard en/of omvang van de uit te
voeren werkzaamheden.

Deskundigheid en
zorgvuldigheid

a. Overleg met de opdrachtgever, dat ertoe
leidt dat hij geen beperkingen aanbrengt;
b. Indien hij daartoe niet bereid is, nogmaals
beoordelen, zo nodig na overleg met een
collega, of desondanks de opdracht kan
worden aanvaard;
c. Niet accepteren van de opdracht.
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Bedreiging

Fundamenteel
beginsel

Mogelijk te treffen waarborgen

Opdrachtgever weigert zijn
toestemming om betrokkene in
te lichten.

Integriteit,
deskundigheid en
zorgvuldigheid
en professioneel
gedrag

a. Vaststellen of de argumenten die de
opdrachtgever hiervoor heeft al dan niet
leiden tot een onaanvaardbare bedreiging
voor de naleving van de fundamentele
beginselen;
b. Vaststellen of zonder het inlichten van de
betrokkene het uitvoeren van de opdracht
zal leiden tot een bedreiging voor de
naleving van de fundamentele beginselen
van niet te verwaarlozen betekenis, die
door het treffen van waarborgen al dan niet
kan worden weggenomen of kan worden
teruggebracht tot een aanvaardbaar
niveau;
c. Wijzigen van de opdrachtvoorwaarden,
waardoor de opdracht alsnog is te
aanvaarden;
d. Niet accepteren van de opdracht.

De opdracht heeft kennelijk een
onaanvaardbare reden, zoals
een evident niet gerechtvaardigd
belang of een naar algemene
maatstaven onbehoorlijke
doelstelling.

Integriteit en
professioneel
gedrag

a. Wijzigen van de opdrachtvoorwaarden,
waardoor de opdracht alsnog is te
aanvaarden;
b. Niet accepteren van de opdracht.

Niet zeker is of de opdracht
op een voldoende objectieve
wijze kan worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld op grond van een
te grote mate van vertrouwdheid
of vertrouwen als gevolg van
een familierelatie of een nauwe
persoonlijke of zakelijke relatie
met de potentiële cliënt, zijn
eigenaar, zijn bestuur of de
betrokkene.

Objectiviteit

a. Geen deel uitmaken van het opdrachtteam;
b. Beëindigen van de financiële en zakelijke
relaties die de bedreiging veroorzaken;
c. Uitgevoerde werkzaamheden
onderwerpen aan een opdrachtgerichte
kwaliteitsbeoordeling;
d. Bespreken van de kwestie met de
personen die bij de cliënt belast zijn met de
governance;
e. Niet accepteren van de opdracht.

Accountant beschikt niet over de
vereiste deskundigheid voor de
uitvoering van de opdracht.

Deskundigheid en
zorgvuldigheid

a. Alsnog verwerven van de voor de uitvoering
van de opdracht vereiste kennis;
b. Inschakelen van medewerkers die over de
vereiste deskundigheid beschikken;
c. Inschakelen van externe deskundigen;
d. Niet accepteren van de opdracht.

De opdrachtgever wenst niet dat
de benaming van een forensisch
onderzoek wordt gehanteerd,
omdat dit dan op zich al (te)
beschadigend kan zijn.

Integriteit en
professioneel
gedrag

a. Bespreken van de kwestie met de
personen die bij de cliënt belast zijn met de
governance;
b. Niet accepteren van de opdracht.
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5.6.2 Planning
Bedreiging

Fundamenteel
beginsel

Mogelijk te treffen waarborgen

Cliënt wenst een onrealistische
doorlooptijd van de opdracht.

Deskundigheid
en zorgvuldigheid
en professioneel
gedrag

a. Overleg met de opdrachtgever, dat ertoe
leidt dat hij alsnog instemt met de minimaal
vereiste doorlooptijd van de opdracht;
b. Meer middelen en menskracht inzetten;
c. Teruggeven van de opdracht.

Beperkte of geen mogelijkheden
om de noodzakelijk geachte
werkzaamheden uit te voeren.

Deskundigheid
en zorgvuldigheid
en professioneel
gedrag

a. Beoordelen of de opdracht desondanks
aan de bedoeling van de opdrachtgever
voldoet;
b. Beoordelen of de beperking in de aard en
omvang van het onderzoek leidt tot een
uitvoering van de opdracht die desondanks
voldoet aan de daaraan te stellen eisen;
c. Teruggeven van de opdracht.

Cliënt wenst de kosten te
beperken tot een maximum
bedrag

Deskundigheid
en zorgvuldigheid
en professioneel
gedrag

a. Overleg met de opdrachtgever;
b. Teruggeven van de opdracht.
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5.6.3 Uitvoering van de opdracht
Bedreiging

Fundamenteel
beginsel

Mogelijk te treffen waarborgen

Medewerker van de
opdrachtgever, dan wel extern
ingehuurde medewerker neemt
deel aan de uitvoering van het
onderzoek.

Objectiviteit en
deskundigheid en
zorgvuldigheid

a. Invloed van de medewerker op de planning,
uitvoering en rapportering van de opdracht
maximaal beperken;
b. Bepalen welke werkzaamheden door of
in bijzijn medewerker kunnen worden
uitgevoerd.
c. Beoordelen van de objectiviteit en
deskundigheid van de medewerker;
d. Diepgaande review door een
voldoende deskundige persoon van
de werkzaamheden van de betrokken
medewerker.

Betrokkene weigert zijn
medewerking te verlenen.

Professioneel
gedrag

a. Beoordelen of de beperking in de aard en
omvang van het onderzoek als gevolg van
de weigering leidt tot een uitvoering van de
opdracht die desondanks voldoet aan de
daaraan te stellen eisen;
b. Uitvoeren van aanvullende werkzaamheden;
c. Wijzigen van de opdracht;
d. Van de weigering van de betrokkene
melding maken in de rapportage;
e. Eventuele beperkingen als gevolg van het
niet medewerken kenbaar maken in de
rapportage.
f. Teruggeven van de opdracht.

De voorgenomen
onderzoeksmethode staat niet
in een redelijke verhouding
tot het doel en/of zal worden
toegepast op een wijze die
mogelijk te bezwarend is voor
de betrokkene(n) en derden, als
gevolg waarvan mogelijk niet
wordt voldaan aan de eisen ten
aanzien van proportionaliteit en
subsidiariteit.

Integriteit,
professioneel
gedrag en
deskundigheid en
zorgvuldigheid

a. Inwinnen van juridisch advies;
b. Onderzoekmethode aanpassen;
c. Teruggeven van de opdracht.
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Bedreiging

Fundamenteel
beginsel

Mogelijk te treffen waarborgen

Geïnterviewde weigert het
schriftelijke verslag van het met
hem gehouden interview van
commentaar te voorzien.

Integriteit en
professioneel
gedrag

a. Beoordelen of de weigering leidt tot
een wezenlijke beperking in de voor het
onderzoek benodigde informatie;
b. Indien de beperking niet wezenlijk is,
zo nodig in de rapportage melding
maken van zowel de weigering als van
de consequenties daarvan voor het
uitgevoerde onderzoek;
c. Indien de beperking wel wezenlijk is,
beoordelen of de opdracht desondanks kan
worden uitgevoerd;
d. Indien ondanks de wezenlijke beperkingen
de uitvoering van de opdracht toch
kan worden voortgezet, beoordelen
welke consequenties dit heeft voor de
rapportage. Hierbij kan onder meer worden
gedacht aan:
• vermelden in de rapportage van de
weigering tot medewerking;
• uitsluitend rapporteren van
geconstateerde feiten;
• vermelden in het rapport dat als gevolg
van de weigering mogelijk niet alle
relevante feiten bekend zijn;
e. Indien als gevolg van een wezenlijke
beperking de opdracht niet kan worden
uitgevoerd in overeenstemming met de
daaraan te stellen eisen, het beëindigen
van de opdracht, dan wel in overleg
met de opdrachtgever bezien of een
andersluidende opdracht kan worden
verstrekt.
Terzijde wordt opgemerkt dat voor de
toepassing van de regelgeving een
andersluidende opdracht als een nieuwe
opdracht wordt gezien en daarom ook als
zodanig zal worden behandeld.
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Bedreiging

Fundamenteel
beginsel

Mogelijk te treffen waarborgen

Betrokkene weigert gebruik te
maken van de hem geboden
mogelijkheid van wederhoor of is
daartoe niet in staat.

Integriteit en
professioneel
gedrag

a. Informatie verzamelen waaruit blijkt dat
betrokkene daartoe inderdaad niet in staat
is;
b. Beoordelen of het niet plaatsgevonden
wederhoor leidt tot een wezenlijke
beperking in de voor het onderzoek
benodigde informatie:
• Indien de beperking niet wezenlijk
is, in de rapportage melding maken
van het feit dat en waarom geen
wederhoor heeft plaatsgehad en van
de consequenties daarvan voor het
uitgevoerde onderzoek;
• Indien de beperking wel wezenlijk is,
beoordelen of de opdracht desondanks
kan worden uitgevoerd op een wijze die
voldoet aan de daaraan te stellen eisen;
• Indien ondanks de wezenlijke
beperkingen de uitvoering van de
opdracht toch kan worden voortgezet,
beoordelen welke consequenties dit
heeft voor de rapportage. Hierbij kan
onder meer worden gedacht aan:
- vermelden in de rapportage van het
niet plaatsgevonden wederhoor en
de reden daarvan;
- uitsluitend rapporteren van
geconstateerde feiten;
- vermelden in het rapport dat als
gevolg van het niet plaatsgevonden
wederhoor mogelijk niet alle
relevante feiten bekend zijn;
• Indien als gevolg van een wezenlijke
beperking de opdracht niet kan worden
uitgevoerd in overeenstemming met de
daaraan te stellen eisen, het beëindigen
van de opdracht, dan wel in overleg
met de opdrachtgever bezien of een
andersluidende opdracht kan worden
verstrekt.
Terzijde wordt opgemerkt dat voor de
toepassing van de regelgeving een
andersluidende opdracht als een nieuwe
opdracht wordt gezien en ook als zodanig
behandelen.
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5.6.4 Rapportering
Bedreiging

Fundamenteel
beginsel

Mogelijk te treffen waarborgen

Opdrachtgever wenst tijdens de
uitvoering van de opdracht van
de bevindingen op de hoogte
te worden gesteld, dan wel
accountant acht het noodzakelijk
om opdrachtgever tijdens de
uitvoering van de opdracht te
informeren, bijvoorbeeld om
hem in de gelegenheid te stellen
direct maatregelen te treffen.

Integriteit,
objectiviteit en
professioneel
gedrag

a. Beoordelen of de reden van de
opdrachtgever om tussentijds op de
hoogte te worden gesteld valide is;
b. Schriftelijk tussentijds informeren;
c. In tussentijdse informatie benadrukken
dat onderzoek niet is afgerond en dat
de gerapporteerde bevindingen dus nog
kunnen wijzigen;
d. Met opdrachtgever overeenkomen wat hij
wel en niet met de tussentijdse informatie
mag doen.

Risico dat (concept) rapportage
door opdrachtgever voor andere
doeleinden wordt gebruikt dan
bij de opdrachtbevestiging is
afgesproken.

Integriteit en
professioneel
gedrag

a. In (concept) rapportage nadrukkelijk het
doel van de opdracht aangegeven;
b. Zowel bij de aanvaarding van de opdracht
als in de (concept) rapportage zelf melding
maken van het feit dat de opdrachtgever
de (concept)rapportage niet zonder
toestemming van de accountant aan
anderen mag verstrekken;
c. Zowel bij de aanvaarding van de
opdracht als in de (concept)rapportage
melding maken van het feit dat het de
opdrachtgever niet is toegestaan al dan
niet met bronvermelding uit de (concept)
rapportage te citeren dan wel te laten
citeren.

Risico dat de rapportage niet
goed is te begrijpen zonder
kennis te nemen van gegevens
die niet in de rapportage zijn
opgenomen dan wel niet eraan
zijn toegevoegd.

Integriteit en
professioneel
gedrag

Erop toezien dat de rapportage:
- voldoende duidelijk is;
- een zelfstandig leesbaar stuk is; en
- geen verkeerde verwachtingen schept.

Risico dat de accountant in
zijn (concept) rapportage
mededelingen doet die tot niet
door hem bedoelde juridische
consequenties kunnen leiden.

Deskundigheid en
zorgvuldigheid

a. In (concept) rapportage nadrukkelijk het
doel van de opdracht aangegeven;
b. Het uitsluitend rapporteren van
geconstateerde feiten en de voor de
interpretatie van die feiten relevante
omstandigheden en regelgeving;
c. (Concept) rapportage laten beoordelen
door een door de accountant aangezochte
ter zake kundige jurist.

Rapport voldoet niet aan
algemene beginselen van
bewijsrecht

Integriteit en
professioneel
gedrag

Erop toezien dat de rapportage hier aan
voldoet.
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Bedreiging

Fundamenteel
beginsel

Mogelijk te treffen waarborgen

Risico dat rapport buiten de
invloed van opdrachtgever om in
de openbaarheid komt

Integriteit en
professioneel
gedrag

Overleg met opdrachtgever hierover en
bepalen welke maatregelen zullen worden
genomen (juridisch advies, informeren
betrokkenen genoemd in rapport)

Bedreiging

Fundamenteel
beginsel

Mogelijk te treffen waarborgen

Documentatie die geen
toereikende vastlegging is
van de uitvoering van de
werkzaamheden zoals die in de
planning zijn voorzien.

Deskundigheid en
zorgvuldigheid

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
van het dossier voorafgaande aan het
uitbrengen van de (concept) rapportage door
een accountant die niet betrokken is bij de
uitvoering van de opdracht.

Vastlegging die onvoldoende is
voor het opdrachtteam om de
vereiste verantwoordelijkheid
te dragen voor de uitgevoerde
werkzaamheden.

Deskundigheid en
zorgvuldigheid

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
van het dossier voorafgaande aan het
uitbrengen van de (concept) rapportage door
een accountant die niet betrokken is bij de
uitvoering van de opdracht.

Bedreiging

Fundamenteel
beginsel

Mogelijk te treffen waarborgen

Opdrachtgever wenst een
resultaat afhankelijke beloning,
mogelijk zelfs in de vorm van een
no-cure-no-pay beloning, waarbij
de hoogte van de beloning
geheel of gedeeltelijk afhankelijk
wordt gesteld van de aard en
omvang van de bevindingen van
het persoonsgerichte onderzoek.

Integriteit,
objectiviteit en
professioneel
gedrag

Beoordelen of een dergelijke honorering
aanvaardbaar is:
• zo nee, opdracht weigeren;
• zo ja:
- Een voorafgaande aan de uitvoering
van de opdracht getekende
opdrachtbevestiging, waarin de
grondslag van het honorarium is
vermeld;
- In de rapportage melding maken van
de grondslag van het honorarium;
- Een adequaat beleid en
procedures met betrekking tot
kwaliteitsbeheersing; of
- Opdrachtgerichte
kwaliteitsbeoordeling van het dossier
voorafgaande aan het uitbrengen van
de (concept) rapportage door een
accountant die niet betrokken is bij de
uitvoering van de opdracht.

5.6.5 Documentatie.

5.6.6 Honorering
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Bijlage 4 ACFE Code of Ethics

All Certified Fraud Examiners must meet the rigorous criteria for admission to
the Association of Certified Fraud Examiners. Thereafter, they must exemplify the
highest moral and ethical standards and must agree to abide by the bylaws of the
ACFE and the Certified Fraud Examiner Code of Professional Ethics.
•

A Certified Fraud Examiner shall, at all times, demonstrate a commitment
to professionalism and diligence in the performance of his or her duties.

•

A Certified Fraud Examiner shall not engage in any illegal or unethical
conduct, or any activity which would constitute a conflict of interest.

•

A Certified Fraud Examiner shall, at all times, exhibit the highest level
of integrity in the performance of all professional assignments and will
accept only assignments for which there is reasonable expectation that the
assignment will be completed with professional competence.

•

A Certified Fraud Examiner will comply with lawful orders of the courts
and will testify to matters truthfully and without bias or prejudice.

•

A Certified Fraud Examiner, in conducting examinations, will obtain
evidence or other documentation to establish a reasonable basis for any
opinion rendered. No opinion shall be expressed regarding the guilt or
innocence of any person or party.

•

A Certified Fraud Examiner shall not reveal any confidential information
obtained during a professional engagement without proper authorization.

•

A Certified Fraud Examiner will reveal all material matters discovered
during the course of an examination which, if omitted, could cause a
distortion of the facts.

•

A Certified Fraud Examiner shall continually strive to increase the
competence and effectiveness of professional services performed under his
or her

Feiten maken het recht

| 115

Feiten maken het recht
Een studie van Grant Thornton Forensic & Investigation Services
naar goed forensisch accountantsonderzoek.

Feiten maken het recht

ISBN 9789082100006

9 789082 100006

FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

FALSE FALSE
FALSE FALSE
FALSE FALSE
TRUE FALSE
FALSE FALSE
FALSE FALSE
FALSE FALSE
FALSE FALSE
FALSE FALSE

