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DE ADVOCAAT ALS CORPORATE INVESTIGATOR 

Ruim tien jaar na het begin van de economische crisis 
staan ondernemingen nog steeds voor de uitdaging 
het vertrouwen terug te winnen. Wetgeving is 
aangescherpt en toezicht is geïntensiveerd. Deson 
danks bevestigen omvangrijke affaires als Ahold, 
Vestía en Imtech, dat bestuurders en toezichthouders 
er nog steeds rekening mee moeten houden dat zij 
plotseling geconfronteerd kunnen worden met een 
schending van (interne) regels of zelfs fraude. 
Als sprake is van een serieus incident, dan is het zaak 

dit adequaat te onderzoeken en de relevante feiten en 
oorza( a )k( en) vast te stellen. Tot circa vijftien jaar 
geleden waren de forensisch accountants bepalend bij 
dit feitenonderzoek. Tegenwoordig beperken zij zich 

tot de financiële feiten en is er een leidende rol 
weggelegd voor advocaten. Vier ontwikkelin 
gen zijn voor deze verschuiving van belang 
geweest. 
Allereerst de trend vanuit de Angelsaksische 

wereld om zelf schoon schip te maken als zich 
incidenten aandienen. Ten tweede is het 
belang van compliance groter dan ooit. Die 
ontwikkeling is mede beïnvloed door de wens 
duurzaam en maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen. Daarbij spelen media en politiek 
een rol, maar ook commerciële belangen en de 
vrees voor een afstraffing op de aandelenbeurs. 
In dat mijnenveld is de advocaat als professio 
neel dienstverlener heer en meester. 
Een derde oorzaak is de digitalisering. Met 

slimme zoekprogramma's en kunstmatige 
intelligentie (AI) kan een advocaat tegenwoordig snel 
relevante informatie vinden in een enorme hoeveel 
heid documenten en gegevens. 
De vierde oorzaak van de verschuiving heeft te maken 

met de strikte regelgeving die de objectiviteit van 
accountants móet waarborgen. Het is voor veel 
opdrachtgevers aantrekkelijker terug te vallen op een 

advocaat, die niet met handen en voeten is gebonden. 
Bovendien kan hij het verschoningsrecht inroepen, 
juridische conclusies trekken en deze vervolgens 
vertalen in een advies. 
De vrije rol bij corporate investigations heeft de advo 

catuur de laatste jaren geen windeieren gelegd. Dat 
neemt niet weg dat de zorgvuldig voorop dient te 
blijven staan. Eind vorig jaar oordeelde de Amster 
damse Raad van Discipline over het optreden van 
advocaten in het interne onderzoek bij NS. Deze 
beslissing geeft voor het eerst handvatten voor interne 
onderzoeken door advocaten waarover niet uitsluitend 
intern zal worden gerapporteerd. 
Om te beginnen moet het beginsel van hoor en 

wederhoor als leidraad worden aangehouden. Verder 
moet de advocaat/onderzoeker al het redelijke doen om 
te voorkomen dat het openbaar gemaakte onderzoeks 
rapport aanleiding kan geven tot misverstanden. 
Tenslotte moet het te publiceren rapport de informatie 
bevatten die de 'externe lezer' nodig heeft om de 
inhoud te kunnen interpreteren. Dus ook als dat feiten 
betreft die de cliënt ( de opdrachtgever van het 
onderzoek) wel kent, maar het publiek (nog) niet. 
De gegeven kaders doen een stevig beroep op de 

verantwoordelijkheid van de betrokken advocaten en 
bevestigen een spanning tussen de advocatuurlijke 
kernwaarden partijdigheid en onafhankelijkheid. Het 
zal lastig zijn voor een advocaat om aan het vereiste 
van volledigheid te voldoen. 
De beslissing van de Raad is van belang voor 

toekomstige interne onderzoeken uitgevoerd door 
advocaten. Wellicht komt het in de toekomst zelfs tot 
een nadere invulling van de open norm in de vorm van 
best practice bepalingen voor interne onderzoeken. 
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