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11 januari 2021

Pheijffer: 'advocountants' verkeerd signaal
Het publiek belang is gebaat bij robuuste en betrouwbare accountantsorganisaties. Het is de vraag of
advocaten daaraan zullen bijdragen.
Dat stelt Marcel Pheij er in zijn jongste column in het FD. Volgens de hoogleraar accountancy is de toenadering tussen
accountantsorganisaties en advocatenpraktijken niet alleen ingegeven door economische, maar ook commerciële en
juridische motieven. "Waar accountants een geheimhoudingsverplichting hebben, is aan advocaten het
verschoningsrecht toegekend dat meer ruimte geeft om informatie vertrouwelijk te houden."
Ook Pheij er memoreert dat de vrijage tussen accountants en advocaten bepaald niet nieuw is. Hij refereert aan een
artikel uit het magazine De Accountant van 2003, over de moeizame samenwerking tussen beide disciplines. Als gevolg
van strengere regelgeving rondom de combinatie van controle- en advieswerk gingen fusieplannen tussen
accountants- en advocatenkantoren destijds niet door.

Verkeerd signaal
De hernieuwde opkomst van de 'advocountants' is volgens de hoogleraar een verkeerd signaal. In onderzoeksrapporten
uit diverse landen, waaronder ook Nederland, "wordt gewezen op de perverse en verkeerde prikkels die kunnen uitgaan
van de samenloop tussen accountants- en adviesdiensten". Ook moeten accountants de onpartijdigheid, objectiviteit
en onafhankelijkheid "hoog in het vaandel" hebben staan, terwijl advocaten het cliëntbelang voorop stellen.
"Bovendien doet het afbreuk aan het beeld dat accountantsorganisaties en de beroepsorganisatie de laatste tijd
schetsen: wij zijn sensitief voor de roep om verandering binnen de sector en zetten ons beste beentje voor", aldus
Pheij er.
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22 januari 2021

Advocountants: wenselijk of niet?
Marcel Pheijffer

Een eerdere column van Marcel Pheij er over de samenwerking tussen
accountantskantoren en advocaten zorgde voor Kamervragen. Of we
'advocountants' moeten willen... 
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22 januari 2021

Big four: 'Advocaten zijn niet interessant voor
accountancy'
Het zijn de adviestakken van de big four die geïnteresseerd zijn in het inhuren
van advocaten, niet de accountants. Er blijft een strikte scheiding bestaan
tussen... 
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14 januari 2021

SP stelt vragen over 'vermenging' van accountants en
advocaten
SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen heeft vragen gesteld aan minister
Wopke Hoekstra van Financiën en minister Sander Dekker voor
Rechtsbescherming, over de wenselijkheid... 
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06 januari 2021

FD: 'Big four-kantoren staan klaar om
advocatenmarkt te bestormen'
Deloitte, EY en KPMG staan klaar om hun juridische afdelingen uit te breiden
met advocaten. Tot nu toe was dit niet mogelijk vanwege de beroepsregels in
de advocatuur,... 
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04 december 2020

Advocatuur start experiment met juridische bijstand
door rechtsbijstandsverzekeraar
De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) start in januari met een
experiment dat het voor rechtsbijstandsverzekeraars mogelijk maakt om ook
niet-verzekerden bij... 

