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1 Inleiding
Op het moment is bij de Tweede Kamer een wets
voorstel in behandeling tot wijziging van de Advoca
tenwet.1 Gezien de stellingname van de verschillende 
politieke partijen bij de bespreking in de Vaste Com
missie voor Justitie mogen wij ervan uitgaan dat het 
wetsontwerp zal worden aangenomen.2 In hoeverre 
het nog gewijzigd zal worden naar aanleiding van het 
overleg in het parlement moeten we afwachten. Mijn 
hierna volgende opmerkingen hebben dus betrekking 
op het ontwerp; bij wijzigingen kunnen enkele opmer
kingen wellicht niet, of minder, relevant blijken te zijn.
 Overigens zal ik, zoals hierna gemotiveerd wordt, 
niet alle voorgestelde wijzigingen bespreken. Ik 
beperk mij tot de voorstellen met betrekking tot de 
artikelen 8a, 10a en 28/28a. Kort zal ik nog stilstaan 
bij artikel 32a. Niet dat de andere voorstellen geheel 
van belang ontbloot zijn maar daar zie ik minder stof 
tot discussie en wellicht kritiek.

2 Aanleiding voor de wetswijziging
De eerste aanzet tot de wetswijziging was de motie 
van het Tweede Kamerlid Klaas de Vries (PvdA), 
ingediend tijdens de behandeling van het rapport 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid (WRR), De toekomst van de nationale rechts-
staat in 2004. De motie vroeg naar een analyse van, 
kort gezegd, de rol, betekenis en positie van de advo
catuur in de rechtsstaat en rechtsorde.3 De minister 
van Justitie reageerde met een brief van 23 decem
ber 2004 waarin hij de instelling van een commissie 
aankondigde. Deze commissie werd op 4 mei 2010 
geïnstalleerd onder de naam CommissieAdvocatuur, 
maar zij wordt in de wandeling meestal Commissie
Van Wijmen genoemd, naar haar voorzitter.4 
 Op 24 april 2006 bracht de commissie een rap
port uit onder de titel Een maatschappelijke orde 
(hierna: het Rapport) en op 13 oktober 2006 gaf 
het kabinet zijn visie over dit rapport (hierna: het 
kabinetsstandpunt). Daarin werd al aangekondigd 
dat een deel van de aanbevelingen van de commissie 
in de wet zou worden opgenomen. Ten tijde van het 
schrijven van dit artikel, najaar 2010, is de behande
ling van het voorstel in de Tweede Kamer net op 
gang gekomen. Aan die behandeling is een uitgebrei

de consultatie van betrokkenen en belanghebbenden 
vooraf gegaan. In de Memorie van Toelichting wordt 
daar hier en daar naar verwezen.
 De wetswijzigingen die worden voorgesteld zijn 
overigens niet ieder voor zich terug te voeren op het 
Rapport. Enkele andere zaken heeft de wetgever voor 
het gemak meegenomen. Dit betreft bij voorbeeld het 
loslaten van vaste vergadermaanden en de toelating 
van advocaten.

Veranderingen of aanvullingen 
in de Advocatenwet hebben 
eigenlijk per definitie te maken 
met de rechtsstatelijke rol van 
de advocaat

3 Aanval op de onafhankelijkheid?
Het wetsontwerp plaatst de voorgestelde wijzigin
gen in het licht van ‘de positie van de advocaat in de 
rechtsorde.’5 De advocaat speelt een belangrijke rol 
in het goed functioneren van de rechtsstaat. In de 
Advocatenwet wordt dat uitgewerkt. Veranderingen 
of aanvullingen in die wet hebben dus eigenlijk per 
definitie te maken met de rechtsstatelijke rol van de 
advocaat. Ik wil mij concentreren op de nu voor
gestelde wijzigingen van de wet waar dat verband 
duidelijk zichtbaar is. De discussie over, en de opne
ming in de Advocatenwet van de kernwaarden ken ik 
een expliciet rechtsstatelijk karakter toe. Wijzigingen 
zoals die omtrent de voorgeschreven data van ver
gaderingen vallen dan buiten mijn aandachtsgebied. 
De bepalingen waar dat verband lijkt te ontbreken 
bespreek ik dus niet. 
 Het verband zie ik bij de ter bespreking aangekon
digde artikelen. De Memorie van Toelichting geeft 
een ruime schets van dit kader.6 Ik ga daar allereerst 
op in, voorafgaand aan de bespreking van enkele 
voorgestelde wijzigingen in detail. Ik doe dit omdat 
het om een heel principieel punt gaat: de vraag naar 
de grenzen van de partijdigheid. 
 De grondslag van de positie van de advocaat in 
de rechtsorde wordt, in navolging van het Rapport, 
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als volgt gekenschetst: ‘Kerntaak van de advocaat is 
het waarborgen van de rechtsbescherming van zijn 
 cliënt.’7 De Memorie van Toelichting verdeelt vervol
gens die kerntaak in tweeën: adviseren en vertegen
woordigen8 (ik zeg liever: begeleiden9) van zijn cliënt 
in juridische conflicten en procedures. Hiermee kan 
ik het alleen maar eens zijn.
 

Een belangrijk onderdeel van 
het Rapport is de benoeming 
van kernwaarden voor de 
advocaat. Over die kernwaarden 
bestond nauwelijks verschil van 
mening, behalve over publieke 
verantwoordelijkheid voor een 
goede rechtsbedeling

Met de titel van het wetsontwerp wordt kennelijk 
verwezen naar de werkzaamheden van de commis
sie. Deze gaf haar rapport niet voor niets de titel 
Een maatschappelijke orde mee. Bedoeld werd 
dat het onderzoek van de commissie zich, uiterst 
kort weergegeven, richtte op de plaats van de orde 
en de individuele advocaat in de samenleving met 
daaraan verbonden de vraag of die plaats in de 
huidige samenleving nog voldoende gelegitimeerd 
is. De conclusies van het Rapport moesten leiden 
naar een maatschappelijk aanvaardbare advoca
tuur.
 Het wetsvoorstel wil aan de strekking van het 
Rapport invulling geven. De visie die daarbij uiteen
gezet wordt op de advocatuur is niet verrassend. 
‘De advocaat is de schakel tussen de rechter en zijn 
cliënt’ verkondigt een waarheid die al eeuwen lang 
zo beleden wordt door advocaten, en niet alleen 
door hen. Er zit echter een addertje onder het gras. 
Een belangrijk en door velen met mij toegejuicht 
onderdeel van het Rapport is de benoeming van 
kernwaarden voor de advocaat: onafhankelijkheid, 
partijdigheid, deskundigheid, vertrouwelijkheid, 
integriteit en publieke verantwoordelijkheid voor 
een goede rechtsbedeling. Over die kernwaarden 
bestond nauwelijks verschil van mening, behalve 
echter over de laatste: publieke verantwoordelijk
heid voor een goede rechtsbedeling. Daar is veel 
over gesproken en tegenaan geschopt. Uiteindelijk 
verdween deze kernwaarde. Zij werd meer gezien 
als het doel waartoe de andere kernwaarden dienen: 
als de advocaat de vijf overgebleven kernwaarden 
in acht neemt dient hij de goede rechtsbedeling. De 
vrees dat de advocaat de goede rechtspleging altijd 
als begrenzing van de andere kernwaarden moest 
hanteren in combinatie met de ruime uitleg die wel 
aan de zesde kernwaarde werd gegeven leek on
nodig. Sommigen vonden die uitleg zelfs in strijd met 
de rol die de advocaat moet vervullen: de partijdige 
raadsman van zijn cliënt. De zesde kernwaarde werd 
tenslotte eruit gehaald. De advocaat kon onafhanke
lijk en partijdig voor zijn cliënt opkomen.10

 Maar dat blijkt nog maar de vraag te zijn. Verkijk 

wijst op enkele zinnetjes die in de Memorie van Toe
lichting ‘verscholen’ staan en die erop wijzen dat de 
minister wel degelijk vindt dat de advocaat een stuk 
van zijn vrijheid bij het verdedigen van de belangen 
van zijn cliënt moet opgeven.11 Naar mijn mening 
heeft Verkijk gelijk.
 De minister wenst dat de advocaat zich voortdu
rend afvraagt of het algemeen belang niet een grens 
moet stellen aan het belang van de cliënt zoals dat 
door de advocaat behartigd wordt. Daarbij zou hij 
de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit 
in het oog moeten houden. Met andere woorden, de 
advocaat is primair de beschermer van ‘het algemeen 
belang’ (wat dat dan ook moge zijn) en pas daarna 
de beschermer van de belangen van zijn cliënt. In 
het beste geval moet de Memorie van Toelichting 
misschien zo gelezen worden dat die belangen 
gelijkgeschakeld zijn. Ook dat is onjuist. De advocaat 
is er voor zijn cliënt en voor niemand anders. Daarbij 
gelden wel enkele beperkingen, die overigens al 
lang als zodanig erkend zijn: de advocaat dient geen 
onwettige doelen te dienen of van onwettige mid
delen gebruik te maken; hij dient zich niet onnodig 
grievend uit te laten en er kunnen belangen zijn van 
de tegenpartij die hij dient te respecteren (maar dit 
is een uitzondering op de regel!).12 Voorop staat het 
belang van de cliënt.
 

Er is reden te vrezen dat de positie 
van de advocaat als voor alles de 
beschermer van de rechtspositie 
van zijn cliënt door de wetgever 
wezenlijk anders gezien wordt, 
namelijk als ondergeschikt aan het 
algemeen belang

Er is dus reden te vrezen dat de positie van de advo
caat als voor alles de beschermer van de rechts
positie van zijn cliënt door de wetgever wezenlijk 
anders gezien wordt, namelijk als ondergeschikt aan 
het algemeen belang. Daarmee zou de advocaat 
gedwongen worden zich bij iedere zaak af te vragen 
of de rechtsbijstand die hij de cliënt wil geven wel 
in het algemeen belang is. Voorbeeld: moet het 
verweer in een strafzaak betreffende onvoldoende 
bewijs terzijde gelegd worden om ervoor te zorgen 
dat het algemeen belang gediend wordt door het 
opsluiten van een verstokte crimineel? Elke advo
caat zal dit betwisten: wie anders let er dan op het 
naleven van de regels en een fair trial? Ik meen dat 
dit laatste nu juist ook een algemeen belang is, maar 
ik vrees dat de Memorie van Toelichting het anders 
bedoelt en dat verontrust mij (met Verkijk en vele 
anderen).
 Er is nog een tweede punt van kritiek van prin
cipiële aard, waarover ik het bij de bespreking van 
het voorgestelde artikel 28 zal hebben. Ik zal nu een 
aantal voorgestelde bepalingen bespreken, volgens 
de selectie die ik hierboven beschreef. Hierbij komt 
eerst het nieuwe artikel 8a aan bod. 

7 Kamerstukken II 2009/2010, 
32 382, nr. 3, p. 7 (MvT).

8 Idem.
9 Omdat hiermee beter tot 

uitdrukking komt dat de pro
cessuele opstelling in goed 
overleg tussen advocaat en 
cliënt tot stand moet komen, 
hoezeer ook verdedigd kan 
worden dat de advocaat nog 
altijd dominus litis is, degene 
die het voortouw heeft in de 
verhouding advocaatcliënt. 

10 Dit alles bleek tijdens de 
besprekingen in den lande 
die de NOvA organiseerde, 
met name die te Amsterdam.

11 Richard Verkijk, ‘Maak van de 
advocaat geen ambtenaar’, 
Advocatenblad 2010, 
p. 417419.

12 Zie hierover ook het door 
mij geschreven Zoals een 
behoorlijk advocaat betaamt. 
Advocatengedragsrecht, 
Antwerpen/Apeldoorn: 
Maklu 2009, p. 46 e.v.
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4 Artikel 8a

1 De raad van toezicht kan de raad van discipline verzoeken te 
beslissen dat de advocaat die niet duurzaam en stelselmatig het 
beroep van advocaat uitoefent, van het tableau wordt geschrapt.
(….).

Deze vernieuwing wordt gemotiveerd met de rede
nering dat het niet strookt met het algemeen belang 
dat de bijzondere positie die de advocaat heeft 
en het voeren van de titel ‘advocaat’ toekomt aan 
iemand die het beroep niet echt uitoefent. Je zou hier 
tegen kunnen aanvoeren dat wie advocaat in naam is 
maar geen praktijk doet, weinig kwaad kan doen als 
advocaat. Het meer principiële uitgangspunt van de 
wetgever is kennelijk geïnspireerd door de passage 
in het Rapport waar aanbevolen wordt vast te leg
gen dat de advocaat die ‘duurzaam en stelselmatig 
geen werkzaamheden in the shadow of the law meer 
verricht’ het beroep van advocaat eigenlijk niet meer 
uitoefent en daar de consequenties uit moet trek
ken.13 De wetgever heeft die schaduw van het recht 
weggelaten.
 

Ik zie geen grote actieve toekomst 
voor dit artikel, waarbij ik nog maar 
zwijg over de vraag hoe de Raad 
van Toezicht zo’n ‘blote’ advocaat 
zou moeten ontdekken

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat deze bepa
ling niet te snel toegepast moet worden. Misschien 
ben ik zelf wel een voorbeeld van iemand die onder 
de nieuwe bepaling van het tableau geschrapt moet 
worden. Ik ben advocaat gebleven omdat ik dat vind 
horen bij een hoogleraar Advocatuur, maar ik doe 
geen praktijk meer. Of moet meer gedacht worden 
aan diegenen die een bedreiging voor een integere 
beroepsuitoefening vormen? Zoals de ‘advocaat’ 
die lid is van een criminele organisatie, geen praktijk 
uitoefent maar wel allerlei documenten als vallend 
onder zijn verschoningsrecht wil verbergen. Zo’n ad
vocaat zou, hoe dan ook geschrapt moeten worden, 
want leden van een criminele organisatie horen niet 
in de Orde thuis. En de advocaat die de praktijk heeft 
neergelegd maar nog een paar jaartjes op het tableau 
wil staan om de 50 praktijkjaren te halen en een fles 
champagne van de Deken te krijgen: wat doen wij met 
hem? Ik begrijp de zorg van de wetgever voor het ri
sico van advocaten die iets geheel anders doen en de 
privileges die advocaten toekomen, misbruiken maar 
ik denk dat dan een ‘ouderwetse’ tuchtrechtelijke 
schrapping ook op zijn plaats is en dat de nieuwe be
paling niet nodig is. Ik zie dan ook geen grote actieve 
toekomst voor dit artikel, waarbij ik nog maar zwijg 
over de vraag hoe de Raad van Toezicht zo’n ‘blote’ 
advocaat zou moeten ontdekken, aannemend dat hij/
zij de opleidingspunten haalt, de contributie betaalt en 
zich ook overigens niet klachtwaardig gedraagt.
 Kortom, een wijziging die op zich begrijpelijk is, 
maar die naar mijn idee praktisch niet veel zal uithalen.

5 Artikel 10a 

1 In het belang van een goede rechtsbedeling draagt de advo
caat zorg voor de rechtsbescherming van zijn cliënt. Daartoe is de 
advocaat bij de uitoefening van zijn beroep:
a  onafhankelijk ten opzichte van zijn cliënt, derden en de zaken 

waarin hij als zodanig optreedt;
b  partijdig bij de behartiging van de gerechtvaardigde belangen 

van zijn cliënt;
c  deskundig en kan hij beschikken over voldoende kennis en 

vaardigheden;
d  integer en onthoudt hij zich van enig handelen of nalaten dat 

een behoorlijk advocaat niet betaamt; en
e  vertrouwenspersoon en neemt hij geheimhouding in acht bin

nen de door de wet gestelde grenzen.

Wat direct opvalt is dat de wetgever zich niet beperkt 
heeft tot het eenvoudig overnemen van de vijf kern
waarden maar daar telkens iets aan toegevoegd heeft. 
Dat vraagt natuurlijk om commentaar.
 

Wat direct opvalt is dat de
wetgever zich niet beperkt heeft
tot het eenvoudig overnemen
van de vijf kernwaarden maar
daar telkens iets aan toegevoegd
heeft. Dat vraagt natuurlijk om
commentaar

Ad a. Het is gebruikelijk om de onafhankelijkheid van 
de advocaat onder te verdelen in ‘van de overheid’, ‘van 
de rechter’ en ‘van de cliënt’, met daarnaast nog een 
restcategorie waar bijvoorbeeld de pers onder valt. De 
wetgever benoemt alleen de cliënt. Dat is ongetwijfeld 
een belangrijke categorie bij het onafhankelijkheids
vereiste. Maar door alle anderen als ‘derden’ te benoe
men, wordt er visueel wel veel afgedaan aan het belang 
van de andere onafhankelijkheden. In de Memorie van 
Toelichting vinden we de door mij genoemde driedeling 
overigens terug.14 Daarbij legt de Memorie van Toe
lichting ook hier een naar mijn smaak te groot accent 
op het ook rekening houden met de belangen van de 
tegenpartij.15 Met Verkijk16 houd ik staande dat dit niet 
de taak van de advocaat is, behoudens in incidentele 
en bijzondere gevallen. Ik ben niet gelukkig met deze 
formulering en had veel liever gezien dat met zoveel 
woorden ook de onafhankelijkheid ten opzichte van 
rechterlijke macht en overheid genoemd waren. Zeker 
in een tijd waarin de overheid zich steeds meer met de 
advocatuur wenst te bemoeien17 zou zo’n vastlegging 
iets van mijn ongerustheid hebben weggenomen.

Ad b. Hier zien we hetzelfde als bij a. ‘Partijdigheid’ is 
een onbetwiste kernwaarde. Hét onderscheid tussen 
bijvoorbeeld de rol van advocaat ten opzichte van 
rechter. Maar wat bedoelt de wetgever met ’gerecht
vaardigde’ belangen van de cliënt? De Memorie van 
Toelichting laat ons in het ongewisse. De advocaat 
staat zijn cliënt bij als hij vindt dat hij die zaak kan 
behandelen omdat hij dat, in de woorden van de eed, 
‘niet gelooft onrechtvaardig te zijn.’18 In deze context 

13 Rapport van de commissie 
advocatuur, Een maatschap-
pelijke orde, 24 april 2006, 
p. 27, www.advocatenorde.
nl/public/file/pdf/een_ 
maatschappelijke_orde.
pdf (laatst bezocht op 22 
november 2010).

14 Kamerstukken II 
2009/2010, 32 382, nr. 3, 
p. 9 (MvT).

15 Idem.
16 Zie noot 11.
17 Ik denk aan de dreiging met 

beperking van het verscho
ningsrecht en het invoeren 
van toezicht door externe 
organen.

18 Vgl. art. 3 lid 2 Advoca
tenwet, waar dit eigenlijk 
omgekeerd staat: ‘Ik zweer/
beloof (…) dat ik geen zaak 
zal aannemen of verdedigen 
die ik in gemoede niet 
gelove rechtvaardig te zijn.’
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kan ik vrede hebben met het wetsvoorstel maar in 
het licht van hetgeen ik hierboven al opmerkte naar 
aanleiding van de Memorie van Toelichting ben ik 
bang dat deze kwalificatie van ’partijdigheid’ ruimte 
voor inperken ervan biedt. En dat vind ik in strijd met 
het algemeen belang.

Ad c. Deskundigheid is een onbetwiste kernwaarde 
en met deze formulering heb ik geen probleem (al kan 
je je afvragen of er nu niet tweemaal hetzelfde gezegd 
wordt).

Ad d. Ik vind integriteit de belangrijkste kernwaarde. En 
wellicht had hiermee volstaan kunnen worden. De inte
gere advocaat voldoet vanzelfsprekend aan de overige 
kernwaarden. Zo dient een behoorlijk advocaat zich te 
gedragen. Maar waarom dit laatste toegevoegd moest 
worden is mij minder duidelijk. Het staat ook al in artikel 
46 Advocatenwet: ‘De advocaten zijn onderworpen aan 
tuchtrecht ter zake van (…) enig handelen of nalaten 
dat een behoorlijk advocaat niet betaamt’. Waarom 
wordt deze gedragsrechtelijke norm in artikel 10a her
haald en niet de andere twee? Ik denk overigens niet 
dat de tuchtrechtspraak hierdoor beïnvloed zal worden.

Ad e. Hier gebeurt iets opmerkelijks, de geheimhou
dingsplicht krijgt een wettelijke grondslag. Tot nu toe 
berustte de geheimhoudingsplicht op de Gedrags
regels en wel op regel 6.19 Dat vertrouwelijkheid 
een kernwaarde is, valt onmogelijk te betwisten. Het 
grote belang ervan en daarbij ook van de processuele 
vertaling ervan in het verschoningsrecht werd door de 
Hoge Raad in 1985 treffend verwoord in het ’Notaris 
Maas’arrest.20

Zorgen baart de toevoeging ‘binnen de door de wet 
gestelde grenzen’. Dat de wet grenzen mag stellen 
valt op zich niet te betwisten maar in het licht van wat 
ik schreef met betrekking tot voornemens van de hui
dige regering tot inperken van het verschoningsrecht 
zie ik in deze toevoeging eerder iets bedreigends dan 
een puur feitelijke (en dus overbodige) mededeling.

6 Artikel 28 en 28a

Artikel 28
1 Het college van afgevaardigden (CvA) stelt verordeningen 
vast in het belang van de goede uitoefening van de praktijk en 
ter waarborging van de eisen die op grond van artikel 10a daar
aan worden gesteld.
2 Het CvA stelt bij of krachtens verordening voorts regels 
betreffende:
a  de eisen ter bevordering van de vakbekwaamheid van 

 advocaten en de kwaliteit van de beroepsuitoefening;
b  de verplichte aansluiting bij een klachten en geschillen

regeling; en
c  de huishouding en de organisatie van de Nederlandse orde 

van advocaten.

Artikel 28 a
1 (…)
2 Verordeningen als bedoeld in art. 28, eerste lid, onderdelen a 
en b behoeven de voorafgaande goedkeuring van Onze Minister 
van Justitie. De goedkeuring kan alleen worden onthouden 
wegens strijd met het algemeen belang (….).

De voorgestelde wijzigingen van artikel 28 zijn niet 
schokkend. Artikel 28 gaf al de uitwerking van de aan 
de Orde toegekende verordenende bevoegdheid.21

 Het meest opvallende punt in de voorgestelde 
tekst is de wat terloopse invoering van een verplich
ting tot aansluiting bij een klachten en geschillen
regeling. Het Rapport beval dit al aan. Ik juich deze 
verplichting toe. Het tuchtrecht ziet niet op twee zeer 
belangrijke gebieden waarop advocaat en cliënt van 
mening kunnen verschillen:22 declaratiegeschillen 
en schadevergoeding voor de gevolgen van een be
roepsfout. Nu in het wetsvoorstel de begrotingspro
cedure van de Wet tarieven in burgerlijke zaken (van 
1843!) komt te vervallen,23 biedt een klachten en 
(met name) geschillenregeling een welkom forum om 
deze geschillen op enigszins cliëntvriendelijke wijze 
te beslechten.
 Van groot principieel belang is lid 2 van artikel 28a. 
Tot nu toe bepaalde de Advocatenwet dat (alle) ver
ordeningen achteraf door de Kroon vernietigd konden 
worden. Nu wordt een belangrijke groep verordenin
gen aan preventieve toetsing onderworpen. De Orde 
is hier fel tegen. Ik ook.
 Tot nu toe was het uitgangspunt: ‘Orde, U bent 
onafhankelijk, want dat vinden wij, samenleving, in 
het algemeen belang. U moet het echter niet te bont 
maken en tegen het algemeen belang in willen gaan; 
in dat geval grijpen wij in.’ Dat is een correcte verta
ling van de kernwaarde ’onafhankelijkheid’.
 Het wetsvoorstel zegt nu: ‘Orde, wij drukken U met 
de neus op de kernwaarde onafhankelijkheid, maar 
voor u daar gebruik van gaat maken zullen wij, de 
samenleving, eerst kijken of U dat wel naar onze zin 
doet.’
 Ik wijs hier op iets opvallends. Het Rapport 
meende dat de legitimatie van de Orde zou worden 
versterkt door de regelgeving geheel buiten de Orde 
neer te leggen. Een externe ‘Regelgevende Raad’ 
werd voorgesteld.
 

Het meest opvallende punt in 
de voorgestelde tekst is de wat 
terloopse invoering van een 
verplichting tot aansluiting bij een 
klachten en geschillenregeling. 
Ik juich deze verplichting toe

Het kabinetsstandpunt vond dat niet nodig. De 
bestaande regels, die dus de eigen verordenende 
bevoegdheid vastlegden, bleken in de praktijk goed 
en tot tevredenheid te werken. Nu zegt een opvol
gend kabinet (we praten over Balkenende IV) dat dit 
anders is. Zonder op enig incident te kunnen wijzen 
dat een ander standpunt begrijpelijk zou maken, 
wordt het toezicht achteraf24 in preventief toezicht 
omgezet. Daardoor zou, volgens de Memorie van 
Toelichting, de legitimatie van de zelfregulering en het 
vertrouwen in de advocatuur bevorderd worden. De 
Minister, zo gaat het verder, is systeemverantwoor
delijk en de burger moet erop kunnen vertrouwen dat 
hij de kwaliteit en de integriteit van de advocatuur 

19 Zie in het bijzonder Ge
dragsregel: ‘De advocaat is 
verplicht tot geheimhouding 
(….)’. Zie ook de bijdrage 
van Nathalie Fanoy en mij 
in: F.A.W. Bannier e.a., ‘De 
advocaat’ in Beroepsge-
heim en verschoningsrecht. 
Handboek voor de advo-
caat, medisch hulpverlener, 
notaris en geestelijke, Den 
Haag: Sdu Uitgevers 2008, 
p. 48.

20 Preciezer: de tweede Nota
ris Maasbeschikking: HR 1 
maart 1985, NJ 1986, 173, 
m.nt. WLH.

21 Vgl. art. 134 Grondwet: 
‘1. Bij of krachtens de wet 
kunnen openbare lichamen 
voor beroep en bedrijf en 
andere openbare lichamen 
worden ingesteld. 2. (…) Bij 
of krachtens de wet kan aan 
hun besturen verordenende 
bevoegdheid worden ver
leend. 3. (…)’

22 Ik bedoel natuurlijk eigenlijk: 
laaiende ruzie kunnen heb
ben.

23 Deze wet kende een, 
slechts in een beperkt aantal 
gevallen toepasselijke, 
begrotingsprocedure om de 
redelijkheid van een declara
tie in burgerlijke zaken vast 
te stellen.

24 Dat tot nu toe slechts twee
maal tot vernietiging van een 
(deel van een) verordening 
leidde in bijna 60 jaar.
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bewaakt. Ik zou denken dat de minister dat met de 
huidige middelen ook prima kan, maar dan wel met 
duidelijke erkenning van het primaire uitgangspunt: 
de advocaat is onafhankelijk, ook van de overheid. 
Dat de overheid zich actiever met de regelgeving en 
dus met de advocatuur mag bemoeien wordt min of 
meer zo gezegd in de Memorie van Toelichting. Maar 
de Memorie van Toelichting maakt nergens duidelijk 
waarom de uitgangspunten van een ultieme toetsing 
van de regelgeving niet even goed gediend wordt en 
gediend werd door toezicht achteraf. Geen verorde
ning kon immers in leven worden geroepen en blijven 
als die niet in het algemeen belang werd geacht. 
Het beangstigende gevoel dringt zich op dat hier 
de grondslag gelegd zou kunnen worden voor een 
(verdere) uitholling van de onafhankelijkheid van de 
advocaat. En ik herhaal het maar weer: dat is tegen 
het algemeen belang.

7 Artikel 32a 

1 Er is een raad van advies, bestaande uit vijf of zeven leden, 
de voorzitter daaronder begrepen. De raad van advies bestaat in 
meerderheid uit leden die geen advocaat zijn.
2 Alvorens op grond van art. 28a een voorstel voor een 
verordening als bedoeld in art. 28 lid 2, onderdelen a en b, bij 
het CvA wordt ingediend, wordt het ontwerp voor advies aan de 
raad van advies voorgelegd.
3 (…)

Als reactie op het Rapport en de opmerkingen daarin 
over een niet voldoende legitimatie, was al een raad 
van advies ingesteld.25 Met dit artikel kan zonder veel 
commentaar worden ingestemd. Die raad voegt iets 
waardevols toe aan de gang van zaken binnen de 
Orde, namelijk de mogelijkheid om overleg te plegen 
met anderen dan advocaten. Zo kan een te beperkte 
blik worden voorkomen.
 Wat wel opvalt is dat er nu nog een extra toets 
voor de verordeningen van artikel 28 lid 2 onder a 

en b wordt ingevoerd. Die verordeningen worden 
uiteraard eerst grondig besproken in de Algemene 
Raad.26 Dan, als de wetswijziging doorgaat, door 
de raad van advies. Vervolgens door de minister van 
Justitie en dan door het College van Afgevaardigden 
Wie praat er straks nog over gebrek aan legitimatie?

Het beangstigende gevoel 
dringt zich op dat de grondslag 
gelegd zou kunnen worden voor 
een (verdere) uitholling van de 
onafhankelijkheid van de advocaat. 
En ik herhaal het maar weer: dat is 
tegen het algemeen belang

8 Tot slot 
Is de Orde, als dit alles zo wet wordt, meer maat
schappelijk dan daarvoor, met name voor het 
verschijnen van het Rapport? Op sommige punten 
wel. De opname van kernwaarden vergroot de 
transparantie, het begrip van en inzicht in wat van 
een behoorlijk advocaat verwacht, zelfs geëist, mag 
worden. Dat geldt ook voor de wettelijke basis die de 
raad van advies krijgt. De wettelijke vertaling van the 
shadow of the law is niet onsympathiek maar weinig 
effectief, denk ik. In het debat over de ‘privileges’27 
van de advocatuur draagt ook deze bepaling bij aan 
de transparantie: aan wie komen die ‘privileges’ 
eigenlijk toe?
 Ik zie echter in de tekst van een aantal voorge
stelde bepalingen een risico verscholen: de overheid 
kan de onafhankelijkheid en de partijdigheid van de 
advocaat ten opzichte van diezelfde overheid gaan 
beperken. Dat vind ik een griezelige ontwikkeling en 
dus alles behalve maatschappelijk.

25 Uitgewerkt in de Verordening 
op de Raad van Advies.

26 Het bestuur van de Neder
landse Orde van Advocaten: 
art. 18 Advocatenwet.

27 Ik zet privileges (zoals het 
verschoningsrecht) tussen 
aanhalingstekens omdat ik 
vind dat het niet om privileges 
van de advocaat gaat maar 
om instrumenten die onmis
baar zijn om de advocaat zijn 
rechtsstatelijke rol te kunnen 
laten vervullen.


