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Advocaat is vaak partijdig onderzoeker
Kan een advocaat wel onafhankelijk en onpartijdig onderzoek doen? Of kan een accountant dat beter? Dat
vraagt Robert Hein Broekhuijsen, partner van Ivy Advocaten, zich af op de Dag van de
Fraudeonderzoeker, in een sessie over 'De advocaat en de waarheidsvinding; kan dat?'

Lex van Almelo
Ja, het kán wel, zegt Broekhuijsen. Een advocaat is normaal gesproken partijdig. Hij hoort volgens zijn beroepsregels
de belangen van zijn cliënt te behartigen. Maar als hij in opdracht van een cliënt een onderzoek uitvoert naar
vermeende fraude of corruptie, is het goed denkbaar dat de advocaat-onderzoeker onafhankelijk en onpartijdig te werk
gaat. "De vraag is vooral of-ie dat ook doet."

Ook het antwoord op deze vraag laat zich raden: niet altijd. Berucht is het onderzoek dat advocatenkantoor De Brauw
deed naar de aanbestedingsfraude van NS in Limburg. Aanvankelijk bleek uit het onderzoek dat de NS-directie van
niets wist. Na extern onderzoek door oud-Ombudsman Brenninkmeijer konden de directie en de advocaten dat niet
langer volhouden. De advocaat werd berispt door de tuchtrechter.

'Voor de accountant is het net zo lastig als voor de advocaat om de klant tegen de haren
in te strijken.'
Het hoofd Juridische Zaken en de nancieel directeur van Buma/Stemra werden een paar jaar geleden beticht van
fraude, na een onderzoek door advocatenkantoor Nauta Dutilh en forensisch accountants van BDO. In augustus 2018
haalde een onafhankelijke commissie deze bevindingen onderuit. Volgens de tuchtrechter heeft de betrokken advocaat
geen beroepsregels overtreden. Broekhuijsen wil er publiekelijk niets over kwijt, omdat hij als advocaat betrokken is
bij deze zaak. In de beslotenheid van de sessie op de Dag van de Fraudeonderzoeker zal hij er iets meer over zeggen.

Prachtige markt
"Iedereen denkt: wat een prachtige markt. Maar niet iedereen kan goed onderzoek doen. Dat is specialistisch werk. Je
moet de regelgeving rond onderzoek heel goed kennen", zegt Broekhuijsen, die één van de o

cieren van justitie was

in de Klimop-vastgoedfraude. Dat onderzoekende accountants aan veel meer beroepsregels gebonden zijn dan
advocaten, wil niet zeggen dat zij zich wel onafhankelijk opstellen tegenover de opdrachtgever. Want voor de
accountant is het net zo lastig als voor de advocaat om de klant tegen de haren in te strijken.

Aandachtspunten en best practices
De Kamer Intern Onderzoek & Waarheidsvinding van het Institute for Financial Crime (IFFC) heeft recent
een brochure met Aandachtspunten voor intern onderzoek uitgebracht. Die publicatie biedt een overzicht
van best practices voor interne feitenonderzoeken. De brochure gaat onder meer in op:

clientacceptatie

opdrachtaanvaarding
fasering en opzet van het onderzoek
dossiervorming
persoonsgegevens en privacy;
proportionaliteit, subsidiariteit, doeltreffendheid en fair play
interviews
het verzamelen en veiligstellen van gegevens
het wel/niet informeren van betrokkenen
het evalueren, concluderen, falsifiëren (onder meer door wederhoor) en rapporteren.

"Accountants laten nogal eens steken vallen in interviews", stelt Broekhuijsen. "Omdat zij de juridische essentie niet
begrijpen, stellen ze vaak niet de juiste vragen op het juiste moment." In het algemeen worstelen onderzoekers nogal
eens met de vraag of de aangedragen feiten wel een onderzoek rechtvaardigen. Of zij wel persoonsgegevens mogen
verzamelen en verwerken en of zij de onderzochte personen vooraf op de hoogte moeten stellen van het onderzoek.
Ook vragen zij zich af of ze hoor en wederhoor moeten toepassen. Of zij degenen die zij interviewen vertrouwelijkheid
mogen toezeggen en hoe zij hun bevindingen moeten opschrijven.

Robert Hein Broekhuijsen
Robert Hein Broekhuijsen (1958) was aanvankelijk actief in (internationaal) transport-, handels- en
verzekeringsrecht. In 2005 stapte hij over naar het Openbaar Ministerie, waar hij als O

cier van Justitie

verschillende grote fraudeonderzoeken leidde.
Sinds 2012 is hij partner van Ivy Advocaten. Eerder was hij bestuursvoorzitter van SchutGrosheide en, na
de fusie met DLA International, executive board member van dit wereldwijde advocatenkantoor.
Broekhuijsen is ook lid van de raad van advies van het Institute for Financial Crime (IFFC). Hij hoopt dat
er, naast accountants en advocaten, ook potentiële opdrachtgevers naar zijn sessie tijdens de Dag voor de
Fraudeonderzoeker komen. "Die kunnen daarna hopelijk beter een afweging maken als zij onderzoek
willen laten doen."

Volgens Broekhuijsen presenteren accountants in hun rapporten alle feiten, omdat zij in tegenstelling tot advocaten
niet durven te selecteren. "Dat levert vaak onbruikbare rapporten op voor de klant."
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Accountant laat als penningmeester 'spoor van
verduisteringen achter'
Een accountant die werd aangesteld als penningmeester van een Elvis
Presley-fanclub, is wegens verduistering van clubgelden veroordeeld tot
tachtig uur taakstraf... 

NIEUWS

16 november 2022

Oplichters richten zich op verduurzamende
ondernemers
Steeds meer ondernemers met verduurzamingsplannen maken melding van
oplichterij. Zo worden bedrijven actief benaderd voor vrijblijvend advies of
hulp bij subsidieaanvragen,... 
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15 november 2022

Meer verzekeringsfraude door ondernemers ontdekt
Het aantal ondernemers dat is betrapt op fraude met verzekeringen is vorig
jaar met 13 procent toegenomen, meldt het Verbond van Verzekeraars op
basis van de jaarcijfers... 
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07 november 2022

John van den Heuvel wint Anti Fraude Award 2022
Misdaadjournalist John van den Heuvel is op 3 november tijdens het jaarlijkse
Fraude Film Festival in Koninklijk Theater Tuschinski verkozen tot winnaar
van de Anti... 
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17 oktober 2022

FIOD en OM doen inval bij bouwbedrijf BAM
De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben op 14 oktober een inval gedaan
bij een kantoor van bouwbedrijf BAM in Gouda. Zij doen onderzoek naar
"mogelijke onregelmatigheden... 

