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Introductie

➢ Opgeleid als accountant en jurist

➢ Afgelopen 35 jaar werkzaam (geweest) bij Belasting-
dienst, Politie, EY, KPMG en HIG

➢ In fiscaal-, straf- en civielrechtelijke omgeving 
werkzaam (geweest)

➢ Als forensisch onderzoeker en gerechtelijk deskundige 
verbonden aan Nederlandse, Belgische, Engelse en 
Europese beroepsorganisaties

➢ In praktijk gemerkt dat vorm én inhoud van het proces 
van waarheids- en rechtsvinding bepalend zijn voor de 
kwaliteit van de uiteindelijke uitkomst



Ontwikkelingen in Nederland

➢ Accountantskantoren in Nederland zitten in moeilijke 
positie:

➢ Ontvangen kritiek bij probleemdossiers

➢ Veel tuchtklachten bij persoonsgerichte onder-
zoeken

➢ Sterke veronderstelling van betrouwbaarheid van 
cliënt

➢ Beperkte professioneel kritische houding

➢ Terugtrekkende bewegingen

➢ Aandacht gericht op versterking van jaar-
rekeningcontrole



Ontwikkelingen in Nederland

➢ Advocatenkantoren doen een stap naar voren:

➢ Doen in toenemende mate persoonsgerichte 
onderzoeken bij financieel economische 
criminaliteit

➢ Verschoningsrecht is ‘unique selling point’

➢ Focus op vaststellen van rechtspositie van cliënt 

➢ Echter ook toenemende kritische feedback van 
rechters, politici, pers en van eigen 
beroepsorganisatie

➢ In lijn met de tendens in de USA en de VK, neemt in 
de markt de vraag toe naar onafhankelijke deskundige 
onderzoeksbureaus



Private fraudebestrijding (enforcement)

➢ Belang is groot om financieel economische criminaliteit te 
bestrijden:

➢ Omvang is groot (in EU 110 miljard euro)

➢ Consequenties zijn serieus

➢ Vertrouwen in en reputatie van ondernemingen, 
beurzen en rechtsstelsels worden geschaad

➢ Enforcement bevordert ook marktwerking

➢ Positiefrechtelijke delicten die straf-, civiel-, fiscaal- en/of 
bestuursrechtelijk zijn te kwalificeren

➢ Belanghebbenden hebben zekere mate van 
keuzevrijheid in wijze van enforcement

➢ Echter is private enforcement effectief?



Private fraudebestrijding (enforcement)

➢ Verschillende economische theorieën:

➢ Agency theory

➢ Principle of least effort

➢ Free rider theory

➢ Opzet en uitvoering van checks & balances bij 
ondernemingen (corporate governance en governance 
mechanismen) liggen in de handen van agent

➢ Informatie asymmetrie wordt gecreëerd en in stand 
gehouden (principle of least effort)

➢ Strategische ontwijking en pragmatische mentaliteit

➢ Private enforcement kan misbruikt worden om 
belangen van opdrachtgevers te behartigen



Opzet en uitvoering proces van waarheids-
en rechtsvinding

➢ Proces van waarheids- en rechtsvinding bekijken vanuit 
systeembenadering, namelijk het proces van:

1. Forensisch onderzoek

2. Juridische procedure

3. Gerechtelijk vonnis

➢ Gesignaleerde problemen:

➢ Reikwijdte van onderzoeken vaak begrensd door 
subjectieve beperkingen (tijd, geografisch, 
individuen, gegevens, onderzoeksmiddelen, etc)

➢ Onderzoek uitgevoerd door onervaren 
onderzoekers

➢ Juridische procedures geïnitieerd zonder gedegen 
onderzoek in de pre prosessuele fase

➢ Rechterlijke beoordeling zonder de noodzakelijke 
kennis



Opzet en uitvoering proces van waarheids-
en rechtsvinding

➢ De reikwijdte van een onderzoek is afhankelijk van:

➢ Aard en omvang van de mogelijke problemen

➢ Belangen van diverse stakeholders

➢ Doelstellingen van de opdrachtgever

➢ Relevante elementen van het geval

➢ Onjuiste en onvolledige gegevens aan de voorkant van 
het proces van waarheids- en rechtsvinding hebben 
negatieve impact op:

➢ Kwaliteit en output van het onderzoek

➢ Het bepalen van de rechtspositie en juridische 
strategie

➢ Verloop van de juridische procedure

➢ Beslissingen van de rechter



‘Checks and balances’ in proces van waar-
heids- en rechtsvinding

➢ ‘Checks and balances’ zijn beheersmaatregelen

➢ Beogen in zijn algemeenheid te waarborgen:

➢ Beheersing van de macht van de besluitvormers

➢ Beheersing van de activiteiten van de organisatie

➢ Kwaliteit van de informatie

➢ In dit kader:

➢ Relevantie en betrouwbaarheid van informatie in 
proces van waarheids- en rechtsvinding

➢ ‘Balances’ - een evenwichtige verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden

➢ ‘Checks’ - preventieve en repressieve beheerstechnische 
maatregelen, zoals functiescheiding



‘Checks and balances’ in proces van waar-
heids- en rechtsvinding

➢ Functiescheiding is een cruciale onvervangbare 
beheersingsmaatregel

➢ Functiescheiding - het scheiden van en het aanbrengen 
van een balans tussen verschillende functies die 
daardoor tegengestelde belangen krijgen

➢ Realisatie van taak- en machtsverdeling en afhankelijk-
heid en onderlinge samenwerking tussen verschillende 
functies

➢ Functies hebben hun eigen rol, eigen regels en hun 
eigen positie in een staatsrechtelijk bestel, onderneming 
en juridische procedure



‘Checks and balances’ in proces van waar-
heids- en rechtsvinding

➢ De scheiding en het evenwicht van functies in het kader 
van waarheids- en rechtsvinding is cruciaal

➢ Reden - geldende rechtsbeginselen en belang van 
onafhankelijke en onpartijdige geschillenbeslechting en 
effectieve rechtsbescherming

➢ Doel - het voorkomen van ongelijke behandeling en een 
concentratie van macht bij één partij (of beroepsgroep)

➢ Gevolg – de negatieve werking van geen 
functiescheiding: het verkrijgen en gebruiken van 
onbetrouwbare informatie



‘Countervailing powers’

➢ ‘Countervailing powers’ beogen onbalans te voorkomen

➢ Voorwaarden die leiden tot het verbeteren van de 
kwaliteit en professionaliteit van de activiteiten in het 
proces van waarheids- en rechtsvinding:

➢ Het verbeteren van ‘checks and balances’ 

➢ Het aanbrengen van ‘countervailing powers’

➢ Het stimuleren van de juiste voorwaarden 



Deskundigheden

➢ Iedere professional heeft sterke en minder ontwikkelde 
kennis en vaardigheden, maar ook baisses

➢ Kennis, vaardigheden en biasses hebben directe invloed 
op aanpak en uitvoering van werkzaamheden

➢ ‘WYLFIWYF principle en hypocognition

➢ Economische en organisatorische redenen bepalen wie 
welke werkzaamheden moet verrichten

➢ Uitvoering door minder deskundige professionals zal 
leiden tot:

➢ Suboptimaal resultaat

➢ Slechtere kosten/batenverhouding

➢ Mindere kwaliteit en langere doorlooptijd



Recapitulatie

➢ Ontwikkelingen in Nederland zijn groeistuipen in een 
traject om een volwassenere dienstverlening te krijgen

➢ Systeembenadering richt zich op het proces van waar-
heids- en rechtsvinding

➢ Beperkingen in bestaande private enforcement
geïdentificeerd

➢ Het professionaliseren van het proces van waarheids- en 
rechtsvinding is noodzakelijk om aard en omvang van 
financieel economische criminaliteit terug te dringen


