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Fraudeonderzoek door advocaten
Het Financieel Dagblad (FD) berichtte 
op 16 maart dat forensisch accoun-
tants bezwaar zouden maken tegen de 
opmars van advocaten in hun domein. 
Inderdaad hebben steeds meer advoca-
tenkantoren een onderzoekspraktijk. 
De NOvA gaat ervan uit dat dit behoort 
tot de vrije markt waar de concurren-
tie haar werk moet kunnen doen. Het 
is hooguit de vraag in hoeverre deze 

werkzaamheden tot de kern van het 
advocatuurlijke werk behoren. Volgens 
een recente uitspraak van de Rechtbank 
Den Haag is het verschoningsrecht 
van de advocaat niet van toepassing 
op onderzoek dat alleen feitelijkheden 
bevat. De NOvA kan zich hier goed in 
vinden.
 Regulering is dan ook niet nodig, 
hooguit kan worden gedacht aan aan-

vullende (werk)afspraken die zien op de 
wijze van uitvoeren van een dergelijk 
onderzoek. De ervaring leert dat advo-
caten die dergelijke werkzaamheden 
verrichten vakbekwaam zijn. Zij zullen, 
in lijn met de uitspraak van de Recht-
bank Den Haag, de cliënt in voorko-
mende gevallen vooraf moeten wijzen 
op de reikwijdte van het verschonings-
recht.

Pilot KEI beperkter
De Rechtspraak heeft besloten om de 
eerste pilot voor digitaal procederen 
(KEI) beperkter aan te pakken dan 
gepland. In plaats van vier gerech-
ten zal de pilot op 1 april slechts bij 
één gerecht starten – waarschijnlijk 
Amsterdam. Ook zullen niet alle 
asielrechtadvocaten, maar zal slechts 
een vooraf geselecteerde groep wor-
den uitgenodigd voor deelname.
 Reden voor de beperking is een 
aantal problemen met het systeem 
die naar boven kwamen tijdens de 
testrondes met advocaten die de 

NOvA en de Rechtspraak afgelopen 
maand hebben georganiseerd. Ook 
medewerkers van de Rechtspraak 
zagen nog ruimte voor verbetering.
 De NOvA blijft in gesprek met de 
Rechtspraak over alle aspecten van 
KEI en zal de uitkomsten van de pilot 
en verdere testrondes nauwgezet 
volgen. Op de hoogte blijven over 
KEI, digitaal procederen en de 
modernisering van het procesrecht? 
Kijk dan in het dossier ‘Digitaal 
procederen (project KEI)’ op www.
advocatenorde.nl.
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Hoogste tijd dat @Advocatenorde @Edith Schippernl 
tot de orde roept vanwege loze beschuldigingen 
#complot

Sidney Smeets
Aadvocaatsmeets 

Een huilende #advocaat heb ik nog niet ontmoet. Jij 
wel? Hoe sterk zou je dat vinden? @Advocatenorde 
@HaagseOrde http://buff.ly/1KKxSee

Minou Woestenenk 
AMilieuadvocaat  

Dankbaar gebruikmaken van de achtergrondinfor-
matie van @Programma_KeI en @Advocatenorde 
bij voorbereiding workshop morgen in Groningen

KienhuisHoving CPA 
AKienhuisCPA  

All set voor presentatie van Tom de Wit @louwer-
slaw over #privacy voor opleiding @Advocatenorde 

Louwers IP|Tech Adv
Alouwerslaw

Via @EerdeHaitze: http://bit.ly/1zStnSW  Kernwaarde 
Advocatuur veiliggesteld door krachtdadig verzet  
@Advocatenorde” #tuchtrecht #advocaat

Raad van discipline 
ARaadvDiscipline 

Look at what was in my @timehop! 
One year ago: RT @advocaat_PS: @DiederikSamsom 
een jaar geleden: ‘Geen verdere bezuinigingen 
rechtsbijstand’

Mattijs Janssen
Atijs71 


