
03-11-18

1

2 november 2018
De Balie, Amsterdam

2



03-11-18

2

Anti-corruptie: 

Recente ontwikkelingen
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Anti-corruptie: recente ontwikkelingen
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ECLI:NL:RBOBR:2017:6647
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Anti-corruptie: recente ontwikkelingen
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Onderzoek naar toepassing 
kroongetuigenregeling bij financieel-

economische criminaliteit

Verslag van het algemeen overleg dat de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 4 oktober 2018 heeft gevoerd met de heer Dekker, minister voor 
Rechtsbescherming, en de heer Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid.
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Anti-corruptie: recente ontwikkelingen

12



03-11-18

7

Anti-corruptie: recente ontwikkelingen
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Amerikaanse invloeden 
op de Nederlandse handhavingspraktijk?!

Anti-corruptie: recente ontwikkelingen

14

Voor iedereen te raadplegen via:
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/TBSH/detail

Onderdeel omkoping door:
mr. dr. E. Sikkema &
mr. A. Verbruggen
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Agenda 

10.35 – 12.15 Sessie 1: Verschoningsrecht

12.20 – 13.45 Lunch 

13.45 – 15.15 Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken 

15.20 – 15.40 Koffiepauze  

15.45 – 17.15 Sessie 3: Sancties & bestraffing van corruptie 

17.15 – 17.30 Nawoord 

17.30 – 19.00 Borrel
15

Sessie 1: Verschoningsrecht 

16
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Sessie 1: Verschoningsrecht 
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Sessie 1: Verschoningsrecht 
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Sessie 1: Verschoningsrecht 
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?

Bron: https://www.advocatenblad.nl/2015/10/29/de-reikwijdte-van-het-verschoningsrecht/

Sessie 1: Verschoningsrecht 

• Nathalie Fanoy - Recent gepromoveerd op het onderwerp 
'Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht van de 
advocaat'

• Thomas Bosch – Officier van justitie & Landelijk 
Coördinerend Officier Fraude bij het Functioneel Parket 
Amsterdam

• Francien Rense - Advocaat bij NautaDutilh

20
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Sessie 1: Verschoningsrecht 

Nathalie Fanoy

Recent gepromoveerd op het onderwerp 
'Geheimhoudingsplicht en 

verschoningsrecht van de advocaat'

21

Reikwijdte 
verschoningsrecht 
van de advocaat

Nathalie Fanoy
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Regelgeving
• Art. 11a Advocatenwet: wettelijke verankering 

geheimhoudingsplicht
• Art. 10a lid 1 e: kernwaarde vertrouwelijkheid
• Art. 272 Sr: opzettelijke schending beroepsgeheim
• Art. 46 Advocatenwet
• Regel 3 Gedragsregels 2018: nadere invulling inhoud en 

omvang geheimhoudingsplicht

Doel geheimhoudingsplicht

• De geheimhoudingsplicht beschermt de voor de goede 
rechtsbedeling van wezenlijk geachte vertrouwelijkheid tussen 
advocaat en cliënt
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Regelgeving (2)

• Het professionele verschoningsrecht als uitzondering op de 
getuigplicht: art. 165 lid 2 b Rv; art. 218 Sv; art. 8:33 lid 3 Awb
• Wettelijke bepalingen waarin het belang dat door 

verschoningsrecht wordt gediend wordt beschermd: art.53a lid 
1 AWR; art. 5:20 lid 2 Awb; art. 1:74 lid 2 Wft; art. 12g lid 1 
Instellingswet ACM. Art. 98 Sv; art. 126aa lid 2 Sv

Grondslag  en doel 

• Notaris Maas- beschikking (HR 1 maart 1985, NJ 1986, 173)

• ‘een in Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel, waarop 
onafhankelijk van een wettelijke regeling een beroep kan worden 
gedaan’
• Het maatschappelijk belang van gegarandeerde vertrouwelijke 

communicatie prevaleert boven het maatschappelijk belang 
van waarheidsvinding
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NL: reikwijdte

• ‘alles wat in hoedanigheid aan een advocaat is toevertrouwd’
• ‘normale beroepsuitoefening’
• Een advocaat komt alleen verschoningsrecht toe in het kader 

van zijn juridische dienstverlening aan degene die zich tot hem 
heeft gewend vanwege zijn hoedanigheid van advocaat

Engeland: Lpp
• Legal advice privilege: communicatie tussen advocaat en cliënt 

gericht op het geven of verkrijgen van juridisch advies
• Litigation privilege: (a) communicatie tussen advocaat en/of cliënt 

enerzijds en (b) documenten opgesteld door of in opdracht van 
cliënt, opgesteld en uitgewisseld met als voornaamste doel het 
verkrijgen van informatie of juridisch advies ter voorbereiding 
van een (te verwachten) procedure
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Rol advocaat bij interne onderzoeken

• Discussie in Nederland
• Doel onderzoek?
• Raad van discipline 18 december 2017
• Vestia zaak, Rb Den Haag 14 januari 2015
• Juridisch advies?

Engeland: interne onderzoeken

• Three Rivers 5: beperkte definitie corporate client (2003)
• Three Rivers 6: ruime uitleg juridisch advies; relevante juridische 

context, beoordeling door ‘juridische bril’ (2005)
• RBS Rights Issue Litigation: geen bescherming notities inhouse

lawyers, waarin interviews met werknemers waren vastgelegd 
(2016)
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Engeland: interne onderzoeken (2)

• SFO vs ENRC
• Eerste aanleg: afwijzing legal advice privilege vastlegging 

interviews; ook geen litigation privilege: nog geen sprake van 
‘verwachte’ procedure (2017)
• Hoger beroep: belangrijke uitbreiding litigation privilege: ook 

als voornaamste doel advisering is voorkomen van procedures of 
realiseren schikking (5 september 2018)

Ten slotte

• Werkzaamheden advocaat vallen onder reikwijdte 
verschoningsrecht, zolang de advocaat is benaderd om in een 
juridische context en met het oog op zijn beroepsspecifieke
kennis een rechtzoekende te adviseren en/of in rechte bij te 
staan en zolang advocaat in die hoedanigheid werkzaam is 
geweest
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Sessie 1: Verschoningsrecht 

Thomas Bosch 

Officier van justitie & Landelijk 
Coördinerend Officier Fraude bij het 

Functioneel Parket Amsterdam

33

Sessie 1: Verschoningsrecht 

Francien Rense

Advocaat bij NautaDutilh

34
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“Verschoningsrecht
onder druk”

Onder druk?

• Oproep OM

• Advocaat en corpora et 
instrumenti delicti

• Advocaat en interne 
onderzoeken 

• De-selectie in geval van digitaal 
materiaal

36
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Raamwerk

• “In die hoedanigheid” – advocatuurlijk

• Corpora et instrumenti delicti

• “Zeer uitzonderlijke omstandigheden” – waarheidsvinding

37

Juridische aspecten onder of van druk

• Corpora et instrumenti delicti?

• Onderzoeken en feiten 

• Advocaat bij besprekingen, in cc

• Reikwijdte geheimhoudingsplicht en verschonings-
recht, “onbegrip” 

• Praktische moeilijkheden

38
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Rol verdediging

• Uitleg/bewaking raamwerk

• In beginsel lead verschoningsgerechtigde

• Praktische bewaking/waarborging

39

Bevoegdheden en dwangmiddelen

• Toezicht – inzage/uitlevering gegevens

• Artikel 18/19 WED

• Vordering uitlevering

• Doorzoeking

40
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Bewaking hardcopy
• Beoordeling relevantie

• Oppervlakkige toets geheimhoudersstuk

• In beginsel lead verschoningsgerechtigde

• Gesloten enveloppe procedure (artikel 98 2-4 Sv)

• Nota bene: zichtbaarheid geheimhoudersstukken

41

Bewaking digitaal
• Splitsing niet mogelijk

• Relevantie en geheimhoudersstukken?

• Voorbehoud maken

• Protocol de-selectie bespreken/afspreken

• De-selectie criteria

• Controle

• Gesloten enveloppe procedure?

42
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Praktische aspecten van of onder druk

• Alles meenemen/relevantietoets

• Alles beoordelen/relevantietoets

• Lead onderzoeksteam/geheimhoudersambtenaar/ 
geheimhoudersofficier

• Zoeken naar uitzonderingen

• Controle

43

Kernvraag

Hoe (i) te onderkennen dat geheimhoudersstukken bestaan, (ii) 
deze te selecteren, (iii) zonder daarvan kennis te nemen, en (iv) 
deze uit te sluiten van het verdere onderzoek (niet in 
beslagnemen en/of verwijderen en vernietigen) dan wel (v) bij 
wijze van hoge uitzondering daarin mee te nemen?

44
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Vuistregels

• Inventariseren

• Identificeren

• Protocol de-selectie

• Gesloten enveloppe

• Waarschuwing/consultatie

45

Sessie 1: Verschoningsrecht 

46

Paneldiscussie 
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Lunch 

tot 13.45

47

Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken

48

13.45 – 15.15 Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken 

13.50 – 14.05 Jacqueline van den Bosch

14.10 – 14.25 Geert Vermeulen

14.30 – 14.45 Moniek Hutten

14.45 – 15.15 Paneldiscussie   

15.20 – 15.40 Koffiepauze  
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Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken

49

https://www.mr-online.nl/advocatuur-trekt-lessen-uit-zaak-de-brauw/

Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken

• Jacqueline van den Bosch - Advocaat bij Ivy Advocaten

• Geert Vermeulen - Interim Ethics & Compliance Officer via ECMC 
(Ethics & Compliance Management & Consulting)

• Moniek Hutten - FIOD Anti Corruptie Centrum 

50
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Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken

Jacqueline 
van den Bosch

Advocaat bij Ivy Advocaten

51

Anti-corruptie 
Congres 2018

Regels voor bewijsvergaring in interne 
onderzoeken – de onderzoekende advocaat

J.A. van den Bosch
Partner IVY Advocaten
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Bronnen regels bewijsvergaring door advocaten

• Regels voor advocaten: Advocatenwet, 
Gedragsregels Advocatuur en tuchtrechtspraak. 

• Tot recent: geen regels forensisch onderzoek door 
advocaten.

• Op 18 dec 2017 eerste beslissing genomen door de 
Amsterdamse Raad van Discipline (RvD) over 
verrichten intern onderzoek. 

Algemene regels voor forensisch onderzoek door 
advocaten

• Advocaat die forensisch onderzoek (‘feitenonderzoek’) verricht in opdracht van een 
cliënt, kan ‘vrij bepalen hoe dat onderzoek moet worden ingericht en waaruit het 
moet bestaan’.

• Oók advocaat die forensisch onderzoek verricht moet handelen ‘zoals het een 
advocaat betaamt’, in de zin van art. 46 Advocatenwet.

• Bij forensisch onderzoek door advocaat, temeer als daarvan een zekere ‘impact’ te 
verwachten valt (i.h.b. bij extern gebruik/verantwoording), gelden ‘strenge eisen van 
zorgvuldigheid’.

• RvD beschrijft niet zozeer algemene regels, maar geeft invulling aan deze ‘strenge 
eisen van zorgvuldigheid’.

• Voorzichtigheid geboden: beslissing RvD niet ingericht op wijze die eenvoudig maakt 
algemene regels te destilleren + beslissing laat enkele belangrijke interpretatieopties 
onbenoemd, zodat reikwijdte beslissing niet altijd duidelijk.
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Invulling ‘zorgvuldigheid’ bij onderzoek met zekere 
‘impact’

• Bij zorgvuldigheid past ‘protocol’ ‘aan de hand waarvan het onderzoek verloopt en 
aan de hand waarvan besloten wordt wat er met de uitkomsten zal gebeuren’.

• Alle personen die (mede) voorwerp van onderzoek zijn, moeten in beginsel worden 
gehoord + mogelijkheid van ‘wederhoor’ worden geboden.

• Deze ‘hoor en wederhoor’ moet ‘reëel’ zijn, inclusief redelijke termijnen.

• Een onderzoeksrapport bevat ‘alle relevante feiten’ (óók de feiten die het publiek 
nog niet kent, maar de cliënt wel).

• Onderzoeken/rapporten die naar oordeel advocaat (nog) niet af zijn, mogen niet 
naar buiten worden gebruikt of anderszins extern gebruikt. Op advocaat rust plicht 
om ook zijn cliënt in dit verband tegen te houden (m.a.w. eis van toestemming 
advocaat t.a.v. gebruik rapport).

• Een onderzoeksrapport geeft geen aanleiding tot ‘misverstanden’. Als advocaat 
betrokken is bij persbericht over onderzoek/rapport, idem (geen onduidelijkheden 
status/strekking persbericht bijv.).

Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken

Geert Vermeulen 

Interim Ethics & Compliance 
Officer via ECMC 

(Ethics & Compliance 
Management & Consulting)

56
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Anti-Corruptie Congres
Bewijsvergaring

GEERT VERMEULEN
ECMC: ETHICS & COMPLIANCE MANAGEMENT & 

CONSULTING
Amsterdam, 2 november 2018

Perspectief Ethics & Compliance 
Officer

• Waarheidsvinding
• Wat is er gebeurd? Wat zijn de feiten?
• Wat waren de omstandigheden?

• Oorzaakanalyse
• Advies corrigerende en preventieve maatregelen
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Onderzoek start n.a.v. signaal

• Hoe hebben we het signaal ontvangen?
• Vraag van de autoriteiten
• Vragen van een journalist
• Vraag van een NGO
• Externe klokkenluider
• Interne klokkenluider
• Bevinding van Internal Audit
• Signaal uit de compliance monitoring

=> Bepaalt deels welke vervolgstappen genomen worden

Afwegingen
• Hoe omvangrijk zou dit kunnen zijn?
• Op welk niveau moet ik dit insteken?
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Afwegingen
• Kan ik mijn lokale mensen informeren/inzetten?
• Zijn zij voldoende capabel?
• Zijn zij voldoende onafhankelijk?
• Zouden zij betrokken kunnen zijn bij het wangedrag?

• Is dit (waarschijnlijk) een overtreding van een wet of van het 
beleid?
• Welke landen hebben mogelijk jurisdictie?
• Willen/kunnen we gebruik maken van het verschoningsrecht 

(client-attorney privilige)
ÞWordt door verschillende organisaties verschillend over gedacht

Afwegingen

• Hebben we een meldplicht? (bv. incidentenmelding bij 
financiële toezichthouder)
• Willen we (in een vroeg stadium) vrijwillig melding maken bij 

de relevante autoriteiten?
• Hoe ziet mijn lokale onderzoeksprocedure eruit?
• Hoe kan ik ervoor zorgen dat relevante documenten niet vernietigd 

worden?
• Mag ik een email search uitvoeren? Laptops/telefoons innemen? Onder 

welke voorwaarden?
• Etc.
=>Restricties uit lokale arbo- en data protection wetgeving
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• Wie gaat het onderzoek uitvoeren?
• Internal Audit
• Advocatenkantoor / externe forensische onderzoekers
• Juridische Zaken
• Compliance (liever niet)
=> Speelt er een taal-kwestie? Lokale capaciteit?

• Betalen wij juridische bijstand aan de te interviewen 
medewerkers?
• Laten we interviewverslagen tekenen?
• Communicatie intern en extern
• Protocollen en Q&A’s gereed maken

Afwegingen

• In de loop van het onderzoek aspecten heroverwegen
• Spanningsveld tussen rol als ‘trusted advisor’ en coördinator 

van het onderzoek / adviseur over disciplinaire maatregelen 

Afronding
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Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken

Moniek Hutten 

FIOD 
Anti Corruptie Centrum 

65

‘De vent of de tent?’
Bewijsvergaring in corruptieonderzoeken

FIOD - Anti Corruptie Centrum

Mr. drs. Moniek Hutten
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2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 67

‘De vent of de tent?’
Bewijsvergaring in corruptieonderzoeken

1. Mijn eigen tent

2. Bewijs in de tent

3. Bewijs tegen de vent

4. De tent voor de vent, of de vent voor de tent?

2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 68

Anti-Corruptie Centrum
hét loket in Nederland voor de aanpak van corruptie

M
ijn

 e
ig

en
 te

nt



03-11-18

35

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

• Nederland moet méér doen aan buitenlandse corruptie
• onvoldoende onderzoek brievenbusfirma’s
• 2001-2013 géén veroordelingen
• betere bescherming klokkenluiders

• reactie OM: meer capaciteit en pro-actief optreden
• reactie Ministerie van VJ: hogere boetes en langere straffen
• reactie Ministerie BZK: wet Huis voor Klokkenluiders

2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 69

Nederland doet niet genoeg volgens de OECD in 2013

2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 70

OM & FIOD intensiveren onderzoeken naar corruptie

corruptie
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2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2 november 2018

Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht
71

Indien rechtsmacht: 

Vo
rm

en
 v

an
 c

or
ru

pt
ie vier vormen van corruptie

het ACC is verantwoordelijk voor drie

2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 72
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sa
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binnenlandse
ketenpartners

binnenlandse
private partners

buitenlandse 
opsporings 

diensten

samenwerkings 
verbanden

eigen
organisatie

FIOD

binnenlandse
opsporings
diensten

(inter)nationale partners ACC

ACC

2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 73

uitvoeren van 
onderzoeken

ontwikkelen en
delen van kennis

zien en
verwerven van 

corruptiesignalen

we
rk

pr
oc

es
se

n regie & coördinatie op corruptiesignalen & -onderzoeken
uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken met impact
ontwikkelen & delen van kennis over corruptie

ACC

2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 74



03-11-18

38

2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 75

W
EC

AP
Onderzoeksmethode gestoeld op wetenschap, ontwikkeld 
en getest in de praktijk gericht op het voorkomen van een 
Confirmation Bias en/of tunnelvisie;

Snel

Onbewust

Automatisch

Dagelijkse
keuzes

Langzaam

Bewust

Doordracht

Complexe
keuzes

2 november 2018

Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 76VERIFICATIE / FALSIFICATIE 
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2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 77

Bewijs in de tent

2 november 2018

Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht
78
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2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 79
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2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 80

Bewijs tegen de vent
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2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 81

Co
nc

er
te

d 
Ig

no
ra

nc
e

“Concerted ignorance refers to efforts made by organizational members,
especially leaders, to avoid learning about illegal activity so that they can
deny legal culpability. They can do this by failing to learn regulations or
failing to investigate the harms and risks they are imposing on others,
such as employees and customers, or by simply being purposefully
unaware of what subordinates are doings. All of these strategies provide
leaders with plausible deniability when something goes wrong. They can
and almost always do claim that whatever happened was an accident
and not intentional.”

Prof. Michael L. Benson July 4th, 2018

2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 82
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2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 83

Fe
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In feitelijke leidinggeven ligt een zelfstandig opzetvereiste op de verboden gedraging besloten. Voor
dit opzet van de leidinggever geldt als ondergrens dat hij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt
dat de verboden gedraging zich zal voordoen. Van het bewijs van dergelijke aanvaarding kan – in
het bijzonder bij meer structureel begane strafbare feiten – ook sprake zijn indien hetgeen de
leidinggever bekend was omtrent het begaan van strafbare feiten door de rechtspersoon rechtstreeks
verband hield met de in de tenlastelegging omschreven verboden gedraging.

ECLI:NL:HR:2016:733

2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 84

De tent voor de vent
Of

De vent voor de tent?
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Bedankt voor uw atTENTie!

2 november 2018 Anti Corruptie Congres - Bijzonder Strafrecht 85

Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken

Paneldiscussie 

86



03-11-18

44

Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken

Stelling

Bewijsvergaring tegen de rechtspersoon moet 
voorgaan op de vergaring van het bewijs tegen een 

natuurlijk persoon, ook al betekent dit dat een 
natuurlijk persoon daardoor 'vrij uit gaat’

87

Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken

Stelling 

De onderzoeker-accountant en -advocaat; 

spreken ze zozeer andere talen dat het te 
risicovol wordt om samen te werken?

88
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Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken

Stelling 

Het top-management gaat altijd 

vrijuit bij interne onderzoeken

89

Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken

Stelling 

De bestuurders van een rechtspersoon zouden ook 
strafrechtelijk aansprakelijk moeten zijn voor 

'Wanbeleid' in plaats van 'het klassieke' feitelijk 
leiding geven.

90
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Sessie 2: Bewijsvergaring in corruptiezaken

Stelling 

Bewijsvergaring tbv of in het schikkingsproces: 
Beschrijf niet alleen wat je wel vond maar ook wat 

je wel onderzocht maar niet vond en met welke 
(deugdelijke) methode van onderzoek.

91

Koffiepauze

15.20 – 15.40

92



03-11-18

47

Sessie 3: 
Sancties & bestraffing van corruptie 

93

15.45 – 17.15 Sessie 3: Sancties & bestraffing van corruptie 

15.50 – 16.05 Danielle Goudriaan

16.10 – 16.25 Michael van Woerden

16.30 – 16.45  Wim Huisman & Dennis Lesmeister 

16.50 – 17.15 Paneldiscussie   

Sessie 3: 
Sancties & bestraffing van corruptie 

94
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Sessie 3: 
Sancties & bestraffing van corruptie 

• Daniëlle Goudriaan - Landelijk coördinerend officier van justitie 
corruptiebestrijding bij het Functioneel Parket Amsterdam

• Michael van Woerden – DeComplianceMonitor

• Wim Huisman & Dennis Lesmeister - Hoogleraar criminologie aan 
de Vrije Universiteit & Veroordeelde in de Klimop / Vastgoedfraude 
tevens ‘Geassocieerd Onderzoeker Vrije Universiteit’
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Daniëlle Goudriaan

Landelijk coördinerend officier van 
justitie corruptiebestrijding 
Functioneel Parket Amsterdam
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Sessie 3: 
Sancties & bestraffing van corruptie 

Michael van Woerden 

DeComplianceMonitor
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Michael van Woerden
Amsterdam, 2 november 2018

Independent 
Compliance Monitorship

Compliance 
is watching

you…
EAT!

Anno 2005

Independent Compliance Monitorship
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o Onbegrip, woede en bitterheid over aanhoudende fraudes en integriteitsissues;
o Onvoldoende lerend vermogen bij financiële sector, accountancy en bedrijfsleven;
o Perceptie van ‘achterkamertjes’: verraad door establishment en afwenteling van kosten en risico’s op 

de burger ‘terwijl de top ermee weg komt’;
o Toetsing door de rechter wordt gemist bij grote schikkingen in fraudezaken;
o Zelfregulering (corporate governance codes, ‘three Lines of Defence model’) werkt ontoereikend;
o Praktijk van hoge boetes en schikkingsbedragen (BallastNedam, SBM Offshore, Vimpelcom, 

Rabobank, ING, Telia, Danskebank, Pon Holding, Shell, etc.) niet afdoende;
o ‘Public hanging’ o.b.v. politieke sentimenten en hoge regeldruk is onzorgvuldig en werkt averechts;
o Zorgen over eigen aansprakelijkheid bestuurders (zie: ‘Yates Memorandum’ - VS).

Anno nu

Independent Compliance Monitorship

Behoud van vertrouwen van stakeholders in de onderneming
o Toezicht op adequate naleving door de onderneming van afspraken tot structurele verbetering; 
o Review van opzet & werking van het compliance programma in context van de geldende 

standaarden.

Compliance als ‘business enabler’
o Cruciaal is onvoorwaardelijk commitment van bedrijfsleiding tot volledige medewerking;
o Afstemming nodig op bestaande governance, inrichting en ‘context’ binnen de onderneming. 

Onafhankelijke toetsing en rapportage
o Periodieke rapportage aan toezichthouders en/of OM gedurende de gehele looptijd;
o Rapportage binnen raamwerk van gemaakte afspraken met het OM resp. de monitor / reviewer.

Verplicht (Independent Monitor) of vrijwillig (Independent Reviewer)

Independent Compliance Monitorship
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The purpose of this memorandum is to establish standards, policy, and procedures for the selection of monitors in
matters being handled by Criminal Division attorneys. This memorandum supplements the guidance provided by
the memorandum entitled, "Selection and Use of Monitors in Deferred Prosecution Agreements and Non-
Prosecution Agreements with Corporations," issued by then-Acting Deputy Attorney General, Craig S. Morford
(hereinafter referred to as the "Morford Memorandum" or "Memorandum").

A. Principles for Determining Whether a Monitor is Needed in Individual Cases

Independent corporate monitors can be a helpful resource and beneficial means of assessing a business
organization's compliance with the terms of a corporate criminal resolution, whether a DPA, NPA, or plea
agreement.

Monitors can also be an effective means of reducing the risk of a recurrence of the misconduct and compliance
lapses that gave rise to the underlying corporate criminal resolution.

Internationale 
context

Internationale 
context
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The Law creates a French Anti-Corruption Agency (“Agence française anticorruption“, the “Agency”) under the authority
of the French Minister of Justice and Minister of Budget, tasked with the mission of aiding the competent authorities to
prevent and detect acts of corruption, influence peddling, extortion, misappropriation of public funds, and other related
misconduct.

Similar to the DOJ in the United States, France’s new Agency will review the quality and effectiveness of companies’
anti-corruption programs and will exercise investigative powers to request documentation as part of its review. The
Agency will also publish information relating to the prevention and detection of corruption, and issue an annual report
describing its activities.

After considerable debate, France adopted its new Law on Transparency, the Fight against Corruption and Modernization
of Economic Life, on November 8, 2016 (the “Law”). This Law represents a reaction to international pressure brought to
bear against the French government for its perceived laissez-faire enforcement towards corruption, and a response to
severe sanctions imposed by the U.S. Department of Justice (“DOJ”) on French companies in recent years.

The French Minister of Finance, Michel Sapin (after whom the Law has been nicknamed the “Sapin II” Law), has
indicated that the adoption of the Law will bring France’s anti-corruption regime up to the highest European and
international standards in its fight against corruption.

Internationale 
context

o Betrokkenen moeten heldere, sluitende voorafgaande afspraken maken (zonder ‘dicht te regelen’):
• Aanpak (scope, tijdpad, toetsingskader, methode, plan van aanpak);
• Benoeming van multi-disciplinair, ervaren compliance monitor/review (team); 
• Vermijding van belangenconflicten;
• Vertrouwelijkheid; 
• Aandacht voor implicaties van schending inhoud schikkingsafspraken.  

o Reviewer / monitor moet tijdig worden betrokken in het proces;
o Reviewer / monitor moet voldoende ruimte laten aan bedrijfsleiding, management en supportfuncties om 

eigen verantwoordelijkheid te nemen (afwegingen, keuzes en implementatie van compliance programma);
o Reviewer / monitor moet bij toetsing van opzet, implementatie en werking niet ‘vervallen’ in consultancy;
o Bedrijfsleiding moet ambitie en leiderschap tonen zonder ‘vlucht naar voren’ (te veel, te mooi, te snel);
o Wetgever moet overwegen of nadere wet- en regelgeving gewenst is (zie AFA in Frankrijk en/of SFO in VK).

Independent Compliance Monitorship

Wat te doen?
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www.decompliancemonitor.nl

Sessie 3: 
Sancties & bestraffing van corruptie 
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Sessie 3: 
Sancties & bestraffing van corruptie 

Wim Huisman & Dennis Lesmeister 

Hoogleraar criminologie aan de Vrije 
Universiteit 
& 
Veroordeelde Vastgoedfraude 
tevens geassocieerd onderzoeker Vrije 
Universiteit
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GEVOLGEN EN BELEVING VAN STRAFRECHT
DOOR WITTEBOORDENDADERS

WIM HUISMAN & DENNIS LESMEISTER
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STRAFRECHTSWETENSCHAP

• Strafdoelen
• Leedtoevoeging, voor:

• Vergelding, genoegdoening
• Generale en speciale preventie

• Incapacitatie
• Resocialisatie

• Beleid OM/FP
• Optimum remedium
• Betekenisvolle zaken
• Tent en de vent

114

CRIMINOLOGIE

• Nauwelijks onderzoek, twee hypothesen:

• Special sensitivity hypothese
Witteboordendaders hebben meer te verliezen en hebben het zwaarder dan commune 

daders

• Resilience hypothese
Witteboordendaders hebben meer veerkracht, behouden meer (sociaal) kapitaal en 

hebben het vanwege intellectuele en sociale capaciteiten minder zwaar
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BETROKKENHEID VASTGOEDFRAUDE (KLIMOP)

2007 Inval FIOD

2011 Behandeling Rechtbank Haarlem

2011 Toegewezen wrakingsverzoek rechter

2012 Veroordeling Rechtbank Haarlem (3 jaar gevangenisstraf)

2015 Vonnis Hoger Beroep Gerechtshof Amsterdam (3 jaar 
gevangenisstraf)

2015 -17 Tenuitvoerlegging
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BELEVING CHRONOLOGIE

Crises (opsporing) Terechtzitting Strafexecutie Post-straf



03-11-18

60

119

GEVOLGEN VOOR VIER LEVENSDOMEINEN

Mentaal Privé          Zakelijk

120

DE TAART VAN ELLENDE

Strafrechtelijk 
proces

….

....

Sociaal maat-
schappelijk

Zakelijk

Privé

Mentaal
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BELEVING LEED PER FASE

Opsporing Terechtzitting Strafexecutie Post-straf

Mentaal

Privé

Zakelijk

Sociaal-maatschappelijk
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AFWEGINGEN EN BESLISSINGEN TIJDENS VERVOLGING

Substitutie-effect van:

1. Tijd

2. Geld

3. Straf



03-11-18

62

123

VERVOLG

• Onderzoeksproject
• Interviews met vervolgden voor witteboordencriminaliteit
• In kaart brengen beleving en gevolgen op 4 domeinen
• Tegen het licht van doelen van het strafrecht

• Cursus
• 20 november: bijzonderstrafrechtacademie.nl
• In-company

GEVOLGEN EN BELEVING VAN STRAFRECHT
DOOR WITTEBOORDENDADERS

WIM HUISMAN & DENNIS LESMEISTER
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Paneldiscussie 

2 november 2018
De Balie, Amsterdam


