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I
1.1

Aanlcldlng en opdrecht
Op 13, 23 cn 24 september 2019 hebbcn divcrsc
omctandighcdcn:

(a)

media

bericht over de voþendc

dc aþcmEn directcur van dc NBA (de elgommn dlrrctrur) is aandcelhouder van
Kccn0orp B.V. (KC)

(b)
(c)

de aþcmccn directcur ic tcvens voozittcr van dc raad van commissarissen van KC;

dc hccr A. F¡gtow, oud<b van Enron cn vcroordeeld tot ccn gcvangcnlssbaf venwego
z[n rol ln dc bcdrijßFaudc bij Enron, ls tevcns aandeelhoudcr van KC; cn

(d) de

aþemccn

- directcur

zou bü hct vczoak om

toætemm¡ng v<x)r dc

nevenwcrkzaamhadcn ondcr (b) hebben vczuimd aan het NBA beatuur tá mebcn det
Fastow aandoclhoudcr bij KC is.
1.2

Dczc bcrichtcn

in ds

medla hcbbcn het bestuur yan de KoninkliJkc Ncdcrtandsc

Berocpsorganisalie_van Accountants (dc NBA) aanlcirling gcgevon Norion Räsc Fulbright LLp

tg Amstcrdam (NRF) tc verzoêkt¡ juridisch advics te versra[ken tcn aanzicn van de v-nag of
dc algcmccn directcur van dc NBA mct betrekking tot zijn nevcnactivlteiten an/of bclangeñ h
zijn opdrachtovcrecnkomst en dc daaraan vcrbonden vcrplk*rtingcn hecfr gctraãAeU.
9!rir-d ryl
Hct NBA bcsh¡ur heeft NRF vezocht om ecn ondcnock uit tc vócrsn Ér ehdc ðlt ¡uriOtsctr
advieg tc kunncn vclctrkkcn thet Ondezocl) naar: NevenactivlteÍten cn/of betengeã van dc
alçmcen dhecteur van de NBA en da lnîormattcvooziening daaomûent en of áaarmae in
strtþ .met de belangen va1 clelrtÐA ìs gchandeld. tÞ rcilrwijdte van het Ondezoek is beperkt tot
!! _qÞqtqcn-dircc{eur. Hct Ondezoek omvat het tifdvak januarl2018 bt cn met scþtember

201 9 (de

Ondczotkrpcdodr).

1.3

Het Ondezoek ie dool.Nlf op onafirankelijkc basig ulþevocrd in hun hoedanighcld van
advocaat van dc NBA. Dit wll ztggcn det NRF in hct OndcÈoek en in dc rappodagc-daarover,
zondcr l|9J of rug-gcepraak optrecdt, dat wil z€ggcn zich nlct door wansen bi sturing van enig
persoon binncn of buiten dc NBA laat beTnvlocdcn.

1.4

Hct bcstuur van dc NBA hcet KROLL, een divisie van Duff & Phclpr B.V. tc Amsterdam (Kroil)
ygzgcht b'tj hct Ondcrzock te ondcrgteunen met cen fcitenondczock (het Fclûrnondcàoek).
Hct Fcitcnondezoek bctrcft 6Gn p€n¡oonsgcdcht accounbntsondezoek.

1.5

Naar aanlciding van een klokkenluiderbdef dic het FD op 23 oktober 201g zou hebbcn
o{v9n99¡ ên waarvsn dc lnhoud niet þil hct NBA bcstuur bckcnd is, heefr hct FD op 28

oktobcr 2019 pcr email vragcn aan het NBA gesteld. Dezc vregên zijn op vezosk van het NBA
bestuur betrokken in het Feitcnondezoek van Kroll. Dit hccñ gelcld tot addifionete relcvante
informatic waarvan het NBA beetuur aan NRF heefr vczocht ðczc in het Ontlezoek mee tc
ncmen on juridiach te duidcn. Dczc zijn ale nevenbevindingcn cn nevonooncluslc opgcnomen.

2
2.1

Bcprrklngon, voilrouwd[khold cn wedcrñoor
Dczc managcmcnt eamcnvatting (dc trnrg.mcnt Srmcnvrttlng) bevat allc conclusies zoats
opgcnomcn in hct "Rapport NBA ondczock'(het Repport) zoals door NRF çfinaliseerd op 12
decembcr 2019. Dezc conclusieg zljn gebasccrd op dc inbrmatlc waar NRF ten tijdc van het
Ondczock baschikking ovcr heafr gekrcgen waarôndcr m¡ar nþt bepcrkt tot de rapportragc
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naar. aanleidlng van-het Feitenondezoek. De Managcment Samenvatting kan on mag nict zo

wordcn. uitgelegd of gcTnt*preteerd dat het zich over andere onderweipen uitstrskí dan dc
vermclde ondezocksopdracht
2.2

Inhercnt aan de aard van een samenvatting bcvat dc Managcment Samcnvatting niet aile feiten
i¡ ln allc
gevallen lcidend bovcn de Managemcnt Samenvatting.

en omstandighcden zoals-opgenomen in het Rapport. DC inhoud van hct Rãpport

2.3

Het Ondezoek is noodzakclijkcruijs aan verschillcnde bcpcrkingcn onderworpen.

Dic

beperkingen ziJn tcn dele inhcrent aan de gekozen opzet en ond-ezocÈsmcthodlek sá tcn delc
gebaseerd op ovcrwcglngen..van proportionalitcit sn efñclëntlc. Als bclangrijkatc bcpcrkingcn
kunnen de volgende omstandighcden wordcn genocmd:

r

In het Rapport prescnteert NRF de bclangrijkstc bevindingcn op basis van dc informaüc,
zoals d_aarln gcdcllnieard (de lnfomrtlc). NRF hccfi de lnforinatic nict gevcrificcrd cn
hcefr allccn ondcrbouwing en bewiJs vezameld voor zover dlt aan NRF ie¡chikbaar is

g-esteld. Hct Rapport omvat jurldisch advies zoals in paragraaf 1.2 om¡chrcven waartoc hct

Ondezock en Feitcnondezoek ter onder¡tcuning d-ient.1n het Rapport necmt NRF gcen
positic in rnet bctrekking tot het functioneren van het Oeetúùr noch van anderc
medewprkcre binncn dc NBA.

r
r

al heþecn js gedaan dat rcdetijkenrijs kon wordcn veruacht om de lnformatie vcillg
!'locw_el
te stellen, waar nodþ tcrug tê halcn en tc ontsluiten, blijfr mogeliJk dat de lnformaüe nict ailõ
rclevante informatic omvat.
Hocwel vcrschillende stappcn zijn gczct om optimalc digitale ontsluiting van de relevante
informatic mogelijk tc maken, blijft rlc kans bestean dat, door tccñnische of anders

oor¿akcn, niet allc relevantc informatic ook ontsloten is. Mocht cr anderc informaüc
beschikbaar komen dan de lnformalic.
IFarop dc bevindlngcn in het Rapport ziJn
gcbaseerd, dan is het mogeliik dat de bevindingen in hct Rapport nict tanger juist bi vo¡edig
'

Julst zijn cn zouden moeten uorden aangcpast of aangevuld.

o

Hct Ondezoek heefi een intern karakter. Dit bctekent dat het Ondezoek is gcbascerd op
lnformatic waerover dc NBA en dc geTntervicwden bcschikten. Daarnaast iõ onder mcer
ondezoek gedaan in.opcnbare bronnen. Blj het Ondezoek is uitgegaan van de juistheid en
volledigheid van dc lnformatie en zijn geen werkzaamhcdcn vórìoht dcze zeibùandig tc
verifiëren.

o

Tcnzii andcrs ic aangcaevcn of blijkt, is hct nict mogelijk geblcken anderc dan dc
lnbrmatlc tc ondezoekcn. Tcnzij andcrs is aangegevln- oi Uqft, is nict buiten dc
Ondezoeksperiodc getreden.

Dcze bepcrkingen gcldcn cv€nsens voor ds Management Samenvatting.
2.4

Dczc Managcmcnt Samcnvatting is op vezoek cn tcn bchoeve van het NBA bestuur
opgesteld. Op dcze opdracht
?'Þ..{e Aþemene Voorwaarden van NRF van toepassing die

onder meer cen

aansprakelijkheidsbeperking

bevat. NRF draagt geän cñren

vcrantwoordelUkheid en aanvaardt geen cnkclc aansprakeliJkheld ln verband metðe inhoud van
de lvlanagement Samenvatting tegenovcr cnþe andcrc part¡j Oan het bestuur van de NBA, ook
niet wannee¡ deze is gcdeeld mct toestemming van NRF.

2.5

Dc algcmccn directcur is in het kader van het Ondezoek gefnterviewd. Alvorens het Rapport tc
ftnaliscren hebben een door dc NBA contractpersoon aãngewezen dclcgatic van träi ¡¡eA
bestuur- cn dc algemeen dirccteur kennie kunnen nomen van voorlopijc ven¡ies van hct
Rapport. De venrerking van de opmerkingen van betrokkenen op -het Rapport heeft
gcresultccrd in een aantal aanvullingen op en/of verduldelíJkingcn vàn Ce ¡n hét Rapport

wôergcacvcn fciten en omstandighcden.

2

3

NORTON ROSE FULBRIGHT

Conclurle
Juridisch kader

3.1

3.2

Op grond van artikelT:401 Burgerlijk Wetboek moct dc menagcmrnt vcnnootschap van dc
algemeen dirccteur bij ziJn werkzaamhcdcn dc zorg van ccn -gocd opdrachtncmcr in acht
nemen. ln dc praktijk wordt dlt vaak aldus ingcvuld dat dc opdrachtncmcr dlcnt tc handelcn in
overecnstemming mct dc zorgvuldigheld dlc ecn rcdclijk bekwaam en rcdclflk handelcnd
vakgenoot ln het concrctc geval in acht zou n€msn. ln vcrband mct art, 7:401 dW wordt ook
wel gesproken van dc zorgplicht v_an dc opdrachhcmcr. Welke concrete zorgvcrpllchtingcn op
een opdrachtremcr rusten, vcrschilt van gevaltot geval.
De zorgplicht kan onder motr meebrengen dat dc opdrachtnemer dc opdrachtgevcr spontaan
('ongev.raagd') dient tc inbrmercn ovêr (en cvcntuccl tc waarschuwcn voor) bbpaaldc
mogelijkheden of risico's. Of een dergelijkc 'spontenc' verplichting aan de ordc lg, li aftrinkclijk
van de omstandighcdcn van het gcval. Dc verpllchüng kan het expliciete doel van de opdracñt
batrcffen, maar ook zien op het vezakcrcn van dc bclangen ven dc opdrachtgcvcr in óredcrc
zin. Een spontene infomatie- of waarschuwingsvcrplichting kan, ondei mccr, lnhouden dat dc
opdrachtnemcr moet wijzen op cventuele risico'e dle ziðh kunncn voordocn of op andcrc
mogcl$kheden dan we8maar door de opdrachtgcvcr is gevraagd, ln het gcval van een
cvcntuccl rlslco zijn ondcr mesr de emst Gn omvang van het dssbctrcffendc risico cn de matc

ven

waarschijnlijkhcid

dat dit zlch zal realisercn

relevante omstandigheden. Dc

informatieverplichting strekt er medc toc dc opdrachtgcver ln etaat te stellen goed getnformeerd
te besllssen .{'inbtmed consent'). Dc zorgptioht vindt ecn begrcnzing ¡ñ dc cigcn
vcrantwoordellikheid vaq d9 opdrachtgcvcr: denkbaar ls dat dc ofirachtnêmcr orop mag
vcrtrouwen dat de opdrachtgever bepaaldc risico's en/of mogelijkhcden zelf rccds hecfr
onderkend, bijvoorbeeld omdat deze voor dc hand llggen.

3.3

Op gond van artikcl 7:402lid 1 Burgcrlijk Wctboek is de opdrachtnemcr tcveng gehoudcn
gevolg te gcvcn aen tijd¡g verleendc en verantìÂoorde aanwijzlngcn omfcnt de uitvoering van
dc

ofiracht

Ondczoeksconclusieg

3.4

ln maart 2018 meldt de algemecn dirccteur per mail aan dc

tocnmalig voozitter zijn

bctrokkenhe¡d b¡j KC cn het feit dat dc heer Fastow cn hljzelf aandcelhouder zijn. Dlt naár
aanleiding van ccn initiaticf van dc Accountanb in Buginess (AlB) om dc heer Fastor uit te
nodigen als spreker op het AiB cvcnt Dag van de Financial 2018. ln r€âct¡c hicrop schetst dc
tocnmaligc voozittcr hct bcoordclingskadcr. Dit beoordelingskader bccchouwen wiJ in dc

onderhavigc situatis als cen invulling van het goed opdrachtnemenchap cx artikel 7:401
Burgerlfik Wetboek alsmcde als een instructc ex artikel 7:402lid 1 Burgerlflk Wetboek. Dit
kader is nagcnoeg direct aan de start van dc samenwerking aan de algemeen directeur
geschetst. Daamaast zijn aanvullende zorgvcrplichtingcn/instructies met betrekking tot het

aanvaardcn van ncvênwerkzaamheden opgenomcn in de NBA regeling ncvenwcrkzaamhedcn.
lnstruct¡es volgens tevens uit het mandaat van de algemeen directeur met betrckking tot
privaatrecfitelijke rechtshandelingen zoals opgcnomcn in het Handelsregister van de Kámcr
van Koophandel. Uit het Ondezoek is niet gcblekcn dat binnen dc NBA ander¡ dan in de
NBA regeling nevenwerkzaamhsdcn en hct voomoemde mandaat - vcrdere formaliscring heeft
plaatsgevondcn van regelingen met bctrekking tot hst doen van aanbestedlngcn of hct
inschakelen van c.q. samcnwerken met rclaties.

-

3.5

Wij onderschciden dat dc zorgplicht ven c.q. de inetructic aan dc algemeen dirccteur ten
aanzien van het samenwerkcn mct relaties de volgcndc elementcn omvat (1) rlc vcrpllchting
tot hct geven ven transparantia, (2) het volgen van het Julste proces en (3) het maken van een

eigen belangenafweging indachtig de kwetsbare politlekc positie van algemeen directeur van de
NBA. De NBA heefr daarbiJ tsvens aeng€geven dat dit cen verantwoordeliJkheid van dc
algemecn directeur betrefi.

3.6

Daarnaast volgcn zoryverplichtingen uit hct feit
aangcgean mct het oog op het verankgrcn van
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verstêrken van het imago van de NBA cn accountant¡sêc{or, inclusief hct hcr¡tellen van hct
v€rtrouwen in de s€ctor, ccn belangrijk onderdeelvan uilmaakt.
9.7

Wij concluderen dat cr ten aanzicn van ncvcnacliviteitsn of -belangcn cn dc samenrverking

met rclatlcs, e9¡ spgntanc/proactlcve informatic- of waar¡chuwingsveipllctrting op dc algcmccn
directcur rust. Hct Ondezoek wijst ons inziens enezfdr uit dat dc atgbmecn-Oiri¡cteur len tiJdc
van de
van de Dag van dc Finencial 2018 aan dc op hcm ructcñdc
-org.anisatic
zorgverplichtingen
hecfr voldaan cn andcrz'rjds dat de algcmeen dircctcur ¡n ¡cdcr gcval op dc
volg-cndc. momsnttn niet, althans onvoldoende, aan de op hem rustcndr zorgvc'rplictrtingen
heeft voldaan:

1.

FJj net aanvaardcn van hct bcstuurgvoozitterschap van de Süchting Ncdcrlandsc
Mugeumnacht Kids. hccfl de algemeen dlrecteur een metding confoñn dc rcgcl6g
navcnúerkzaamheden achteruegc ablaten.

2.

8ij hct aangaan van dE gamsnwcrklng mct Knyb Ealdormann (KE) hccfr dc aþcmcen
directeur nagelatcn volledigc transparantic tc betrachtcn ten aañziin van hct fci-t dat cc
oeo en dc cfo van KE rclaties van hem ziJn.

3'

Ten tijde van. de organisatic van het NBA rctatþ cvcnt 201g heefr de algcmeen
directcur nagelaten vollcdigc transparantic te gcven over zijn relatic mct Fastovívia hct
gezamenlgk aandeelhouderschap in KC.

4. B_ij hct vezocken van.goedkeuring

voor het commiesariaat bij KG hcefr dc algcmeen
directeur nagclatcn volledige transparantie te gevcn over zi¡n rðlaüe mct Fasto,ívia het
gcza_menlijk a¡ndeelhouderschap in KC alsmedc do NBA niet volledig juist

gelnformeerd mct de
_tgczeggfng: "Er zfin geen directe wrbtndingen ¡ñei ac
accounfantssector en of de NBA.' Omdat het commissariaat een verbiñOing van dc
âlgemecn dirccteur met KC bctrefr dic bovcnop dc bcsteandc bebokkcnheiã van de
algcmccn directcur als aandeclhoudcr en voorzitter van de aandeelhoudersvcrgadcrlng
zou komcn, had de aþemccn dircctcur het gcvraagde commissarlaat moetãn hteñ
beoordelen op basis van een totaal ovezicht van de rèeds bestaendc vcrbindingcn mct
KG en Fastoq en

5.

Tcn tijde van dc toelichting op lrjn positie tijdcns de bc¡tuurstweedaagsc heclt dc
algcmecn diructcur nagclatcn volledigc transparantie tc geven ovcr ziJñ rsþt¡e mct
Fastow via het gezamenlijk aandeelhouderschap in KC alsmede dc aañwszigen niet

vollcdig juist.gcÏnformeerd door a1n_te geveh dat vollcdþc aËtcmming-mct de
voozittcr en de viccvoozitter van dc NBA had plaatsgevondcn.
3.8

9p ¿c algemcen dirac{eur rustte gczicn de kwetsbarc politiekc posltlc van dc algemecn
directeur van dc NBA - en de NBA zelf - een grotc mate van eigeñ vcrantrroordelijkñeid om
een.passcndc bclangcnatueging tc maken. Hct Ondczoek wijst uit dat de algcmec'li dircc.tcur
hierin tekort ic acschotcn. Wii mencn dat de algcmcen direc{eur op bovcnstãandc momenten
9.9. in bovenstaandc sltuatice onvoldoendc zorg heeft bctracht om intem transparantic tc laten
bestaan ovGr van tocpassing zijnde nevenaciivitciten, -belangen en betrokkin relatics cn te
waarborgen dat de juiste beslissingsproc€ssen konden r¡rrcrdeñ gevolgd. Hicrdoor zijn situaües
ontstâan waarin het NBA bcstuur niet in staat is geweast om gõed gétnformeerd ti besllseen,
alhans.om gemaakle beslissingen te kunnen veraitwoorden eñ de dóor de atgcmeen dlrcc-teur
gevolgde handelswijzc uit te leggen als juiet. De algemeen directeur heeft dãarmce het risico
laten ontstaan dat NBA belangen beschadjsrl konden rakcn. Dit risico heefr zich ucrwczcnlijkt
mot dc publicatics in dc Telegraaf en het FD en dc daarop volgende mcdia aandacht,

3.9

Dat twcc voormalig bestuursleden van dc verbindingen van de algemeen dlrccteur mct KC en

Fagtow oP d9 hogglc zijn geweest, bctekcnt mogelijkcnrfls dat het gaat om kennis dic hct
volledlge.bestuur is toe te rekenen en zou kunnen leiden to:t een bcArÈnzing van de zorgpticht
van dc algemcen dircctcur, ovcrigcns zonder dat dit de algemeen O¡icctcur-volledig vanîe op
hem rustendc zorgverplichtingen zou ontslaan.
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4
4.1

Nevenbevlndlngcn on neyonconcluslc
Eind 2018 hcbbcn de voozitter, de vicevoozittcr en dc aþemcen dlrestcur de mogclijkhcden
voor..fiet,verlcngcn vel q9 samenrryerklng beçmkcn. ln b¡t overlcg komt ean Oã ofue hoc
invulling te gcvgn aan dc Wet Normering Topinkønens (WNT). Uit dc-intcrviews btflkt dat wordt

mÊegewogen dat dc bc.zoldigingsnorm van dc WNT ten aenzlcn van vastc aanstcllingcn
aanzicnliik lager is dan die voor een intcrim aanstclllng zoats de aþemeen directeur ¡n Zõtg
had en dat het dclcn van het vcrschil uitgangepunt voôr hct overlca ovcr de vclenging was.
Maegewogen wordt dat anderc mcdewcrkere binnen de NBA van óudsher mcer võrOienOen
dan dezc norm.
4.2

De voo¡zittcr, dc vicevoozittcr en dc dgcmeen directcur ondezoekcn of dc WNT
mogelíjkhcden bicdt dc algemeen dirccteur naast het wettcliJk bazoldigingsmaximum

veryocdingcn te vcrlenen die niet als bezoldiging wordcn aangcmerk( zoaÉ [¡voorbcctd
onkosten- en rclskosten-vergoeding. Dc voozlttcr hcelt aangegcvcn dai vanaf hci bcgin af
duldelfl.k was dat dit binnen de WNT moest vallen. Hiertoe worOi¿c lnternc juriet betrokkän en
een advocatenkantoor urcrdt gevraagd tc adviscrcn over dc vraag of oe WilT het toclaat om
onbelastc vergoedingen aan de algemeen directeur to vcr¡trckken.-

4.3

Vcwolgens worden vcrschillcnde opties onderzocht. Eón daarvan is de inhuur van cen
medewerkcr via dc management vennootschap van dc
directeur te laten lopcn
ecn
de NBA.
mits cr
dan ook wel
moct zijn dat
ls voor dc

O

goede taakuitoefening en dat zij dc
nict binncn dcWNT past.

deze optie

4.4

voor dc inhuur van de
vormt cn (il) als dit rlsico zich

vcrwczenlijkt cr dus sprakc is van onvcrschuldigde bctaling dic teruggevorderd dlent te worden
HÜ mcrkt dan op dEt dit gczicn de wilsovcrccnstemming niet voor de hand ligt cn stêlt voor dit in
ccn gidc lcttcr op te nemen. De algemeen dirccteur heefr eangcgevEn dat dit voorstel vicl
binncn de vcrkenning van dc mogelifkhedcn cn het nimmer de intentie is gcwccst buitcn dc
kadcrs van dc WNT om te gean.

4.5

De voozitter hecft de viccvoozltter per mail vezoctrt om de algemeen directeur te latcn weten
dat dc voorgcsteldc optis nict wcrkt. Ds voozitter geeft aan daãrbij tcven¡ te hebbcn aangcvcn
transparant tc willcn zijn en de bezoldiging volledig binnen de WNÎ dbnt tc vallcn, aþmõe dc

suggeatic van €cn gide lcttcr ongcpast tc vinden. Uit mails bl¡jkt dat de voot¡tter cn dc
vicevoorzitter hicrover hebbcn overlegd, !ì,aarna de vicevoozitter óc definiticvc terugkoppeling
aan de algemecn directeqr zou hebben gcdaan. De mcdewerker rechtstreeks aañ Oä NgÃ
gefactureerd zonder tusscnkomst van de management vennoobchap van dc algemecn
19cfr.
directcur.
4.4

Ten tijde van de schorsing is ten aanzien van de fac-turatie door dc aþcmeen dirccteur de

vraag opgekomen of de onbclaste reiskostenvcrgoeding moest worden toegekend op basis van
dqa!ryerkeliJk gereden kilometers, of dat kon worden uiþegaan van de ¡n 2Oi9'begcpastc
!9
(fiscele) fictle dat er vijf dagcn per week op Gn neer werd gáreden. Het NBA begtuur néen net
advocatenkantoor dat eerdcr betrokken waa om advies gcvraagd. De conclusie luidt dat alleen
-op
het decl van de rciskostenvergogqiq dat gebaseerd is
daãdwerketijk aþelegdc kitometers
1ie! wordt genormeerd door de WNT. Het bestuur heefr dit conform ñet iOv¡ei voor gchccl
2019 gecor¡tgcero, De algcmeen directeur geefr aan over 201g conform de afspralcn to
hcbben gedeclarcerd, welkc dcclaratles zijn gocdgekeurd door de voozitter van hct NBA
bestuur en door de NBA uitbetaald.
4.7

Wij mcnen dat dc door de algemeen directeur in de verkenningsfasc van ds nieuwe
opdrachtovereenkomst voorgestelde side letter en hctgeen daarin- gcrcgeld zou moctcn
worden, niet past bij dc zorgvuldlgheid dic een redelijk bekwaam én rãOeryf handelend
vakgenoot in het concrete geval in acht zou mocten nemen.
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