Reglement Beroepsuitoefening
van de NEVOA Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs
Artikel 1
Begrippen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
de vereniging: NEVOA Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs
de statuten: de statuten van de vereniging
het bestuur: het bestuur van de vereniging
een lid: een lid van de vereniging.
Artikel 2
Eer en waardigheid
Een lid is gehouden zijn werkzaamheden eerlijk en nauwgezet te verrichten en zich te onthouden van al
hetgeen in strijd is met de eer en waardigheid van het beroep.
Artikel 3
Reclame en openbare voorlichting
1.
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.
reclame: iedere vorm van openbare aanprijzing, die de bevordering van het bezoldigd
verlenen van diensten beoogt door in overwegende mate wervend de aandacht te vestigen
op het optreden van het lid als adviseur op het terrein van het ondernemingsrecht of het
samenwerkingsverband waartoe het behoort;
b.
openbare voorlichting: kennisoverdracht - door redactionele tussenkomst - via een
massamedium ten behoeve van een goede oordeels- en besluitvorming van de ontvangers
van de boodschap, vanwege een lid of het samenwerkingsverband waartoe het behoort.
2.
Het is een lid toegestaan reclame en/of openbare voorlichting te bedrijven, of te gedogen dat die
ten behoeve van hem wordt bedreven, voorzover dit niet in strijd is met dit reglement.
3.
Een lid dient ervoor zorg te dragen dat reclame en/of openbare voorlichting in overeenstemming is
met de eer en waardigheid en de zorgvuldigheid die een behoorlijk adviseur op het terrein van het
ondernemingsrecht betaamt en in overeenstemming is met het streven van de leden naar een
onderlinge verhouding, die berust op welwillendheid en vertrouwen.
4.
Het is een lid niet toegestaan in reclame en openbare voorlichting honoraria te vermelden, tenzij
deze volledig, eenduidig en voor het gewone publiek volstrekt duidelijk zijn.
5.
Het is een lid niet toegestaan reclame en/of openbare voorlichting te bedrijven waarbij zijn/haar
diensten en/of de honoraria die daarvoor in rekening worden gebracht, worden vergeleken met die
van met name genoemde andere leden of groepen van leden.
6.
Het is een lid behoudens uitdrukkelijke toestemming van de cliënt niet toegestaan in reclame en/of
openbare voorlichting melding te doen over bijzonderheden van zaken die bij hem in behandeling
zijn of zijn geweest, de naam van zijn cliënt te noemen of anderszins mededelingen te doen over
de persoon van zijn cliënt en/of de aard en omvang van diens belangen.
Artikel 4
Dienstaanbiedingen
Het is een lid niet toegestaan, anders dan door middel van reclame en/of openbare voorlichting, zijn
diensten aan te bieden aan iemand die niet zijn cliënt is, tenzij dit geschiedt in gestandaardiseerde, in
algemene bewoordingen gestelde vorm.
Artikel 5
Vergoedingen
Het is een lid niet toegestaan vergoedingen te geven voor het hem bezorgen van opdrachten, tenzij het
een vergoeding betreft voor het overnemen van een praktijk of een gedeelte daarvan.
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Artikel 6
Aanvaarding van opdrachten
1.
Ontvangt een lid het verzoek tot overneming van de behandeling van een aangelegenheid die
klaarblijkelijk reeds bij een ander lid in behandeling is, dan verleent hij zijn diensten niet dan na
overleg met dat andere lid. Eerstbedoeld lid zal in een dergelijk geval eerst de cliënt ervan op de
hoogte stellen dat hij zich verplicht acht overleg met het andere lid te plegen. Heeft de cliënt
bezwaar tegen een dergelijk overleg, dan zal het lid de opdracht niet aanvaarden.
2.
Van het bepaalde in het eerste lid mag worden afgeweken wanneer het lid zich ervan heeft
overtuigd dat de cliënt de relatie met het andere lid heeft verbroken en/of indien en voor zover het
belang van de cliënt het onverwijld verlenen van hulp noodzakelijk maakt.
Artikel 7
Tegenstrijdige belangen
Het is een lid in het algemeen niet toegestaan zich met de behartiging van de belangen van twee of meer
partijen te belasten indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daarop uitlopende
ontwikkeling aannemelijk is. Dit verbod heeft tevens betrekking op het behartigen van tegenstrijdige
belangen door verschillende leden of personen, die hun beroep uitoefenen binnen hetzelfde
samenwerkingsverband.
Artikel 8
Beëindiging opdrachten
1.
Het is een lid niet toegestaan een opdracht neer te leggen op een daartoe niet geschikt moment,
tenzij er sprake is van een gewichtige reden. Een instructie die in strijd is met tekst of strekking van
dit reglement vormt in ieder geval een gewichtige reden.
2.
Een lid dat zijn opdracht neerlegt blijft desondanks, voor zover zulks in redelijkheid van hem kan
worden gevergd, verplicht al datgene te doen dat het belang van de cliënt vergt, waaronder het
nemen van die maatregelen die nodig zijn om schade voor zijn cliënt te voorkomen.
Artikel 9
Honorarium
Een lid zal zijn honorarium vaststellen met inachtneming van de aard, de omvang en het belang van zijn
werkzaamheden.
Artikel 10
Geheimhouding
Een lid is verplicht tot geheimhouding van alles wat in de uitoefening van zijn beroep te zijner kennis komt,
behoudens voor zover hij door belanghebbende van deze verplichting is ontheven.
Artikel 11
Incompatibiliteiten
Het is een lid niet geoorloofd een beroep uit te oefenen of functies te bekleden, welke onverenigbaar zijn
met de zelfstandigheid van de adviseur op het terrein van het ondernemingsrecht.
Artikel 12
Beroepsaansprakelijkheid
Een lid dient ervoor zorg te dragen dat het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid door een adequate
verzekering is gedekt.
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TOELICHTING
Toelichting bij artikel 5:
Het bepaalde in artikel 5 ziet niet op de betaling van een (lead)fee aan een tussenpersoon ter verkrijging
van opdrachten, zolang de onafhankelijkheid van het lid jegens de tussenpersoon niet in het geding komt.
De onafhankelijkheid is in elke geval in het geding indien het lid volledig, nagenoeg volledig of in
overwegende mate afhankelijk is van de tussenpersoon in de verkrijging van zijn inkomsten, of indien de
tussenpersoon invloed kan uitoefenen op de inhoud van het advies van een lid.
Toelichting bij artikel 7:
Enerzijds is het verbod van behartiging van tegenstrijdige belangen een van de essentiële beroepsregels.
Anderzijds dreigt dit verbod in bepaalde gevallen en bij een te rechtlijnige uitleg zijn doel voorbij te
schieten en juist in de weg te staan aan een goede en verantwoorde dienstverlening aan cliënten.
Daarom zijn in de bepaling de woorden 'in het algemeen' opgenomen. Deze toelichting beoogt in dit
opzicht nadere richtlijnen voor de uitleg en toepassing van onderhavige regel te geven.
a.

Een tegenstrijdig belang zal niet aanwezig worden geacht op grond van het enkele feit dat partijen
elkaars concurrenten zijn.

b.

De bepaling zal in geen enkel opzicht in de weg staan aan het optreden als arbiter, bindend
adviseur of 'mediator' met inachtneming van de daarvoor geldende regels.

c.1

De bepalingen zullen voorts in het algemeen niet in de weg staan aan de behandeling van
opdrachten van gezamenlijke partijen, waarbij van tegenstrijdige belangen sprake kan zijn, indien
en zolang die echter duidelijk ondergeschikt zijn - en door alle betrokkenen als ondergeschikt
worden ervaren - aan de daarbij betrokken gemeenschappelijke belangen van partijen.

c.2

In het in c.1 bedoelde geval dient het lid ervoor te zorgen dat bij alle betrokken partijen steeds
duidelijkheid bestaat omtrent hetgeen van hem mag worden verwacht en ook overigens alle extra
zorgvuldigheid te betrachten, die een behoorlijke beroepsuitoefening in een dergelijk geval vergt.
Reeds wanneer twijfel omtrent de vraag of (nog) voldaan wordt aan de in dit verband gestelde
voorwaarden niet aanstonds kan worden weggenomen, neemt het lid zo nodig zelf het initiatief tot
wijziging van de situatie.

d.

In bijzondere gevallen waarin de toepassing van het verbod er toe zou leiden dat cliënten geen
beroep kunnen doen op adequaat advies, mag van het verbod worden afgeweken voor zover
nodig om dit bezwaar weg te nemen, waarbij de in c.2 gegeven regels van toepassing zijn. In dit
verband kan o.m. worden gedacht aan het geval dat het lid over uitzonderlijke specialistische
deskundigheid beschikt.

e.

Op het verbod zal geen uitzondering zijn toegestaan indien de dienstverlening betrekking heeft op
een geschil tussen de betrokken partijen.

f.

Indien een lid zich op grond van overwegingen, samenhangend met het verbod, als adviseur
terugtrekt, draagt hij er naar beste vermogen toe bij dat de belangenbehartiging van de betrokken
partij(en) kan worden voortgezet.

Toelichting bij artikel 12:
Onder een adequate verzekering wordt verstaan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
(aansprakelijkheid voor vermogensschade toegebracht aan cliënten of derden, door fouten gemaakt bij
de werkzaamheden die de verzekerde heeft verricht of heeft doen verrichten) met een verzekerd bedrag
van tenminste € 450.000 per aanspraak.
Inlichtingen:
NEVOA Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs, www.nevoa.nl e-mail info@nevoa.nl.
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