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Fraude- en corruptieonderzoek kan efficiënter als verdachte bedrijven
van justitie daarvoor zelf advocaten mogen inschakelen. Van
klassenjustitie is daarbij nochtans geen sprake. Dat heeft minister
Ferdinand Grapperhaus van Justitie dinsdag gezegd bij het wekelijkse
vragenuurtje in de Tweede Kamer.
Joris Polman
SP-Kamerlid Michiel van Nispen riep de minister op het matje naar aanleiding
van berichtgeving in het FD. Uit onderzoek van deze krant blijkt dat spontaan
zelfonderzoek door van fraude verdachte bedrijven in opkomst is en kan leiden
tot mildere straffen van het Openbaar Ministerie (OM).
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Van Nispen wilde onder meer weten hoe vaak het OM en de Fiod
fraudeonderzoek hebben overgelaten aan advocaten die door verdachte
bedrijven zijn ingehuurd. De minister bleef daarop het antwoord schuldig.
Het Kamerlid vroeg verder of burgers ook mogen rekenen op mildere straffen als
ze meewerken. 'Anders is het klassenjustitie', vindt de socialist. Maar daarvan is
volgens Grapperhaus geen sprake. Al is het maar omdat de Fiod 'altijd een eigen
toets doet op de bevindingen', sprak Grapperhaus. 'En het OM heeft altijd het
laatste woord.'

Boze wolf
Dat neemt niet weg dat er ook in de financiële sector wel degelijk zorgen zijn
over de opkomst van zelfonderzoek. 'Dat die advocaten dit willen, is allemaal
prima. Maar ik heb zelf wel mijn twijfels. Het is toch een beetje alsof je de boze
wolf op de biggen laat passen', zegt forensisch accountant en fraude-expert Peter
Schimmel van accountantskantoor Grant Thornton.
Directeur Paul Koster van beleggersvereniging VEB maakt zich zorgen over het
verschoningsrecht van advocaten. 'Ik ben zeer sceptisch. Iedereen zal de beste
bedoelingen hebben. Maar ik denk dat dit soort constructies niet bijdragen aan
een beter economisch verkeer.'

Voor de gek gehouden
Schimmel sluit zich daarbij aan: 'Fraudeonderzoek is mooie business, ook voor
mij, maar meent het OM nou werkelijk dat haar belang hiermee gediend wordt?
Wie wordt hier nou voor de gek gehouden? Hoe gaat het OM om met de
noodzakelijk verificatie van de gerapporteerde feiten, als de advocaat met een
beroep op verschoningsrecht geen inzage hoeft te geven in zijn reden van
wetenschap?'
Dat het mis kan gaan, is eerder bewezen. Al in 2003 werd advocatenkantoor De
Brauw door de rechter in verlegenheid gebracht vanwege een onderzoek naar
fraude bij Ahold, zegt hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer. 'De
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rechter stelde uiteindelijk vast dat het onderzoek niet kon kwalificeren als
onafhankelijk en deskundig bewijs, omdat het door de huisadvocaat was gedaan.'

Luiheid
De wens van een bedrijf om problemen kleiner te maken dan ze zijn, zou ook de
boventoon kunnen gaan voeren, denkt Pheijffer . 'Maar ik wil deze ontwikkeling
ook niet afschieten. Het beeld dat dit luiheid opwekt aan de kant van het OM zou
te negatief zijn', zegt hij. Pheijffer pleit wel voor regels die ervoor moeten zorgen
dat het OM en de Fiod altijd de juistheid en volledigheid van het dossier kunnen
beoordelen en zelf nog aanvullend onderzoek te doen.
In Amerika bestaan al regels, zegt Peter Schimmel. 'In de VS worden eisen
gesteld aan de advocaten. Ze moeten daar onafhankelijk zijn en niet continu voor
die partijen werken. Zij gaan die bedrijven ook niet bijstaan in procedures. Maar
in Nederland zie je dat de advocaten direct koersen naar een deal met een OM.'

Openbaarheid
Dat is slecht nieuws voor bijvoorbeeld beleggers die een claim willen indienen
tegen een bedrijf, zegt Koster. 'Je wil als belegger kunnen vaststellen wat de
economische schade is, want die is er meestal. En dan wil je ook weten wie
verantwoordelijk is.' Pheijffer vult aan: 'Als je spelregels gaat opstellen voor het
OM dan moeten die in ieder geval een grote mate van openbaarheid betreffen.'
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371 miljoen fraude met EU-geld
Het Europese agentschap voor fraudebestrijding (OLAF)
heeft vorig jaar in 167 onderzoeken voor in totaal 371 euro
fraude met EU-geld aangetoond. Het door
opsporingsautoriteiten terug te halen bedrag is lager dan in
voorgaande jaren. 
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‘Makelaars, accountants en
notarissen helpen onderwereld met
witwassen’
Belastingadviseurs, accountants, notarissen en
vastgoedmakelaars ondersteunen criminelen bij het
witwassen van hun illegaal verkregen gelden. Dat staat in het
rapport ‘De achterkant van Amsterdam’, opgesteld op
verzoek van de Amsterdamse burgemeester Femke
Halsema. 
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Hoogenboom: Ernst van fraude dringt
steeds meer door
De ernst van fraudezaken, witwassen en corruptie dringt
steeds meer door in de samenleving. Dat stelt Bob
Hoogenboom, hoogleraar forensic business studies aan
Nyenrode, in een uitgebreid interview op de website van
Follow the Money. 
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Rapport over fraude bij GE 'geen
losse flodder'
Een rapport van fraudeonderzoeker Harry Markopolos,
over mogelijke fraude bij de Amerikaanse beursgigant
General Electric (GE), spreekt van "een grotere fraude dan
Enron". Volgens hoogleraar Marcel Pheijffer is het rapport
"geen losse flodder". 
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Maleisië gaat achter bankiers
Goldman aan
De Maleisische justitie heeft een aanklacht ingediend tegen
zeventien bankiers van Goldman Sachs, in de slepende
fraudezaak rondom staatsfonds 1MDB. 
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