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12 februari 2021

Hoekstra: nauwe samenwerking niet in belang
van advocaten en accountants
Minister Wopke Hoekstra van Financiën stelt dat een te nauwe samenwerking tussen advocaten en
accountants kan resulteren in con icten "tussen de onderscheidenlijke beroepsnormen van deze
beroepsgroepen met mogelijke tuchtrechtelijke consequenties".
Hoekstra reageert op vragen van Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) aan de ministers van Financiën en voor
Rechtsbescherming over de wenselijkheid van vermenging van accountancy en advocatuur. Het FD berichtte begin
januari over mogelijke plannen van accountantskantoren om zich ook toe te gaan leggen op het leveren van juridische
diensten. In diverse media werd vervolgens gespeculeerd over de terugkeer van de ‘advocountant’.
Bij het opzetten van een advocatenpraktijk door een accountantskantoor moet rekening worden gehouden met de
rollen van advocaten, die het belang van de cliënt dienen, en die van accountants die gericht zijn op het publiek belang,
aldus Hoekstra. De huidige wetgeving bevat in zijn optiek al waarborgen om “onwenselijke vormen” van
samenwerking tegen te gaan. “Dit dwingt de accountantskantoren om de wenselijkheid goed in overweging te nemen
en er zorg voor te dragen dat de het publiek belang en fundamentele beginselen van de beroepsuitoefening niet in het
geding komen.”

Distantie
Gelet op de al bestaande scheiding van controle en advies ziet de minister “beperkte risico’s” voor de oobcontrolepraktijk. “Wat betreft de niet-controlepraktijk zullen de eigen verplichtingen waaraan accountants en
advocaten gebonden zijn nopen tot een zekere distantie. Een te nauwe samenwerking kan resulteren in een con ict
tussen de onderscheidenlijke beroepsnormen van deze beroepsgroepen met mogelijke tuchtrechtelijke
consequenties.”
Volgens Hoekstra is nauwe samenwerking ook niet in het belang van beide beroepen. “Een accountant heeft eigen
verplichtingen en kan zich naar verwachting niet beroepen op het verschoningsrecht van advocaten als hij zelf op
grond van een wettelijk voorschrift bijvoorbeeld een meldplicht of plicht tot informatieverstrekking heeft. Daarom is
het nodig om zorgvuldigheid te betrachten en te bezien welke nevene ecten verdere samenwerking met zich kan
brengen.”
Samen met minister Dekker van Rechtsbescherming zal Hoekstra de ontwikkelingen “nauwlettend volgen”.
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19 april 2022

OM in beroep in zaak over vertrouwelijke mails
advocaten en cliënt
Het Openbaar Ministerie gaat in beroep in de zaak over vertrouwelijke emails tussen advocaten van het Amsterdamse advocatenkantoor Stibbe en
hun cliënt Box Consultants. 

RODE LOPER

11 april 2022

Rode Loper: Liever objectief dan onafhankelijk
De Rode Loper-sessie van maart richtte zich, zoals voortaan de bedoeling is,
op zowel accountants als advocaten. Gesproken werd over onafhankelijkheid
en forensisch... 
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23 maart 2022

OM gebruikte ten onrechte mails van advocaat in
fraudezaak
Het OM heeft volgens de rechtbank in Den Bosch het verschoningsrecht
geschonden door e-mails van advocaten te lezen in het kader van een
fraudezaak tegen vermogensbeheerder... 
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15 maart 2022

Ook internationale advocatenpraktijken verlaten
Rusland
Net als de grote accountantsorganisaties vertrekken ook de internationale
advocatenkantoren uit Rusland. Maar enkele kantoren maken een andere
afweging. 
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03 maart 2022

Advocatenkantoren roepen op tot verbreken banden
met Rusland
Een collectief van twintig grote advocatenkantoren in Nederland doet een
oproep aan alle advocatenkantoren in het land om te stoppen met het
behartigen van belangen... 

