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14 mei 2021

'Advocaten kunnen bij professioneel besturen nog
wat leren van accountants'
Na banken en accountantsorganisaties moeten ook de grote advocatenkantoren hun bestuur
professionaliseren.
Dat stelt FD-journalist Joris Polman, in een beschouwing naar aanleiding van berichtgeving over advocatenkantoor
NautaDutilh. Dat kantoor zou betrokken zijn bij witwaspraktijken door modeconcern FNG. Eerder haalde Pels Rijcken,
het advocatenkantoor van de landsadvocaat, het nieuws vanwege verduistering van gelden door de voormalige
bestuursvoorzitter.
Volgens het FD kunnen advocaten lering trekken uit de ervaringen binnen de accountantssector. Na incidenten is daar
veel tijd en energie gestoken in professionalisering van bestuur en kwaliteitsverbetering, mede op basis van het
verbeterplan ‘In het publiek belang’ uit 2014.

Loutering
"De portemonnee van de partners was niet langer leidend, maar de kwaliteit van dienstverlening. Een ontwikkeling die
wordt bevestigd door de positievere kwaliteitsrapportages van toezichthouder AFM", zo schrijft Polman, die onder
meer verwijst naar de "loutering" van KPMG. Dat kantoor trok destijds Jan Hommen aan om als ervaren bestuurder
orde op zaken te stellen. Hij stelde onder andere een raad van commissarissen aan.
Volgens Polman is het "veelzeggend" dat nog geen enkel groot Nederlands advocatenkantoor een volwassen rvc heeft.
"Ze kiezen nog altijd de bestuursvoorzitter uit hun midden. Iemand die na het verstrijken van zijn of haar termijn vaak
weer terug de praktijk in moet. Iemand die een pijnlijke beslissing direct in de eigen portemonnee voelt. Een voorzitter
zonder tanden."
FD: 'A aires tonen aan: advocaten vertrouwen te veel op hun confrères'
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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... 

NIEUWS

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... 

NIEUWS

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. 

NIEUWS

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... 

