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FRAUDEONDERZOEK
DOOR HET BEDRIJF ZELF

I

n het FD van 4 juni 2019 stond vermeld dat
justitie fraudeonderzoek vaker aan bedrijven
zelf overlaat. Justitie zou daarvoor meer
kunnen samenwerken met advocaten die
gespecialiseerd zijn in fraudeonderzoeken.
Frauderende bedrijven huren dan hun eigen
advocaten in om fraude binnen het bedrijf op te
sporen. Ook om strafvermindering en beperking
van reputatieschade te bewerkstelligen.
Stel dat er binnen een bedrijf sterke
aanwijzingen zijn dat de ceo (tevens medeaandeelhouder) fraudeert met de boekhouding,
waardoor er forse belastingontduiking is. De
boekhouding durft dit niet te melden aan de
directie en aandeelhouders. Hij zou dit kunnen
melden aan de commissarissen, maar weet
niet zeker of deze betrokken zijn bij de fraude.
De boekhouder kan aan een advocaat in
vertrouwen het probleem voorleggen. Deze
advocaat zal naar de boekhouder luisteren als
advocaat van de rechtspersoon (N.V. of B.V.).
Het is niet in het belang van het bedrijf om
direct de FIOD te bellen. Het bedrijf heeft
500 mensen in dienst en die werkgelegenheid
mag niet in gevaar komen. De advocaat heeft
formeel geen opdracht gekregen zich met
de verdenking van de fraude te bemoeien,
want de ceo geeft de opdrachten en anderen
kunnen dat niet namens het bedrijf (en de
commissarissen konden ook niet betrokken
worden). De advocaat moet eerst een
opdracht formuleren die aan hem en andere
onderzoekers kan worden verstrekt. Dit is
zonder de ceo en commissarissen heel lastig.
Maar laten we aannemen dat er een juridisch
bindende opdracht kan worden gegeven. De
boekhouder is de sleutelfiguur in het onderzoek
met naast hem de advocaat, die leiding geeft
aan nader onderzoek door bedrijfsrecherche en
eventueel een fiscalist. Samen vormen ze het
onderzoeksteam.
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Stel nu dat uit het onderzoek naar voren komt
dat er sprake is van ernstige boekhoudfraude
waardoor de Belastingdienst voor enkele
miljoenen euro’s is benadeeld. Wat moeten
de advocaat en boekhouder met deze
gevonden waarheid? Ze kunnen de ceo ermee
confronteren, maar die zal de opdracht aan de
advocaat intrekken en de boekhouder ontslaan
wegens schending van zijn geheimhoudingsplicht.

De ceo wordt dus niet benaderd.
Melding bij het Huis voor Klokkenluiders
heeft niet veel zin: er is geen advies nodig
over toegelaten klokkenluiden en er is een
klokkenluidersreglement in huis (verplicht voor
bedrijven met 50 of meer werknemers). De
voorzitter van de OR (verplicht bij 50 of meer
werknemers) er in vertrouwen bij betrekken
is nodig als advies aan de OR gevraagd moet
worden (bijvoorbeeld in geval van voorgenomen
ontslag van de bestuurder). Met de eigen
onderzoeksresultaten kunnen de advocaat en de
boekhouder contact opnemen met een Officier
van Justitie en deze in vertrouwen de situatie
voorleggen, uiteraard onder de voorwaarde
dat de Officier van Justitie meedenkt over een
aanpak die het bedrijf en de reputatie en de
werkgelegenheid niet beschadigen. De officier
wil de onderzoeksresultaten van de advocaat en
de boekhouder ontvangen. Voorwaarde daarvoor
is dat het bedrijf dan niet strafrechtelijk wordt
vervolgd.
Als de Officier van Justitie van mening is dat
de ceo een ernstig strafbaar feit heeft begaan,
kan deze de ceo van zijn bed laten lichten. De
commissarissen worden ook ingelicht. Er moet
meteen tijdelijk een goede vervanger worden
aangesteld in het belang van het bedrijf, zo
beseffen de commissarissen.
De ceo zal vervolgens in een strafrechtelijk
traject komen, waar hij ook weer uitgeholpen
kan worden door een schikking. Onderdeel
van die schikking kan zijn dat de ceo moet
vertrekken en zijn zeggenschap in het bedrijf
(tijdelijk) moet afstaan. Nadere voorwaarden
voor het bedrijf kunnen zijn dat de niet
betaalde belastingen worden betaald en
dat de commissarissen opstappen. Voor
de schade die het bedrijf door het gedrag
van de ceo en eventuele nalatigheid van de
commissarissen heeft opgelopen, waaronder
de onderzoekskosten, kunnen zij persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld.
Zo zie ik mij als advocaat een samenwerking
met het Openbaar Ministerie voor me. En dit
zou best heel effectief en efficiënt kunnen zijn.
Alleen als de top van een bedrijf fraudeert,
is het nog moeilijk een advocaat benoemd te
krijgen. Zou hierover in de statuten een regeling
kunnen worden opgenomen?

