Samenwerkingsafspraken voor Het Netwerk van Ondernemende Juristen

1.

INLEIDING EN DOELSTELLING

1.1

Het Netwerk van Ondernemende Juristen is een exclusieve groep juristen die:
(a)

juristen in staat stelt om met elkaar kennis en ervaring te delen;

(b)

juristen in staat te stelt om zich als lid van Het Netwerk van Ondernemende
Juristen kwalitatief te onderscheiden van andere juristen en juridische
dienstverleners;

(c)

juristen in staat stelt om door samenwerking met andere juristen Opdrachtgevers
meer te bieden dan zij als solo-ondernemer kunnen;

(d)

juristen in staat stelt om met behoud van zelfstandigheid en onafhankelijkheid als
gelegenheidscompagnons extra omzet te realiseren;

(e)

inkoopbehoeften van juristen bundelt om hen toegang te bieden tot opleidingen
en faciliteiten die op individuele basis niet of tegen hogere prijs toegankelijk zijn.

1.2

Voor deelname aan het Het Netwerk van Ondernemende Juristen en toetreding tot deze
samenwerkingsafspraken komen alleen Juristen in aanmerking die voldoen aan de in
bijlage 1 (Kwaliteit en toetreding) beschreven criteria.

1.3

Het Netwerk van Ondernemende
OndernemendeJuristen.

1.4

Om de afspraken over toetreding tot de groep en de samenwerking tussen Juristen en
OndernemendeJuristen te harmoniseren en vast te leggen, zijn onderstaande
samenwerkingsafspraken geformuleerd (de Samenwerkingsafspraken).

2.

GEBRUIKTE DEFINITIES

Juristen

wordt

beheerd

en

gefacilieerd

door

In deze Samenwerkingsafspraken wordt verstaan onder:
Contact: in relatie tot een bepaalde Opdrachtgever, de gerichte uitwisseling van
informatie door, of op initiatief van OndernemendeJuristen, die erop is gericht de Jurist
in aanmerking te laten komen voor Opdrachten.
Doorverwijzen: het gericht en actief door de Jurist bij een Opdrachtgever onder de
aandacht brengen van OndernemendeJuristen of door OndernemendeJuristen
voorgedragen leden van Het Netwerk van Ondernemende Juristen, met het oog op
vervullen van een concrete behoefte aan juridische ondersteuning. Een Doorverwijzing
geldt alleen als zodanig indien OndernemendeJuristen dit bevestigd heeft.
Jurist: de juridische professional die zich als ondernemer richt op het, in persoon of
door middel van een ‘persoonlijke rechtspersoon’, verlenen van juridische diensten.
Het Netwerk van Ondernemende Juristen: de groep van Juristen die door OndernemendeJuristen wordt beheerd.
OndernemendeJuristen: OndernemendeJuristen B.V.
Opdracht: de opdracht tot het verlenen van juridische diensten die een Opdrachtgever
aan een Jurist verstrekt, ongeacht of er een vergoeding tegenover staat.
Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon met behoefte aan juridische
dienstverlening ten behoeve van zichzelf of derden.
3.

TOEPASSELIJKHEID

3.1

Deze Samenwerkingsafspraken zijn van toepassing op de relatie tussen Juristen
onderling voor zover zij handelen als lid van Het Netwerk van Ondernemende Juristen,
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en tussen Juristen en OndernemendeJuristen, alsmede op alle overeenkomsten die
daaruit voortvloeien.
3.2

Individuele afwijkingen of aanvullingen gelden uitsluitend als deze schriftelijk door
OndernemendeJuristen zijn bevestigd. De algemene voorwaarden die de Jurist
eventueel in zijn of haar praktijk hanteert, zijn niet van toepassing op de samenwerking
met OndernemendeJuristen.

3.3

De Jurist die via een rechtspersoon werkt, of gedurende de samenwerking overgaat tot
het werken via een rechtspersoon, verplicht zich tegenover OndernemendeJuristen om
persoonlijk uitvoering te geven aan de samenwerking en staat ervoor in dat de
rechtspersoon zich verbindt tot naleving van deze Samenwerkingsafspraken.

4.

RECHTSVERHOUDINGEN

4.1

De Jurist wordt op basis van persoonlijke kwaliteiten en professionele ervaring
uitgenodigd tot deelname aan Het Netwerk van Ondernemende Juristen. De
rechtsverhouding
op
basis
van
deze
Samenwerkingsafspraken
is
daarom
persoonsgebonden en onoverdraagbaar. De onoverdraagbaarheid geldt niet voor
OndernemendeJuristen indien het een overdracht betreft van de rechten en
verplichtingen ten aanzien van alle Juristen of een duidelijk identificeerbare deelgroep
van Juristen.

4.2

De samenwerking tussen de Jurist en OndernemendeJuristen strekt niet tot het
ontstaan van een gezagsrelatie tussen partijen.
(a)

De Jurist is niet verplicht tot Doorverwijzen. Hij of zij doet dit indien het belang
van de Opdrachtgever hiermee gediend is. De Jurist is ook niet gehouden om
Opdrachten te aanvaarden.

(b)

Andersom is OndernemendeJuristen ook niet verplicht om de Jurist in Contact te
brengen met opdrachtgevers of gevolg te geven aan diens Doorverwijzing. Zij
doet dat altijd alleen als zij van mening is dat zowel het belang van de Jurist als
de betrokken Opdrachtgever daarmee gediend kan zijn.

De Jurist bepaalt zelf in vrijheid zijn of haar tarief en onthoudt zich tegenover
Opdrachtgevers
van
uitlatingen
die
de
indruk
kunnen
wekken
dat
OndernemendeJuristen hierop invloed uitoefent.
4.3

De Jurist staat ervoor in dat de door hem of haar te verlenen diensten voldoen aan de
eisen die daaraan, op grond van de opdracht of afspraken, in redelijkheid kunnen
worden gesteld en dat steeds wordt voldaan aan alle eisen van vakbekwaamheid.

4.4

In de uitvoering van opdrachten die voortvloeien uit een Contact houdt de Jurist zich
aan het bepaalde in bijlage 3 (Gedragsregels voor Zelfstandige Juristen).

4.5

De Jurist draagt persoonlijk de verantwoordelijkheid voor de naleving van wettelijke
verplichtingen die verband houden met zijn of haar werkzaamheden. Voor de Juristen
die tevens ingeschreven zijn als advocaat valt daaronder ook de regelgeving voor de
advocatuur.

4.6

OndernemendeJuristen is geen partij bij overeenkomsten die de Jurist aangaat met een
Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.

HET DELEN VAN GEREALISEERDE OMZET

5.1

OndernemendeJuristen draagt binnen Het Netwerk van Ondernemende Juristen zorg
voor verdeling van omzet en heeft recht op een aandeel in elke verdeling die zij
verzorgt. De verdeling en de duur van de aanspraken worden bepaald op basis van de
verdeelsleutel in artikel 6.

5.2

De Jurist die Doorverwijst heeft aanspraak op een gedeelte van de omzet die als gevolg
daarvan door OndernemendeJuristen wordt ontvangen.
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5.3

De Jurist die omzet realiseert die terug te voeren is op een Contact, deelt die omzet met
OndernemendeJuristen. Als de Jurist aannemelijk maakt dat een Opdracht en de daaruit
voortvloeiende omzet niet terug te voeren is op een Contact, maakt
OndernemendeJuristen geen aanspraak op haar aandeel in die omzet. Een Opdracht is
in ieder geval wel terug te voeren op een Contact indien:
(a)

de Jurist binnen 12 maanden na een Opdracht waarop dit artikel 5.3 van
toepassing was, van de Opdrachtgever opnieuw een Opdracht krijgt;

(b)

de Jurist met het oog op een specifieke Opdracht door OndernemendeJuristen met
een Opdrachtgever in contact wordt gebracht, deze Opdracht ook daadwerkelijk
krijgt, ongeacht de tijdsduur tussen het moment waarop OndernemendeJuristen
het Contact verzorgde en het moment waarop de Opdracht verstrekt wordt.

5.4

Betaling van een aandeel in omzet blijft niet-opeisbaar zolang de desbetreffende omzet
niet daadwerkelijk door de andere partij is ontvangen of op andere wijze is verrekend.
Afzonderlijk toegekende vergoedingen voor reizen en andere onkosten worden niet
aangemerkt als omzet.

5.5

De Jurist informeert OndernemendeJuristen per gelijke post of e-mail als waarmee de
factuur
bij
de
Opdrachtgever
wordt
ingediend
over
de
omzet
waarin
OndernemendeJuristen een aandeel toekomt.

5.6

OndernemendeJuristen informeert de Jurist binnen vijf dagen na ontvangst van
betalingen die betrekking hebben op omzet waarin deze vanwege Doorverwijzing deelt.

5.7

Indien een partij, ondanks herhaalde herinnering per e-mail door de ander, gedurende
meer dan 14 dagen in gebreke blijft om de ander te informeren, heeft die ander het
recht op een direct opeisbare aanvullende vergoeding van EUR 250 (exclusief BTW)
voor elke dag dat het verzuim voortduurt. Dit laat onverlet de aanspraken op het
aandeel in de omzet, schadevergoeding, of de mogelijkheden tot ontbinding van de
overeenkomst.

5.8

Om bij een verschil van inzicht over nakoming van financiële verplichtingen de andere
partij in de gelegenheid te stellen te controleren of alle afspraken zijn nagekomen die
voortvloeien uit deze Samenwerkingsafspraken, verplichten partijen zich over en weer
om op eerste verzoek inzage te geven in hun administratie aan een onafhankelijke
accountant. De kosten van de accountant worden gedragen door de in het ongelijk
gestelde partij.

5.9

Een Jurist die zonder tussenkomst van OndernemendeJuristen een andere Jurist uit Het
Netwerk van Ondernemende Juristen in contact brengt met een potentiele
Opdrachtgever heeft geen recht op enige vergoeding of aandeel in de omzet die deze
als gevolg daarvan realiseert.

6.

VERDEELSLEUTEL OMZET

6.1

Het volgende geldt ten aanzien van de aanspraken van de Jurist op een aandeel in de
omzet die voortvloeit uit een Opdracht die terug te voeren is op zijn of haar
Doorverwijzing:

6.2

(a)

De Jurist die de activiteiten van het netwerk niet financieel ondersteunt op de in
de bijlage 1 (Deelname modellen) beschreven wijze, ontvangt maximaal de eerste
6 maanden na aanvang van de daaruit voortvloeiende Opdracht de helft van
hetgeen OndernemendeJuristen dankzij de Doorverwijzing ontvangt;

(b)

De Jurist die de activiteiten van Het Netwerk van Ondernemende Juristen wel
financieel ondersteunt op de in de bijlage 1 (Deelname modellen) beschreven
wijze, ontvangt ongeacht de duur van de daaruit voortvloeiende opdracht de helft
van hetgeen OndernemendeJuristen dankzij de Doorverwijzing ontvangt.

Het volgende geldt ten aanzien van de verplichtingen van de Jurist tot het delen van
omzet die voortvloeit uit Opdrachten die terug te voeren zijn op een Contact:
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(a)

De Jurist deelt met OndernemendeJuristen 20 procent van de omzet die
voortvloeit uit Opdrachten die terug te voeren zijn op een Contact.

(b)

Als de Jurist de activiteiten van Het Netwerk van Ondernemende Juristen
financieel ondersteunt op de in bijlage 1 (Deelname modellen) beschreven wijze,
wordt het aandeel van OndernemendeJuristen in de uit een Contact
voortvloeiende omzet een jaar na aanvang van de eerste Opdracht verlaagd tot
10 procent. Twee jaar na aanvang van de eerste Opdracht eindigt het aandeel van
OndernemendeJuristen.

(c)

Als de Jurist ervoor kiest de activiteiten van Het Netwerk van Ondernemende
Juristen niet financieel te ondersteunen op de in bijlage 1 (Deelname modellen)
beschreven wijze, wordt het aandeel van OndernemendeJuristen in de omzet die
uit een Contact voortvloeit niet verlaagd.

6.3

De hierboven beschreven
overeengekomen.

verdeling

geldt

tenzij

schriftelijk

uitdrukkelijk

anders

7.

DUUR EN BEËINDIGING VAN DE SAMENWERKING

7.1

De samenwerking begint op het moment dat OndernemendeJuristen aan de Jurist zijn
of haar deelname aan Het Netwerk van Ondernemende Juristen bevestigt, of zoveel
eerder als de Jurist voor het eerst via OndernemendeJuristen in contact komt met een
Opdrachtgever. Zij eindigt van rechtswege op de datum waarop de Jurist zijn of haar
onderneming staakt of overdraagt, of zoveel eerder als partijen deze met inachtneming
van een opzegtermijn van één maand tussentijds opzeggen.

7.2

Elk van de partijen is gerechtigd – zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn – deze
Samenwerkingsafspraken met onmiddellijke ingang, ten aanzien van hem of haar
geheel of gedeeltelijk te ontbinden zodra ten laste van de andere partij surseance van
betaling of faillissement is uitgesproken.

7.3

OndernemendeJuristen heeft het recht om de Samenwerkingsafspraken ten aanzien van
de Jurist buiten rechte en zonder dat zij tot enige schadeloosstelling is gehouden, te
ontbinden indien zij een redelijke grond heeft om te twijfelen aan de kwaliteit van de
door de Jurist verleende diensten, de tevredenheid van Opdrachtgevers over de door de
Jurist verleende diensten, de juistheid van de door hem of haar verstrekte informatie of
diens integriteit in de uitvoering van Opdrachten. Dit recht komt OndernemendeJuristen
steeds toe als zij goede gronden heeft om te veronderstellen dat de Jurist zich niet
houdt aan deze Samenwerkingsafspraken of de Gedragsregels voor Zelfstandige
Juristen.

7.4

Partijen maken bij beëindiging van de samenwerking afspraken over de afhandeling van
lopende verplichtingen en de communicatie richting wederzijdse relaties.

7.5

Alle verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van de
samenwerking voort te duren, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de bepalingen
omtrent de verdeling van omzet, behouden ook nadien hun werking.

8.

VERTROUWELIJKHEID

8.1

Partijen verplichten zich zowel tijdens als gedurende een periode van twee jaar na
beëindiging van de samenwerking om informatie over de samenwerking, financiële
afspraken of de activiteiten van partijen, met inbegrip van informatie over Juristen,
Opdrachtgevers en andere relaties:
(a)

alleen te gebruiken ten behoeve van de doelstellingen en activiteiten van Het
Netwerk van Ondernemende Juristen; en

(b)

vertrouwelijk te behandelen en niet kenbaar te maken aan personen die niet zijn
aangesloten bij Het Netwerk van Ondernemende Juristen of die duidelijk niet in
aanmerking komen om tot deze Samenwerkingsafspraken toe te treden,
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8.2

De vertrouwelijkheid geldt niet voor zover het informatie betreft die algemeen
toegankelijk is (zonder dat daarvoor bewerking of verwerking van die gegevens nodig
is), voor zover openbaarmaking noodzakelijk is op grond van enige wettelijke
verplichting, of na voorafgaande toestemming van de betrokken partijen.

8.3

Geen vertrouwelijkheid geldt ten aanzien van Opdrachtgevers. Zowel de Jurist als
OndernemendeJuristen betrachten steeds transparantie richting Opdrachtgevers over
het zakelijke karakter van Het Netwerk van Ondernemende Juristen.

9.

AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING EN VRIJWARING

9.1

Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder
gevolgschade.

9.2

De Jurist sluit voor zichzelf een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid die dekking
biedt tot ten minste EUR 500.000 per schadegeval en houdt deze in stand zolang hij of
zij deel uit maakt van Het Netwerk van Ondernemende Juristen. Op eerste verzoek van
OndernemendeJuristen levert de Jurist een bewijs van deze verzekering. Verzuim van
de Jurist om aan zo’n verzoek te voldoen geeft OndernemendeJuristen het recht om al
haar verplichtingen jegens de Jurist op te schorten.

9.3

De Jurist vrijwaart Opdrachtgevers waarmee hij of zij in Contact is gekomen van
aanspraken van de fiscus die verband houden met werkzaamheden van de Jurist. Op
eerste verzoek van OndernemendeJuristen levert de Jurist het bewijs dat hij of zij aan
alle hiervoor relevante fiscale verplichtingen voldoet. Verzuim van de Jurist om aan zo’n
verzoek te voldoen geeft OndernemendeJuristen het recht om al haar verplichtingen
jegens de Jurist op te schorten (onverminderd de verplichting van de Jurist om zijn of
haar verplichtingen ten aanzien van OndernemendeJuristen onverminderd na te blijven
komen).

9.4

Partijen vrijwaren elkaar voor aanspraken van derden die verband houden met de
uitvoering van hun werkzaamheden.

10.

DIVERSEN

10.1 De Jurist verleent OndernemendeJuristen hierbij toestemming om in haar uitingen te
vermelden dat de Jurist is geselecteerd voor toetreding tot Het Netwerk van
Ondernemende Juristen.
10.2 Als een deel of een clausule van deze Samenwerkingsafspraken ongeldig, nietig of nietafdwingbaar
zou
zijn,
heeft
OndernemendeJuristen
het
recht
deze
Samenwerkingsafspraken dusdanig aan te passen dat deze de strekking van de
ongeldige, nietige of niet-afdwingbare clausule zoveel mogelijk benadert.
10.3 Aanpassing van de regelingen in de bijlagen bij deze Samenwerkingsafspraken kan
eenzijdig door OndernemendeJuristen plaatsvinden, met dien verstande dat:
(a)

reeds aangegane concrete verplichtingen onveranderd blijven;

(b)

een aanpassing ten nadele van de Jurist deze het recht geeft de overeenkomst
ten aanzien van hem of haar te beëindigen.

10.4 Op de samenwerking tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
10.5 Ieder geschil naar aanleiding van deze Samenwerkingsafspraken of de overeenkomst
waarvan deze deel uit maken zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam, maar niet eerder dan nadat partijen zich te goeder trouw hebben
ingespannen om in onderling overleg en eventueel via mediation een oplossing te
bereiken.
Amsterdam, juli 2015
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Bijlagen:
Bijlage 1: Kwaliteit en toetreding
Bijlage 2: Deelname modellen
Bijlage 3: Gedragsregels voor Zelfstandige Juristen, versie mei 2010
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Bijlage 1 Kwaliteit en toetreding tot het Netwerk van OndernemendeJuristen

1.

Voor deelname aan Het Netwerk van Ondernemende Juristen en toetreding tot deze
Samenwerkingsafspraken
komen
alleen
academisch-juridisch-gekwalificeerde
professionals in aanmerking die:
a.

de doelstellingen van Het Netwerk van Ondernemende Juristen onderschrijven;

b.

beschikken over actuele vakkennis en meer dan vijf jaar gedegen juridische
praktijkervaring hebben opgedaan als advocaat bij een gerenommeerd
advocatenkantoor of als bedrijfsjurist of werkzaam jurist op een juridische
afdeling;

c.

in de zin van fiscale en sociale verzekeringswetgeving aantoonbaar werkzaam zijn
als zelfstandig ondernemer, of concrete plannen hebben om op korte termijn
zelfstandig ondernemer te worden;

d.

beschikken over een behoorlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan wel
bereid deze voor het accepteren van een opdracht af te sluiten;

e.

in het recente verleden aantoonbaar succesvol werkzaam zijn geweest in functies
of opdrachten die overeenkomen met, of een inhoudelijke basis bieden voor het
leveren van diensten als zelfstandig jurist of advocaat;

f.

beschikken over een visie op de manier waarop hun specifieke kennis en kunde
voor opdrachtgevers in economisch opzicht van toegevoegde waarde kan zijn;

g.

onafhankelijk zijn in die zin dat geheel zelfstandig en zonder ruggespraak met
anderen tarieven en voorwaarden bepaald en opdrachten aangenomen kunnen
worden;

h.

in staat en bereid zijn om professionaliteit als zelfstandig ondernemer en
vakmanschap als jurist te onderbouwen met ten minste twee positieve referenties
van recente opdracht- of werkgevers;

i.

kennis en vaardigheden stelselmatig onderhouden, niet alleen door “learning on
the job” en zelfstudie, maar ook door met vakgenoten op een gestructureerde
manier kennis uit te wisselen en opleidingen te volgen;
Als norm hanteert Het Netwerk van Ondernemende Juristen de eisen voor de
permanente opleiding voor de advocatuur. De praktijk van Juristen in Het Netwerk
van Ondernemende Juristen is echter zeer divers en leent zich niet altijd voor
toepassing van dat kader. Voldoen de opleidingsinspanningen niet aan de eisen
voor permanente opleiding voor de advocatuur, dan kan de Jurist in kwestie
aantonen waarom dit ook op langere termijn geen belemmering vormt voor de
kwaliteit van zijn of haar dienstverlening.

j.

2.

het professionele statuut onderschrijven zoals dat is neergelegd in
de Gedragsregels voor Zelfstandige Juristen en de Samenwerkingsafspraken van
het Netwerk van Ondernemende Juristen.

Toelating tot Het Netwerk van Ondernemende
Samenwerkingsafspraken vindt plaats na:

Juristen

en

toetreding

tot

de

a.

voorselectie door OndernemendeJuristen aan de hand van het track record van de
desbetreffende Jurist;

b.

een interview door OndernemendeJuristen;

c.

het inwinnen van referenties indien OndernemendeJuristen dit noodzakelijk acht;

d.

instemming van de zittende leden van het Netwerk van Ondernemende Juristen.
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Bijlage 2 Deelname modellen

VORMEN VAN DEELNAME
1.

2.

Elke Jurist die zich aansluit bij Netwerk Ondernemende Juristen kiest zelf de vorm van
deelname uit de volgende vormen die betrekking hebben op de mate waarin de Jurist
de niet-commerciële collectieve activiteiten van Het Netwerk van Ondernemende
Juristen financieel ondersteunt:
a.

Basic:

Kosteloze basisaansluiting bij Het Netwerk van Ondernemende
Juristen waarmee de Jurist in aanmerking komt voor Opdrachten
en omzet uit Contacten en Doorverwijzingen, maar financieel
hiervan minder voordeel geniet dan degenen die de nietcommerciële activiteiten van het netwerk wel financieel
ondersteunen.

b.

Professional:

Volwaardige deelname aan Netwerk Ondernemende, bedoeld voor
alle leden van Het Netwerk van Ondernemende Juristen die het
collectieve, solidaire aspect van de netwerkgedachte ondersteunen.

c.

Business:

Voor Juristen die net een beetje ondernemender zijn dan de
gemiddelde zelfstandige advocaat of jurist en die Het Netwerk van
Ondernemende
Juristen
actief
inzetten
om
hun
ondernemingsdoelen te verwezenlijken.

Op
de
website
van
Het
Netwerk
van
Ondernemende
Juristen,
www.ondernemendejuristen.nl, wordt uiteengezet wat in welke opzichten de drie
vormen van deelname verschillen.

FINANCIËLE BIJDRAGE TEN BEHOEVE VAN COLLECTIEVE ACTIVITEITEN
3.

Aan de deelnamevormen Professional en Business is verbonden dat de Jurist een
financiële bijdrage stort bij OndernemendeJuristen die wordt aangewend ter dekking
van kosten die gemaakt worden in het kader van het organiseren het collectieve nietcommerciële aspect van het netwerk. Hiervoor geldt het volgde:
a.

ter zake van de bijdrage
OndernemendeJuristen;

ontvangt

de

Jurist

b.

de hoogte van de financiële bijdragen wordt voor deelname kenbaar gemaakt en
gepubliceerd op de website www.ondernemendejuristen.nl;

c.

de keuze om financieel bij te dragen wordt gemaakt voor minimaal één jaar en tot
wederopzegging automatisch jaarlijks met één jaar verlengd;

d.

opzegging van de financiële bijdrage kan met inachtneming van een termijn van
ten minste één maand voor het einde van elk jaar;

e.

OndernemendeJuristen mag de hoogte van financiële bijdragen tussentijds
eenzijdig wijzigen. Een wijziging in het nadeel van de Jurist geeft deze het recht
de bijdrage stop te zetten.
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Bijlage 3 Gedragsregels voor Zelfstandige Juristen

versie juli 2015

Uitgangspunten voor beroepsuitoefening
Er wordt hierna telkens van “hij” of “zijn” gesproken, maar uiteraard wordt ook zij bedoeld.
Deskundigheid.
De zelfstandig jurist beschikt aantoonbaar over de kennis en vaardigheden die in de kring van
juridische professionals die werkzaam zijn in soortgelijke opdrachten, noodzakelijk worden
gevonden. Hij houdt zijn deskundigheid op peil door het jaarlijks volgen van meerdere
cursussen en opleidingen op zijn vakgebied. Naast kennis beschikt hij over vaardigheden om
zijn kennis en ervaring om te zetten in dienstverlening die aansluit bij de behoefte van zijn
opdrachtgevers. Hij is in staat om uit te leggen hoe en waarom hij een bepaalde aanpak kiest
en hoe hij tot een bepaald advies is gekomen.
Integriteit.
Al zijn opdrachten en werkzaamheden voert de zelfstandig jurist volstrekt te goeder trouw uit.
Hij waakt voor vermenging van belangen, behartigt geen tegenstrijdige belangen en zorgt
ervoor dat hierover bij anderen ook geen misverstanden ontstaan. In de uitvoering van
opdrachten en werkzaamheden houdt de zelfstandig jurist er rekening mee dat derden
belangen kunnen hebben die hij niet buiten beschouwing mag laten.
Onafhankelijkheid.
De zelfstandig jurist zet zich ten volle in om zijn opdracht tot een voor zijn opdrachtgever
bevredigend resultaat te brengen. Hij is loyaal aan zijn opdrachtgever zonder dat hij echter
zijn professionele onafhankelijkheid opgeeft. In de uitvoering van opdrachten betekent deze
onafhankelijkheid dat de zelfstandig jurist zoveel afstand houdt tot zijn opdracht en zijn
opdrachtgever dat hij zijn deskundigheid onbelemmerd kan aanwenden. Hij verwerkt bij de
uitvoering van zijn opdracht alle relevante feiten en inzichten en laat niets weg of voegt niets
toe om anderen of zichzelf te bevoordelen of een plezier te doen.
Gedragsregels
1. ALGEMENE REGELS
1.1 Een zelfstandig jurist neemt bij zijn werkzaamheden de zorgvuldigheid in acht die een
goed opdrachtnemer betaamt en gedraagt zich zo dat het vertrouwen in zijn beroep en zijn
bedrijf niet wordt geschaad.
1.2 De zelfstandig jurist houdt zich in zijn beroeps- en bedrijfsuitoefening aan de wet en
deze gedragsregels en hun onderliggende uitgangspunten.
1.3 De zelfstandig jurist zet zijn kennis, ervaring en vaardigheden in ten behoeve van de
belangen van de opdrachtgever en diens organisatie, zonder daarbij zijn professionele
onafhankelijkheid prijs te geven.
1.4 Indien aan de kant van de zelfstandig jurist persoonlijke of zakelijke belangen van
invloed kunnen zijn op de uitvoering van werkzaamheden, dan maakt hij dit direct kenbaar
aan de betrokken opdrachtgever. Tenzij de opdrachtgever schriftelijk te kennen geeft dat hij
desondanks prijs stelt op uitvoering c.q. voortzetting van de opdracht door de zelfstandig
jurist, is de zelfstandig jurist in dit geval gehouden om de opdracht terug te geven.
1.5 Een
zelfstandig
jurist
is
gehouden
om,
binnen
redelijke
grenzen,
zijn
beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, daarbij rekening houdend met de omvang van de
risico’s die hij in de uitoefening van zijn beroep loopt.
1.6 Voor zelfstandige juristen die tevens zijn ingeschreven als advocaat geldt dat de
daarvoor geldende beroepsregels prevaleren en dat deze gedragsregels aanvullend werken.
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2. AANVAARDING VAN OPDRACHTEN
2.1 De zelfstandig jurist aanvaardt alleen opdrachten waarvoor hij op grond van zijn
deskundigheid voldoende gekwalificeerd is, tenzij hij in de opdracht zal samenwerken met een
andere zelfstandig jurist die de vereiste deskundigheid wel bezit.
2.2 Voordat hij een opdracht aanvaardt, zorgt de zelfstandig jurist ervoor dat er tussen hem
en zijn opdrachtgever duidelijkheid bestaat over wederzijdse verwachtingen, de inhoud van
de opdracht, de voorwaarden van de samenwerking en de financiële afhandeling.
2.3 De zelfstandig jurist zal geen opdracht aanvaarden waarvan hij weet dat er geen
redelijke kans is op het bereiken van het door de opdrachtgever gewenste resultaat.
2.4 De zelfstandig jurist aanvaardt geen opdracht als de geheimhouding van informatie van
een eerdere opdrachtgever daardoor dreigt te worden aangetast, of als kennis over feiten of
omstandigheden die hij omtrent of dankzij de eerdere opdrachtgever heeft, de nieuwe
opdrachtgever onrechtmatig zou bevoordelen.
2.5 De zelfstandige jurist zal geen opdracht aanvaarden en zal een reeds in uitvoering
zijnde opdracht beëindigen indien de opdrachtgever methoden gebruikt of doelstellingen
nastreeft die strijdig zijn met de wet.
3. DE OPDRACHTEN
3.1 De zelfstandig jurist legt de afspraken die hij voor aanvang van zijn werkzaamheden
maakt met de opdrachtgever, vast in een schriftelijke overeenkomst.
3.2 Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen
die aan de oorspronkelijke afspraken afbreuk doen, initieert de zelfstandig jurist overleg
hierover met de opdrachtgever om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare
aanpassing van de voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd.
3.3 De zelfstandig jurist spant zich naar beste vermogen in om het door de opdrachtgever
gewenste resultaat te bereiken. Het bereiken van resultaten garandeert de zelfstandig jurist
niet, tenzij hij en zijn opdrachtgever hierover voor aanvang van de opdracht afspraken maken
en deze ondubbelzinnig schriftelijk zijn vastgelegd.
3.4 Gedurende de uitvoering van de opdracht informeert de zelfstandig jurist de
opdrachtgever over zijn werkzaamheden en rapporteert hij in een met de opdrachtgever
afgesproken frequentie periodiek over de voortgang, de kosten en overige relevante
ontwikkelingen.
3.5 De zelfstandig jurist spant zich in om de continuïteit in de uitvoering van de opdracht te
waarborgen en informeert de opdrachtgever direct zodra deze in gevaar dreigt te komen.
3.6 Tijdens de uitvoering van de opdracht zorgt de zelfstandig jurist ervoor dat zijn
werkzaamheden en documenten op dusdanige manier geordend zijn dat inzichtelijk is welke
aanpak hij heeft gekozen, wat de stand van zaken is en welke werkzaamheden nog
uitgevoerd moeten worden.
3.7 In het kader van de zorgvuldige afronding van de opdracht verzorgt de zelfstandig jurist
overdracht van stukken en dossiers aan medewerkers van de opdrachtgever of opvolgers.
3.8 Aan het einde van elke opdracht evalueert de zelfstandig jurist met de opdrachtgever de
uitvoering van de opdracht en de samenwerking.
4. VERTROUWELIJKHEID
4.1 De zelfstandig jurist zal alle informatie van of over opdrachtgevers waarvan wordt
aangegeven dat deze geheim moet blijven of waarvan hij zelf redelijkerwijs kan inschatten
dat deze geheim dient te blijven, vertrouwelijk behandelen en slechts met toestemming van
de opdrachtgever ter kennis van derden brengen. Hij spant zich in om te voorkomen dat
derden zonder toestemming van deze informatie kennis kunnen nemen.
4.2 De zelfstandig jurist mag ten behoeve van persoonlijke publiciteit informatie over zijn
diensten en uitgevoerde opdrachten openbaar maken voor zover het belang van
opdrachtgevers en het bepaalde in deze gedragsregels zich daar niet tegen verzet.
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4.3 Slechts met toestemming van de opdrachtgever zullen herkenbare gegevens over de
opdracht(gever) naar buiten mogen worden gebracht. Dit geldt ook voor publicaties over
opdrachten waarin de opdrachtgever is te herkennen. In het geval dat ook personen
herkenbaar zijn in het te verspreiden materiaal, moeten ook deze personen hun goedkeuring
verlenen.
5. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INGESCHAKELDE DERDEN
5.1 Tenzij anders overeengekomen, is de zelfstandig jurist gerechtigd om bij de uitvoering
van de opdracht, voor eigen rekening, derden in te schakelen. Hij gaat hiertoe pas over na de
opdrachtgever hierover te hebben geïnformeerd.
5.2 De zelfstandig jurist is verantwoordelijk voor de derden die hij inschakelt en zorgt
ervoor dat ook zij zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden conform deze gedragsregels
gedragen.
6.

COLLEGIALE BETREKKINGEN

6.1 In het belang van een goede beroepsuitoefening en het aanzien van zelfstandige
juristen, streven zelfstandige juristen onderling naar een goede verstandhouding en
behandelen zij elkaar collegiaal en met respect. Zij laten zich niet laatdunkend of krenkend uit
over elkaars dienstverlening.
6.2 In onderlinge contacten laten zelfstandige juristen zich altijd in de eerste plaats leiden
door het belang van de opdrachtgever.
6.3 Als een zelfstandig jurist door een opdrachtgever gevraagd wordt om het werk van een
andere zelfstandig jurist te beoordelen dan informeert hij zijn collega over dit verzoek en zijn
bevindingen. Hij informeert de andere zelfstandig jurist niet als de opdrachtgever daartegen
uitdrukkelijk bezwaar maakt, of als het belang van de opdrachtgever zich daartegen verzet.
6.4 Als een zelfstandig jurist in de uitoefening van een opdracht een andere zelfstandig
jurist inschakelt dan staat hij in voor betaling van diens honorarium tenzij uitdrukkelijk anders
afgesproken
6.5 Een zelfstandig jurist die bemerkt dat een collega zich niet houdt aan deze
gedragsregels mag deze daarop wijzen, OndernemendeJuristen erover informeren en haar
verzoeken de desbetreffende collega erop aan te spreken.
Amsterdam, juli 2015
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