NIEUWS

01 augustus 2022

NRC: Advocaten namen vaak cash aan, tegen
eigen tuchtregels
Nederlandse strafrechtadvocaten hebben de eigen tuchtregels rondom het accepteren van cash geld
veelvuldig overtreden. Contante betaling werd op grote schaal geaccepteerd, zonder dat er sprake was
van uitzonderlijke omstandigheden die daarvoor vereist zijn.
Dat meldt NRC. Daarnaast lieten advocaten in een groot aantal gevallen na over contante betalingen boven de 5.000
euro te overleggen met de lokale deken, terwijl dit wel zou moeten.
Daardoor bestaat het risico dat advocaten zich schuldig hebben gemaakt aan schuldwitwassen of schuldheling. Dat
blijkt uit een onderzoek van de lokale dekens, die toezicht houden op de advocatuur, onder 45 strafrechtkantoren door
heel Nederland, waarvan de conclusies gedeeld zijn met NRC.
In het onderzoek, uitgevoerd door de unit Financieel Toezicht Advocatuur in opdracht van de dekens, werd de
nanciële administratie van de jaren 2018 tot 2020 van 45 strafrechtkantoren bekeken. Vooral in 2018 en 2019 werden
de tuchtregels massaal geschonden, in 2020 nam het aantal cash betalingen sterk af, volgens de dekens mede door het
aankondigen van het onderzoek en de discussie die daardoor binnen de beroepsgroep op gang kwam: het ging
rondzingen dat de onderzoekers voor de deur zouden kunnen staan.
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26 juli 2022

Tuchtrechter scherpt normen voor onderzoek door
advocaten aan
De Raad van Discipline, de tuchtrechter voor de advocatuur, vindt
onafhankelijk feitenonderzoek door advocaten niet te combineren met een
partijdige rol als advocaat.... 

NIEUWS

29 juni 2022

'Landelijk toezicht op advocatuur moet alleen uit
advocaten bestaan'
Minister Weerwind van Rechtsbescherming wil het toezicht op de advocatuur
verschuiven naar een nieuwe landelijke toezichthouder. De dekens kunnen
zich vinden in... 

NIEUWS

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... 

