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1. Inleiding

Dit accentnummer Intern onderzoek van het Tijdschrift
voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving heeft enige tijd
op zich laten wachten en alsof het lot ermee speelt,
hebben wij nu te maken met een mondiale crisis. Een
crisis die veroorzaakt wordt door een gevaar voor onze
gezondheid en die het hart van onze samenleving raakt.
Daar waar gezondheid niet iets is dat we in geld kunnen
uitdrukken, is de maatschappelijke en economische
impact van COVID-19 op dit moment nog niet te over-
zien.

Terwijl de wereld in lock down zit en interne onder-
zoeken zich in wat rustiger vaarwater lijken te bevinden,
zal ik als inleiding op dit accentnummer een kort over-
zicht geven van enkele recente ontwikkelingen met
betrekking tot thema’s die voor de interne onderzoeks-
praktijk van groot belang zijn. Ik beperk mij hierbij tot
Nederland en laat, hoe verleidelijk ook, het buitenland
buiten beschouwing. Veel van deze thema’s vormen al
lange tijd onderwerp van discussie, maar het spreek-
woordelijke pleit is hierover nog altijd niet beslecht.
Deze redactionele bijdrage betreft een signalering.
Enkele onderwerpen zullen verderop in deze uitgaven
nader worden uitgediept en voor het overige kan dit
stuk als mogelijke bron van inspiratie gelden voor toe-
komstige bijdragen.

* Mr. V.S.Y Liem is advocaat bij Van Doorne N.V. in Amsterdam.

2. Verschoningsrecht

Het advocatuurlijke verschoningsrecht is een veelbe-
sproken onderwerp. De discussie hierover duurt nog
altijd voort en laait bij tijd en wijle op van Zuidas tot in
de Haagse regionen.1 Voor de praktijk betekent het ver-
schoningsrecht dat er een voortdurende en zorgvuldige
afweging moet worden gemaakt met betrekking tot de
opdracht en vormgeving van het onderzoek. Daarnaast
speelt de kring waarbinnen de geprivilegieerde
informatie wordt gedeeld een belangrijke rol. Dit geldt
zowel gedurende het onderzoek als na afronding.

Aan wie het verschoningsrecht toekomt, welke
informatie in beginsel onder het verschoningsrecht valt
en wie zich op het verschoningsrecht kan beroepen, is
recent door de Hoge Raad in civilibus verduidelijkt in
het kader van het onderzoek van de Ondernemings-
kamer inzake SNS Reaal c.s.2 Hierin bepaalde de Hoge
Raad kort gezegd dat aan de rechtspersoon die zich tot
een geheimhouder heeft gewend geen afgeleid ver-
schoningsrecht toekomt. Dit is anders dan bijvoorbeeld
derden die door de geheimhouder zijn ingeschakeld. Zij
hebben, gelijk aan hun opdrachtgever, wel het recht zich
te verschonen van een eventuele verplichting tot het
verschaffen van informatie. De rechtspersoon kan wel
een gerechtvaardigd belang hebben om te weigeren mee
te werken aan een onderzoek. In dat geval kan ‘de rechts-
persoon zich ook op de vertrouwelijkheid van de met de
advocaat of notaris uitgewisselde informatie beroepen,
indien de advocaat of notaris zich ter zake van deze

1. Zie voor een eerder overzicht o.a. Biesheuvel, ‘Het verschoningsrecht in
fraudezaken’, TBS&H 2019/3, p. 185-187.

2. HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:600.
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informatie niet op het verschoningsrecht beroept’. 3 Of deze
redenering met betrekking tot het weigeringsrecht ook
in het strafrecht stand zal houden is evenwel de vraag.4
De mogelijkheid tot inhoudelijke toetsing of de gewei-
gerde informatie zich inderdaad in de vertrouwenssfeer
met de geheimhouder bevindt, blijft hierbij voor de
onderzoekers in stand. Ook notulen en schriftelijk vast-
gelegde bestuursbesluiten kunnen informatie bevatten
die onder het verschoningsrecht valt. Dit geldt eveneens
voor informatie die door de rechtspersoon met derden,
zoals in dit geval DNB en het ministerie van Financiën,
is uitgewisseld.5

Over het al dan niet toekomen van een afgeleid verscho-
ningsrecht aan een in-house advocaat in dienstbetrekking
is nog altijd niet beslist. De rechtbank zal hierover
mogelijk een uitspraak moeten doen in de Shell-zaak,
waarbij allereerst de vraag voorligt of aan buitenlandse
advocaten in dienstbetrekking het verschoningsrecht
toekomt. Indien dat niet zo is, dan zal de rechtbank
moeten beoordelen of correspondentie tussen deze in-
house lawyers en externe professionals die geheimhouder
zijn onder het verschoningsrecht valt. Eerder oordeelde
de rechter-commissaris in een tussenbeslissing dat de
vijftien in-house advocaten in dienstbetrekking niet als
geheimhouders kunnen worden aangemerkt omdat hun
onafhankelijkheid onvoldoende gewaarborgd zou zijn.6

Over de grondslag van het verschoningsrecht bestaat
geen discussie. Het vindt zijn oorsprong in een in
Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel dat mee-
brengt dat bij vertrouwenspersonen, in dit geval advoca-
ten en notarissen, het maatschappelijk belang dat de
waarheid in rechte aan het licht komt, moet wijken voor
het maatschappelijk belang dat eenieder zich vrijelijk en
zonder vrees voor openbaarmaking van hetgeen is
besproken, voor bijstand en advies tot hen moet kunnen
wenden.7 De maatschappelijke discussie die wordt
gevoerd over het verschoningsrecht en het al dan niet
doorbreken hiervan speelt zich af op het snijvlak van
toelaatbaarheid en wenselijkheid en legt het
spanningsveld bloot van gebruik versus misbruik en
vertrouwen versus wantrouwen. Het verschoningsrecht
is een fundamentele waarborg en een groot goed voor
geheimhouders en hun cliënten. Met dit in het achter-
hoofd is het misschien minder verrassend dat juist de
partijen die de advocatuur bekritiseren (lees: de FIOD
en het OM) nu inzetten op samenwerking met bedrijven
door gebruik te maken van eigen onderzoek.8

3. HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:600, r.o. 3.3.2.
4. Zie in dit verband o.a. HR 25 november 2015, ECLI:NL:HR:2016:2686,

NJ 2017/129.
5. HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:600 r.o. 3.4.3.
6. Eerder besliste de Rechtbank Rotterdam op 7 oktober 2019 in een tus-

senbeslissing dat vijftien in-house advocaten van Shell niet aangemerkt
worden als geheimhouders, zie ECLI:NL:RBROT:2019:7856.

7. In dit geval in het burgerlijk recht art. 165 lid 2, onder b, en lid 3 Rv en
art. 843a lid 3 Rv. De geheimhoudingsplicht van de advocaat is gere-
geld in art. 11a Advocatenwet en nader uitgewerkt in regel 3 Gedrags-
regels voor advocaten 2018.

8. Zie onder andere nieuwbericht Openbaar Ministerie van 7 juni 2019,
‘OM en FIOD willen procedures voor verschoningsrecht effectiever en

3. Onafhankelijkheid

In de slip stream van de discussie rondom het ver-
schoningsrecht volgt de kritiek die wordt geuit over (het
gebrek aan) de onafhankelijk van een advocaat, meer
specifiek intern onderzoek door de advocaat die een
langdurige (vertrouwens)relatie met een cliënt heeft.9
Het is niet onbegrijpelijk dat een bedrijf juist intern
onderzoek wil laten uitvoeren door een partij die het
kent, waar het vertrouwen in heeft en die bovenal
bekend is met zijn organisatie. Toch loont het om ook
hier vooraf een zorgvuldige afweging te maken. Temeer
omdat het in de praktijk toch lastig blijkt om de schijn
van belangenverstrengeling – want daar hebben we het
in feite over – tegen te gaan (zie hierna). Het is een vaak
gebruikt argument om een intern onderzoek te bekriti-
seren, onderzoeksresultaten onderuit te halen en de
betrokken advocaten tuchtrechtelijk aansprakelijk te
stellen.10 Wil men aan de veilige kant blijven, dan zullen
advocaat en cliënt toch moeten overwegen dit risico te
ondervangen door het interne onderzoek uit te laten
voeren door een andere partij of door een combinatie
van partijen (advocaat anders dan de ‘huisadvocaat’ –
forensisch accountant anders dan de controlerend
accountant). De ‘eigen’ advocaat houdt zich hierbij vrij
als adviseur voor de raad van bestuur en om op te treden
richting derden waaronder het OM.

Begin maart kwamen het zelfonderzoek en de onaf-
hankelijkheid van de (eigen) advocaat aan de orde in
Kamervragen die waren gesteld naar aanleiding van
tuchtklachten die zijn ingediend door de heer Klawer.11

Het antwoord van de minister was helder: ‘De afweging
om wel of niet (eigen) advocaten in te schakelen ten behoeve
van een zelfstandig onderzoek is aan bedrijven zelf.’ Advo-
caten moeten zich houden aan de voor hen geldende
beroeps- en gedragsregels, zoals onder andere neerge-
legd in de kernwaarden genoemd in artikel 10a van de
Advocatenwet en waar onafhankelijkheid als een van de
kernwaarden wordt genoemd. De (eigen) advocaat zal
dus bij het uitvoeren van het onderzoek altijd voldoende
onafhankelijkheid moeten betrachten ten opzichte van
zijn of haar opdrachtgever.

duidelijker maken’, en waarin de inzet van het verschoningsrecht als
procedureel wapen wordt gezien, https://www.om.nl/actueel/nieuws/
2019/06/07/om-en-fiod-willen-procedures-voor-verschoningsrecht-
effectiever-en-duidelijker-maken, het artikel van J. Polman in Het
Financieele Dagblad van 4 juni 2019 en de bijdrage van Velthuis ver-
derop in deze editie van TBS&H.

9. Naar aanleiding van o.a. SBM Offshore, NS en Vestia gingen Leliveld en
Van Kampen hier in 2015 al uitgebreid op in ‘Trust me, I’m a lawyer’,
Strafblad 2015/5.

10. Zie in dit verband het artikel van Joris Polman in Het Financieele Dag-
blad van 4 maart 2020, https://fd.nl/achtergrond/1336391/hoe-een-
mkb-er-het-gevecht-aangaat-metde-zuidas.

11. Kamervragen van de leden Van Nispen (SP) en Groothuizen (D66) aan
de Minister van Justitie en Veiligheid over de betrouwbaarheid en volle-
digheid van zelfonderzoek door eigen advocaten van bedrijven, inge-
zonden 6 maart 2020, nr. 2020Z04460.
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4. Normering van intern
onderzoek door advocaten

Zo komen we bij een ander, veelbesproken en bekriti-
seerd onderwerp: de normering van onderzoek door
advocaten. Anders dan bij accountants is onderzoek
door advocaten niet geprotocolleerd. Wel zijn advoca-
ten, zoals hiervoor aangegeven, onderworpen aan de gel-
dende beroeps- en gedragsregels. Hierin zijn de normen
opgenomen waaraan de advocaat zich dient te houden.
Vindt overtreding plaats, dan kan hierover een tucht-
klacht ingediend worden. Minister Grapperhaus stelt
dat daarmee eventuele onwenselijke risico’s aan interne
onderzoeken voldoende worden gemitigeerd.12 In de
afgelopen jaren heeft de normering van (intern) onder-
zoek door advocaten zich via het tuchtrecht gemanifes-
teerd en lijken de kaders van een degelijk en zorgvuldig
intern onderzoek voor advocaten in vergaande mate te
zijn geschetst.13 Of hierbij de eerder door de Amster-
damse Raad van Discipline in het kader van NS aange-
brachte differentiatie in toepassing van de normen al
naar gelang een onderzoek ter externe verantwoording
dient nog houdbaar is, betwijfel ik.

Er zijn daarnaast verschillende initiatieven geweest om
tot een algemene onderzoekstandaard te komen. Zo
heeft het Institute for Financial Crime (IFFC) in 2019
de brochure ‘Aandachtspunten intern onderzoek’ uitge-
bracht op basis van praktijkinzichten van een groot aan-
tal ervaren onderzoekers.14 Kortgeleden publiceerde ook
het Huis voor Klokkenluiders een brochure over intern
onderzoek in zijn serie Integriteit in de Praktijk.15

Het belang van een onderzoeksprotocol en een zorgvul-
dige naleving hiervan is recent nog bevestigd door het
Hof van Discipline ’s-Hertogenbosch.16 Deze uitspraak
laat zien dat daar waar nodig invulling en aanscherping
van de open normen zal blijven plaatsvinden via het
tuchtrecht.

12. Antwoorden Minister Grapperhaus van 8 april 2020 (2869478) op
Kamervragen 4 en 5 van de leden Van Nispen (SP) en Groothuizen
(D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de betrouwbaar-
heid en volledigheid van zelfonderzoek door eigen advocaten van
bedrijven, ingezonden 6 maart 2020, nr. 2020Z04460.

13. Zie ook de blog van Leliveld, ‘Een begin van normering van interne
onderzoeken door advocaten’, van 4 januari 2018, https://www.sdu.nl/
blog/een-begin-van-normering-van-interne-onderzoeken-door-
advocaten.html.

14. Brochure ‘Aandachtspunten intern onderzoek door de Kamer Intern
onderzoek en waarheidsvinding van het IFFC’, https://www.iffc.nl/
intern-onderzoek-en-waarheidsvindin.

15. Brochure ‘Integriteit in de praktijk – intern onderzoek’, https://
www.huisvoorklokkenluiders.nl/Publicaties/brochures/2020/04/01/
integriteit-in-de-praktijk---intern-onderzoek.

16. Hof van Discipline ’s-Hertogenbosch 4 november 2019, ECLI:NL:
TAHVD:2019:181 met annotatie van J. Starmans en V. Liem verderop
in deze editie van TBS&H.

5. Hoe nu verder?

De wereld zit op slot, maar tegelijkertijd vindt er op alle
terreinen innovatie plaats. De digitalisering is in een
stroomversnelling gekomen en heeft in een paar weken
tijd een ongekende vlucht naar voren genomen. Zo ook
in de rechtspleging. De invloed van COVID-19 op het
strafrecht en, in het kader van dit themanummer, de
interne onderzoekspraktijk kan dan ook niet onbenoemd
blijven.

Er worden creatieve manieren gevonden voor het doen
van onderzoek. Zo vinden er interviews plaats via video-
verbinding en doet ook de FIOD zijn verhoren op
afstand, evenals het nalopen van de opgemaakte proces-
sen-verbaal. Dit kan gezien worden als een mooie ont-
wikkeling die op verschillende terreinen ruimte en
mogelijkheden biedt. Toch zullen we hier kritisch naar
moeten blijven kijken; niet alleen voor wat betreft de
wenselijkheid, maar vooral ook ten aanzien van de toe-
laatbaarheid en dan in het bijzonder in het licht van het
EVRM.

Het is niet onwaarschijnlijk dat we door COVID-19 ook
andere onderzoeksthema’s zullen gaan zien. Op techno-
logisch gebied en de (thuis)werkvloer. Van coronaspu-
gers tot aan fraude met mondkapjes, van onzorgvuldig
handelen tot dood door schuld en over enige tijd
wellicht enquêtes rondom (overheids)optreden. De
zichtbare toename van interne onderzoeken naar grens-
overschrijdend gedrag zal naar verwachting aanhouden
en intern beleid van ondernemingen zal worden aange-
past.

Tot slot de toezichthouders. Ook zij zitten niet stil en
zijn duidelijk op zoek naar andere manieren van hand-
having. Het is dus niet de vraag of maar wanneer de
interne onderzoekspraktijk, in mogelijk vernieuwde
vorm, weer in een stroomversnelling komt. Een crisis
haalt immers doorgaans het beste, maar helaas ook het
slechtste in mensen naar boven.
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