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Orde van advocaten gaat gedragsregels omtrent
intern feitenonderzoek 'verduidelijken'
De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zegt zich er bewust van te zijn dat er bepaalde risico's spelen
voor advocaten rondom partijdigheid en beïnvloeding bij intern feitenonderzoek. De algemene raad van
de NOvA gaat de gedragsregels van advocaten rondom dit onderwerp daarom verduidelijken.
Dat meldt de NOvA op haar website. Volgens de NOvA valt het verrichten van intern feitenonderzoek (of: corporate
investigations, compliance- of forensisch onderzoek) binnen de grenzen van de beroepsuitoefening van advocaten,
aangezien dit gaat over de bepaling van de rechtspositie van de cliënt, maar dient dit ten allen tijde plaats te vinden
binnen de grenzen van de kernwaarden en de gedragsregels.
"Een advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient zijn onafhankelijkheid te bewaken.
De algemene raad van de NOvA onderkent in dat verband een aantal mogelijke risico’s, die zullen worden verduidelijkt
in de toelichting op de gedragsregels", aldus de NOvA.
Mede op grond van uitspraken van de tuchtrechter heeft de algemene raad een rijtje risico's vastgesteld, zoals wanneer
anderen dan de cliënt zeggenschap hebben of invloed uitoefenen over de wijze waarop de advocaat het interne
feitenonderzoek uitvoert, of wanneer intern feitenonderzoek wordt uitgevoerd naar mogelijke onregelmatigheden
waarbij de advocaat of diens kantoor eerder, bijvoorbeeld adviserend, betrokken is geweest, en wanneer de resultaten
van het interne feitenonderzoek niet (uitsluitend) aan de cliënt worden uitgebracht, maar direct aan een derde.
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SP stelt Kamervragen over fraudeonderzoek door
advocaten
SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen heeft aan de ministers Grapperhaus
(Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) vragen gesteld over
een uitspraak... 
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'Manusje van alles' geschrapt als advocaat, nog wel
accountant
Een accountant die ook werkzaam was als advocaat, is door het Hof van
Discipline van het tableau geschrapt. Daar gingen zestien gegronde
tuchtklachten en zeven schorsingen... 
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FD: 'Schandaal Pels Rijcken schokt financiële wereld'
Het schandaal rond de voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje van
landsadvocaat Pels Rijcken heeft een schokgolf veroorzaakt in de nanciële
wereld. 
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Toch weer ruimte voor 'advocountants'?
Rond de eeuwwisseling was er al een vrijage tussen advocaten en accountants. Strengere regels stonden fusieplannen
toen in de weg. Maar door een maatregel van de... 
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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... 

