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Voorwoord

Orde en discipline. Dit voor de advocatuur klassieke begrippenpaar heeft mij de afgelopen jaren begeleid op de hobbelige weg die tot dit proefschrift heeft geleid. Veel
langer al, ruim tweehonderd jaar, fungeren deze termen als leidmotief van de publiekrechtelijke regelgeving op de advocatuur. De gezamenlijke advocaten vormen volgens
de wet de ‘Orde’, de aan de beroepsgroep eigen organisatiestructuur die de collectieve
onafhankelijkheid van de balie tegenover de Staat belichaamt. Die bijzondere onafhankelijke positie vereist tegelijkertijd en onvermijdelijk (zelf)discipline. Discipline
die waar nodig door tuchtiging moet worden ingeprent. Zoals een van de wegbereiders
van de naoorlogse advocatuur, jhr. mr. A.K.C. de Brauw, het in reeds 1937 treffend
formuleerde: ‘De disciplinaire rechtspraak herinnert ons er aan, dat wij voor de vervulling onzer taak behoeven een strenge innerlijke discipline, en dat als deze te kort
schiet, discipline van buiten haar zal vervangen.’
Discipline moet ook leiden tot orde in de betekenis geregelde toestand. In dat opzicht
is het streven naar ‘orde en discipline’ ook toepasselijk op de activiteiten van een
promovendus. In de praktijk blijkt dat streven een veelal moeilijk te bereiken ideaal.
Voor een buitenpromovendus is het doen van onderzoek en het schrijven van het
proefschrift op betrekkelijke afstand van de universitaire gemeenschap eerder een organisch en gefragmenteerd proces. Wetenschappelijke nieuwsgierigheid en een bijzonder warme belangstelling voor het advocatentuchtrecht als onderzoeksonderwerp
zijn voor mij de drijfveren geweest om uiteindelijk dit proefschrift te schrijven.
Met veel plezier kijk ik dan ook terug op het onderzoek en het schrijfwerk. Daarbij
ben ik grote dank verschuldigd aan mijn promotor Floris Bannier. Op de eerste plaats
omdat hij mij in de gelegenheid heeft gesteld en het vertrouwen heeft geschonken om
aan het onderzoek te beginnen. Tijdens het gehele promotietraject heeft hij niet alleen
dat vertrouwen behouden maar veel geduld getoond. Het is door zijn bemoedigende
woorden, optimisme en nuttige suggesties dat het onderzoek in dit proefschrift heeft
kunnen resulteren. Evenzeer dank ik mijn copromotor Richard Verkijk. Met zijn opbouwende kritiek en scherpzinnige observaties heeft hij wezenlijk bijdragen aan het
eindresultaat; in het bijzonder als het onderzoek dreigde vast te lopen en knopen doorgehakt moesten worden.
Ook dank ik de hoogleraren Eddy Bauw, Kees Cappon, Britta Böhler, Georges Martyn en Remco van Rhee voor hun bereidheid om zitting te nemen in de leescommissie
en uiteraard voor hun goedkeuring van het manuscript.
Graag wil ik ook Kim Bierhoff noemen van de Universiteit van Amsterdam voor alle
hulp, bijstand en advies bij de voortgang van het promotietraject.
V

Promoveren is in de kern een solitaire bezigheid. Onvermijdelijk trekt het schrijven
van een proefschrift een zware wissel op het gezinsleven. Mijn allergrootste dank gaat
dan ook uit naar Gertie, voor wie dat vermaledijde proefschrift een opdringerige reisgezel was tijdens menige vakantie. Vooral door haar steun en begrip heb ik een aantal
jaren mijn vrije tijd volledig aan deze dissertatie kunnen wijden. Tot slot noem ik
graag nog Niklas en Kristof, die praktisch met het proefschrift zijn opgegroeid en zo
vaak belangstellend in de deuropening van mijn studeerkamer kwamen vragen: ‘Is je
boek al af?’ Ik kan jullie geruststellen: hora est.
Jutphaas, juni 2017
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Hoofdstuk 1
Inleiding

1.1

Aanleiding en doel van het onderzoek

‘Waar in ons rechtsstelsel heerst groter chaos, dus minder tucht, dan op het gebied van
het tuchtrecht?’ Met deze verzuchting ving NJV-preadviseur Van Agt in 1971 zijn
zoektocht aan naar enkele gemeenschappelijke grondtrekken van het tuchtrecht.1 Inmiddels is bijna een halve eeuw verstreken en heeft het tuchtrecht – als we die overkoepelende term mogen gebruiken – als rechtsgebied een aanzienlijke ontwikkeling
doorgemaakt, zowel in wetgeving als in jurisprudentie.
De woorden van de NJV-preadviseur leggen echter wel bloot dat het tuchtrecht als
onderzoeksonderwerp sinds jaar en dag en om diverse redenen een problematisch
rechtsgebied is gebleken. Die problematiek houdt op de eerste plaats verband met de
grote hoeveelheid verschijningsvormen van tuchtrecht. 2 Wellicht als gevolg daarvan
is het tuchtrecht in de rechtswetenschappelijke literatuur eerder stiefmoederlijk behandeld.3 Hoewel er op vele gebieden tuchtrecht werd ingevoerd, is en wordt er in de
Nederlandse juridische literatuur verhoudingsgewijs weinig over gepubliceerd en als
dat al gebeurt betreft het vooral beschrijvingen van één bepaalde tuchtregeling. 4 In de
afgelopen 200 jaar verscheen in Nederland slechts een handvol proefschriften waarin
in algemene zin aandacht wordt besteed aan het tuchtrecht. 5 Toen De Bie aan het begin
van de twintigste eeuw zijn Utrechtse dissertatie ‘Eenige beschouwingen over tuchtrecht’ schreef, moest hij voor een dogmatische onderbouwing nog zijn toevlucht nemen tot buitenlandse bronnen; hij vond deze voornamelijk in de Franse en Duitse
rechtsliteratuur.6
In tegenstelling tot andere rechtsgebieden zoals het strafrecht, het burgerlijk recht en
het algemeen bestuursrecht, waar in elk geval het procesrecht systematisch in de wet

1
2

3
4

5

6

Van Agt 1971, p. 6.
Van Agt was zelfs zodanig gekant tegen het gebruik van de generieke benaming ‘tuchtrecht’
voor de bonte verzameling regelingen die er onder schuilgaat, dat hij tot de slotsom komt dat het
tuchtrecht niet bestaat. Van Agt 1971, p. 63.
Taat 1948, p. 1.
Leijten 1991, p. 1. Daarnaast signaleert Leijten dat in de universitaire opleidingen aan tuchtrecht
nauwelijks aandacht wordt besteed.
Het betreft de dissertaties van De Pinto (1876), De Bie (1904), Taat (1948), De Doelder (1981)
en Leijten (1991); zie de achterin dit proefschrift opgenomen literatuurlijst.
De Bie 1904, p. 12.
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is uitgewerkt, is er nog altijd geen sprake van een ‘wetboek van tuchtrecht’. 7 De bepaling over wettelijk geregeld tuchtrecht die sinds 1983 in artikel 113 lid 2 van de
Grondwet is opgenomen, schept door zijn beknoptheid evenmin duidelijkheid over de
uitgangspunten of het specifieke terrein van het tuchtrecht. Het artikellid bevat slechts
de formele opdracht aan de wetgever om tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld
bij wet te regelen. Inhoudelijke criteria voor het bij wet instellen van tuchtrechtspraak
geeft deze bepaling niet. Bovendien lijken we uit deze formulering op te mogen maken dat de wettelijke regeling uitsluitend betrekking heeft op de tuchtrechtspraak.
Volgens de wetsgeschiedenis is het aan de overheid om in het concrete geval te beoordelen of zij regeling van de tuchtrechtspraak wenselijk acht. Dit is bijvoorbeeld
het geval wanneer de overheid bij de regeling van de tuchtrechtspraak het algemeen
belang betrokken acht, of wanneer zij van opvatting is dat de voorziene tuchtstraffen
van zeer zware aard zijn.8
Ook reeds vóór de grondwetswijziging van 1983 is de wetgever bij een aantal vertrouwensberoepen vanwege hun maatschappelijke betekenis overgegaan tot het wettelijk regelen van het tuchtrecht. Die maatschappelijke betekenis kan tevens verklaren
waarom tuchtzaken tegen bepaalde beroepsbeoefenaren veel aandacht krijgen in de
pers en de uitspraak soms aanleiding geeft tot relatief breed gedragen maatschappelijke verontwaardiging.9
De beleidskeuze om tot wettelijke regeling van tuchtrecht voor een bepaalde beroepsgroep over te gaan roept een aantal vragen op. Deze vragen worden door Sterk kernachtig samengevat wanneer hij opwerpt voor wie het wettelijk tuchtrecht is geschreven. Is het voor de beroepsgroep ter bescherming van hun eer en goede naam? Is het
voor de leden van de groep in hun onderling verkeer? Of is het geschreven ter bescherming van degenen die van de diensten van de leden van de beroepsgroep gebruik
maken of met die beroepsuitoefening te maken krijgen? 10 Deze vragen, die hierna nog
nader aan de orde zullen komen, liggen aan mijn onderzoek ten grondslag.
Bij het door de overheid ingestelde tuchtrecht – voor het advocatentuchtrecht is dat
niet anders – zijn zowel publieke belangen als private belangen betrokken, nog afgezien van de benadering dat het publieke belang in wezen een afgeleide is van de private belangen van de betrokken cliënten. Aantasting van het vertrouwen in individuele
beoefenaren van een dergelijk beroep heeft niet zelden zijn weerslag op het vertrouwen in de beroepsgroep in algemene zin. Het hof van discipline, de hoogste instantie
binnen het advocatentuchtrecht, heeft het doel van de tuchtrechtspraak wel geformuleerd als ‘het waarborgen van het publieke belang van een behoorlijke beroepsuitoefening’.11 Deze doelomschrijving raakt aan een eerste belang dat in verband wordt
gebracht met de werking van tuchtrechtspraak: bewaking van zowel (de kwaliteit van)

7
8
9

10
11

2

Een equivalent van art. 107 Grondwet ontbreekt voor het tuchtrecht.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1979/80, 16 162, nr. 3-4, p. 3.
Tuchtrechtelijke uitspraken waarin artsen, notarissen of advocaten disciplinair op de vingers
worden getikt halen met regelmaat de landelijke media en hebben kennelijk nieuwswaarde.
Sterk 2002, p. 67.
HvD 28 augustus 1989, nr. 1169, Advocatenblad 1990, p. 418.
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de individuele beroepsuitoefening als bescherming van het algemeen vertrouwen dat
men in de groep beroepsbeoefenaars heeft. Hiermee hangt samen het met de sociale
hygiëne van de beroepsgroep verband houdende belang van het naar behoren functioneren van elk van haar individuele leden. Dit groepsbelang, de handhaving van de
interne orde en discipline, kunnen we vervolgens onderscheiden in het individuele
belang van de bona fide beroepsbeoefenaar – namelijk het verschoond blijven van
disfunctionerende beroepsgenoten – en het collectieve belang van de beroepsgroep als
zodanig.
Tegelijkertijd zijn bij de tuchtrechtspraak vanzelfsprekend de belangen betrokken van
de individuele hulpvragers die persoonlijk de gevolgen van het handelen van een
individuele beroepsbeoefenaar ervaren. In het verlengde daarvan ligt bovendien het
vertrouwen dat potentiële hulpvragers in algemene zin moeten kunnen stellen in de
kwaliteit van en de toegang tot die hulpverlening. Voor een groot aantal onder hen
geldt dat zij met moeite vooraf of gaandeweg de kwaliteit van de aangeboden hulpverlening kunnen beoordelen. Aan de andere kant zijn de mogelijkheden van de individuele cliënt om actief betrokken te raken bij de tuchtprocedure in de afgelopen jaren
alleen maar ruimer geworden en blijkt de klagende patiënt of cliënt tegenwoordig
vrijwel steeds als procespartij te worden gezien.12 Het tuchtrecht heeft dan ook voor
de belangen van de hulpzoekende aan betekenis gewonnen.13
Spiegelbeeldig aan de procespositie van de klager dient ook de aandacht te worden
gevestigd op het belang van adequate rechtsbescherming voor (in deze studie) de individuele advocaat, die immers het recht om zich in een tuchtprocedure te verweren
niet kan worden ontzegd. De uitkomst van een tuchtprocedure kan op ingrijpende
wijze van invloed zijn op het recht om een beroep uit te oefenen. Per definitie is de
beroepsbeoefenaar het rechtssubject wiens handelen in de tuchtprocedure wordt getoetst, zodat het tuchtrecht naar maatstaven van adequate rechtsbescherming ook
waarborgen voor een eerlijk proces dient te bevatten.
Het is echter niet eenvoudig te zeggen wiens belang het tuchtrecht nu eigenlijk dient:
het gaat niet in de eerste plaats om het privébelang van de klager of de aangeklaagde,
maar ook om het belang van de beroepsgroep en vaak bovendien om een breder maatschappelijk belang.14

1.2

Probleemstelling

Vatten we het voorgaande samen dan kan worden gesteld dat een beperking van het
werkterrein van het advocatentuchtrecht tot louter de bescherming van het publieke

12
13

14

Den Tonkelaar 2016, p. 566.
Zie W.L. Haardt, ‘Samenvattend verslag’, in: Tuchtrecht en fair play, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1984, p. 7, waar hij schrijft dat de versterking van de positie van de klager een van de
kernmerken van een moderner tuchtrecht is.
Den Tonkelaar 2016, p. 566-567.
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belang van een behoorlijke beroepsuitoefening onvoldoende recht doet aan de veelvormigheid van de tuchtrechtelijke praktijk.
Het doel van dit onderzoek is dan ook om de onderlinge verhouding van de verschillende belangen binnen specifiek het advocatentuchtrecht in kaart te brengen. Bij het
bereiken van dit doel maak ik gebruik van het historisch perspectief. Het advocatentuchtrecht is in dit opzicht een interessant onderzoeksgebied omdat de keuze van de
overheid om voor de balie een uniforme regeling van het tuchtrecht te geven reeds in
het begin van de negentiende eeuw is gemaakt. Het betreft dus een van de oudste
vormen van door de overheid geregeld tuchtrecht voor de vrije beroepen. Bovendien
laat de geschiedenis van het advocatentuchtrecht duidelijke accentverschuivingen in
het werkingsgebied zien.15 Het betrekken van de rechts- en wetshistorische achtergrond van het advocatentuchtrecht werpt dan ook licht op het functioneren van het
huidige stelsel. Dit uitgangspunt heeft geleid tot de centrale probleemstelling van dit
onderzoek, die als volgt luidt:
Hoe heeft, binnen de gekozen tijdsperiode, de onderlinge verhouding tussen het
publieke belang bij een goede beroepsuitoefening en andere bij het tuchtrecht voor
advocaten betrokken belangen zich ontwikkeld tot het huidige stelsel?
Deze probleemstelling betreft de relatie tussen het publieke belang ten opzichte van
andere belangen in het licht van de historische ontwikkeling van het advocatentuchtrecht. Aan de hand van de volgende subvragen, die ik telkens toelicht, zal ik aan het
einde van dit onderzoek tot een antwoord op de centrale probleemstelling komen.
Van wie is het initiatief uitgegaan tot regulering van het tuchtrecht en op welke
wijze heeft deze regulering vorm gekregen?
De betrokkenheid van een publiek belang brengt mee, in de woorden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, dat de behartiging van een maatschappelijk belang gewenst is voor de samenleving als geheel en dat de overheid zich de
behartiging van dat belang aantrekt op grond van de overtuiging dat dit belang anders
niet goed tot zijn recht komt.16 Bij deze deelvraag gaat het er niet alleen om vóór wie
het tuchtrecht is geregeld, maar dóór wie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal
ook duidelijk moeten worden welke doelstelling(en) men daarbij voor ogen heeft gehad.
Hoe heeft de tuchtnorm zich ontwikkeld en welke belangen worden beoogd door
de norm te worden beschermd?
In het verlengde van de vorige deelvraag dient acht te worden geslagen op het onderscheid tussen tuchtrechtspraak en materieel tuchtrecht. De wetgever kan er immers
15
16
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Sterk 2002, p. 67.
WRR, Het borgen van publiek belang, Den Haag: Sdu 2000, p. 20.
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voor kiezen om uitsluitend het toezicht en de tuchtrechtelijke handhaving te regelen
en de uitwerking van de norm over te laten aan de beroepsgroep. Uit het groepsrechtelijk karakter van het tuchtrecht vloeit immers voort dat sprake is van bijzondere
normen die uitsluitend van toepassing zijn op de groepsgenoten. Door analyse van de
ontwikkeling van de tuchtnorm kan worden bepaald op welk terrein de tuchtrechter
zich als beoordelaar mag begeven en wordt het normatief kader afgebakend waarbinnen de bescherming van de betrokken belangen plaatsvindt.
Welke tuchtsancties zijn er op normovertreding gesteld en wat is het effect van
deze sancties?
Naast het bijzondere karakter van de tuchtnorm is er in het wettelijk tuchtrecht sprake
van bijzondere sancties die niet alleen uitsluitend aan de leden van de groep kunnen
worden opgelegd, maar die ook verband houden met de beroepsuitoefening. In het
kader van deze deelvraag ga ik na om welke bijzondere sancties het gaat en op welke
wijze deze disciplinaire sancties bijdragen aan de bescherming van de betrokken belangen.
Wie neemt het initiatief tot de tuchtprocedure en welke (proces)positie nemen betrokken partijen in?
Wil het tuchtrecht als correctiemiddel zijn doel bereiken, dan zal het handelen van de
groepsleden ter beoordeling aan de tuchtrechter moeten kunnen worden voorgelegd.
Bij deze deelvraag staat centraal door wie en op welke wijze de tuchtprocedure in
gang kan worden gezet. Verondersteld mag worden dat de initiatiefnemer tot de tuchtvordering dat zal doen uit oogpunt van bescherming van het aan de eigen positie verbonden belang. Datzelfde geldt dan voor de verwerende partij, zodat hier ook de vraag
aan de orde zal komen in hoeverre de procedure in het advocatentuchtrecht zich heeft
ontwikkeld tot een partijenproces en welke rechtsbescherming het wettelijk stelsel
biedt.

1.3

Methodologische verantwoording

Het onderzoeken en beschrijven van een specifieke vorm van tuchtrecht is een uitdagende onderneming. Zoals hierboven vermeld is wetenschappelijke literatuur over dit
rechtsgebied betrekkelijk beperkt beschikbaar, zodat niet zeer snel kan worden doorgedrongen tot de dogmatische kern van het tuchtrecht. Waar deze aspecten in de vorm
van grondbeginselen en systematische procesregels in het positieve Nederlands recht
sinds langere of kortere tijd voor het burgerlijk recht, het strafrecht en het bestuursrecht in algemene wetboeken zijn uitgewerkt, ontbreekt het in het tuchtrecht aan algemene rechtsbronnen waaruit voor onderzoek kan worden geput. Er bestaat immers
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geen (wetboek van) algemeen tuchtrecht, met als gevolg dat zowel het materieel tuchtrecht als het tuchtprocesrecht van elke vorm van tuchtrecht in een bijzondere wet is
neergelegd.
Het onderzoek naar de verschillende hierboven opgeworpen vragen is allereerst gebaseerd op de klassiek-juridische analyse van vooral het toepasselijke positieve recht.
Met andere woorden: het antwoord op deze vragen moet grotendeels worden gevonden in de tekst van en de toelichting bij de wet- en regelgeving waarin formele en
materiële advocatentuchtrecht is neergelegd. De doelstelling van de wetgever moet
namelijk, door de beperkte beschikbaarheid van dogmatiek over tuchtrecht in het algemeen, vooral worden gereconstrueerd uit de beschikbare rechtshistorische bronnen,
zowel in de literatuur als in de parlementaire stukken.
Tuchtrecht is echter voor een aanzienlijk deel ook rechtersrecht. 17 Het ontbreken van
uitvoerige procesregels heeft de tuchtrechter de ruimte geboden om aan procedurele
aspecten nader invulling te geven. Het advocatentuchtrecht kent daarbij de bijzonderheid dat de tuchtrechtspraak in eerste aanleg lange tijd door de beroepsgroep zelf werd
uitgeoefend. De gewone rechter heeft vooral in appel een rol gespeeld door toetsing
van die lagere tuchtrechtspraak en het bieden van rechtsbescherming, maar ook bij
beantwoording van meer principiële rechtsvragen van tuchtrechtelijke aard. Sinds het
hof van discipline in 1952 in alle beroepszaken de taak van de gewone rechter heeft
overgenomen, vallen normhandhaving, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming bij
één hoogste tuchtrechter samen.18 Bij dit onderzoek is daarom veelal geput uit de richtinggevende jurisprudentie van de Nederlandse advocatentuchtrechter.19 Naast de
specifieke Nederlandse (tucht)rechtspraak zijn in het onderzoek ook waar nodig uitspraken betrokken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in het bijzonder waar het Hof zich is gaan uitspreken over de toepasselijkheid en rechtsbescherming van artikel 6 EVRM op het tuchtproces.
Een tweede methodologisch aspect betreft de analyse van de ontwikkeling van het
advocatentuchtrecht aan de hand van de historisch-comparatieve methode. Het gaat
dan niet direct om de zuiver rechtshistorische benadering, maar wel om een onderzoek
dat in het teken staat van het zoeken naar duiding van de huidige werking van het
tuchtrecht aan de hand van de historische ontwikkeling ervan. Deze vergelijking vindt
plaats aan de hand van een indeling in vier periodes, te weten:
1. de ‘verlengde’ Franse tijd (1811-1838), waarin de regeling van het tuchtrecht was
neergelegd in het keizerlijk decreet van 14 december 1810;
2. de periode onder Reglement III (1838-1952), met inbegrip van de herziening van
dit reglement in 1929;

17
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Zie Spronken 2001, p. 509.
Daarvóór waren die taken verdeeld over de Hoge Raad en de (provinciale) gerechtshoven.
In hoofdstuk 2 zal nader worden uitgewerkt welke instanties historisch achter de term ‘advocatentuchtrechter’ zijn schuilgegaan.
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3. eerste periode Advocatenwet (1952-1986), vanaf de inwerkingtreding van de Advocatenwet tot het moment waarop de nieuwe regeling voor de tuchtrechtspraak werd
ingevoerd;
4. tweede periode Advocatenwet (1986-heden), na invoering van die nieuwe regeling
tot en met de inwerkingtreding van de Wet positie en toezicht advocatuur op 1 januari
2015.
Uitgaand van de indeling van Smits in typen onderzoek (aan de hand van het soort
vragen) waarmee de rechtswetenschap zich bezighoudt, bevindt mijn studie zich in
het gebied tussen de beschrijvende rechtswetenschap (hoe luidt het recht?) en het metajuridisch perspectief (waarom geldt het recht en hoe heeft te zich ontwikkeld?).20 Of
de wetgever in de toekomst het tuchtrecht als rechtsstelsel zou moeten handhaven of
dat de advocatuur zonder het tuchtrecht zou kunnen, is niet het uitgangspunt of specifieke doel van dit onderzoek. Deze vraag lijkt door de regering reeds beantwoord door
in de reactie op het rapport van de werkgroep-Huls te bevestigen dat het systeem en
het belang van het tuchtrecht als zodanig niet ter discussie staan. 21 Mijn bevindingen
kunnen wel dienen als vertrekpunt voor nadere overweging door beleidsmakers die
zich voor de vraag zien gesteld of en waarom tot wettelijke regeling van tuchtrecht
voor een bepaalde groep zou moeten worden overgegaan.

1.4

Behandelplan

De opbouw van het onderzoek is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt allereerst bij wijze
van introductie en overzicht de historische ontwikkeling van het advocatentuchtrecht
beschreven, vanaf het begin van de negentiende eeuw tot heden. Voor het verkrijgen
van een goed begrip van de gekozen periodisering volgt deze geschiedenis in beginsel
de chronologie van de ontwikkelingen. Bij een enkel aspect, zoals het materiële tuchtrecht, is gekozen voor een meer thematische benadering. Aan de hand van dit historisch overzicht wordt in kaart gebracht met welke bedoeling de wetgever het
tuchtrechtelijk stelsel op diverse momenten heeft vormgegeven en gepositioneerd. Tegelijkertijd zal ik de rol schetsen die de beroepsgroep binnen die gestelde kaders heeft
vervuld.
Hoofdstuk 3, dat handelt over de ontwikkeling van de tuchtnorm, vangt aan met de
beschrijving van de ontwikkeling van de centrale tuchtnorm en de invloed die deze
norm heeft op de reikwijdte van het tuchtrecht en de taakopdracht van de tuchtrechter.
Vervolgens ga ik in op de ontwikkeling van die reikwijdte aan de hand van het tuchtrechtelijk rechtssubject en de door de tuchtrechter te toetsen feiten. Een belangrijke
deelvraag in dit hoofdstuk is tot slot welke belangen door het materiële tuchtrecht
20
21

J. Smits, Omstreden rechtswetenschap, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009, p. 27-29.
Zie over de werkgroep-Huls § 2.10.2. Het kabinetsstandpunt was opgetekend in de brief van de
staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer van 7 december 2007, Kamerstukken II
2007/08, 29 279, nr. 61.
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worden beschermd. In dat kader worden ook de belangrijkste bronnen van materieel
tuchtrecht behandeld.
In hoofdstuk 4 komen de tuchtrechtelijke sancties aan bod, waarbij achtereenvolgens
worden besproken het doel en het karakter van tuchtrechtelijke straffen (in de latere
periode maatregelen geheten), de ontwikkeling van het sanctie-instrumentarium en de
betekenis van die sancties voor de praktijkuitoefening. Dit hoofdstuk richt zich dan
ook op het sanctierechtelijke karakter van het disciplinaire stelsel. Bijzondere aandacht wordt daarbij gegeven aan de vraag tot bescherming van wiens belangen deze
sancties (kunnen) leiden.
De toegang tot het advocatentuchtrecht vormt het onderwerp van het vijfde hoofdstuk.
De nadruk ligt daarbij op de vraag op welke wijze de tuchtprocedure in gang wordt
gezet en in hoeverre de tuchtrechter lijdelijk is, welke actoren bij het tuchtrecht zijn
betrokken en wat hun individuele rechtspositie is, in het bijzonder waar het de kwestie
van ontvankelijkheid en het recht op hoger beroep betreft. Een belangrijk onderdeel
van dit hoofdstuk is de vraag in hoeverre het advocatentuchtrecht afhankelijk is van
een tuchtklacht en als gevolg daarvan kan worden opgevat als klachtrecht. In dit
hoofdstuk wordt ook de rechtsbescherming van de beklaagde advocaat behandeld.
Hoofdstuk 6 ten slotte bevat een overzicht van het onderzoek aan de hand van de
beantwoording van de hierboven weergegeven deelvragen en de centrale probleemstelling en de bevindingen die het onderzoek heeft opgeleverd.
Van belang om op te merken is dat dit proefschrift in de hoofdstukken 2 tot en met 5
voornamelijk beschrijvend van opzet zal zijn. De conclusies die uit deze beschrijving
kunnen worden getrokken komen dan aan het einde van het onderzoek in hoofdstuk 6
ruim aan bod.

1.5

Afronding

Het jurisprudentieonderzoek is afgesloten op 1 oktober 2016. Dit moment valt ruim
anderhalf jaar na de inwerkingtreding van de Wet positie en toezicht advocatuur, die
als wet van 1 oktober 2014 tot aanpassing van de Advocatenwet in het Staatsblad
reeds is afgekondigd en op 1 januari 2015 in werking is getreden. Zodoende is in deze
studie rekening gehouden met zowel het ‘oude’ recht als het nieuwe recht dat op
1 januari 2015 van kracht is geworden.
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Hoofdstuk 2
Ontwikkelingsgeschiedenis

2.1

Inleiding

Zoals bij de meeste instituties binnen de huidige rechtspleging – waaronder de (uniforme) rechtspraak en het Openbaar Ministerie – valt de oorsprong van het huidige
advocatentuchtrecht terug te voeren tot de Franse tijd. Als onderdeel van een
algemene regeling voor de advocatuur werd het tuchtrecht in ons land via een door
Napoleon op 14 december 1810 uitgevaardigd keizerlijk decreet naar Frans model
georganiseerd.22 Het nieuwe regime verschilde van de organisatie van de advocatuur
ten tijde van de Republiek, omdat met het keizerlijk decreet een uniforme, landelijk
geldende regeling werd geïntroduceerd.
Voordien was het functioneren van en het toezicht op de individuele advocaten neergelegd in stedelijke verordeningen en in ordonnanties van de gewestelijke hoven. 23
De confederale structuur van het staatsbestel kwam ook tot uiting in de rechtspraak:
er bestond geen bovengewestelijk recht of eenheid van rechtspraak. Naast procedureregels bevatten de instructies van de hoven voorschriften voor toelating van advocaten
bij het desbetreffende college. 24 Het disciplinair toezicht op advocaten werd door de
rechter uitgeoefend. Eigen organisatiestructuren van de balie waren in ons land niet
aanwezig, het disciplinaire toezicht richtte zich op individuele advocaten (en procureurs) en had voornamelijk betrekking op hun beroepsuitoefening voor het college
waarbij zij waren toegelaten.

22

23

24

Het betreft het ‘décret impérial contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la
discipline du barreau’, BdL 332, no. 6177, dat verder kortweg zal worden aangeduid als het ‘keizerlijk decreet 14 december 1810’.
Zie onder meer R. Huijbrecht e.a., Album Advocatorum. De advocaten van het Hof van Holland
1560-1811, Algemeen Rijksarchief Publicatiereeks nr. 3, Den Haag 1996 en G. Martyn e.a., Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen, Hilversum 2009 (in het bijzonder de bijdragen
van M.-Ch. Le Bailly en P. Brood, ‘Advocatuur in de Noordelijke Nederlanden tot 1838. Verkenning van een weinig betreden onderzoeksterrein’ en F. Keverling Buisman, ‘Advocaten bij
het Hof van Gelre en Zutphen’). Zie voor oudere bijdragen over de advocatuur J. van Kuyk, ‘De
advocatie in den tijd onzer Republiek’, Advocatenblad 1920, p. 176 e.v., en de driedelige reeks
artikelen van C.H. Beekhuis, ‘Het voor advocaten en procureurs tijdens de Republiek geldende
tuchtrecht’, Advocatenblad 1968, p. 589, 628 en 685.
Vgl. art. 71 van de Instructie voor het Hof van Holland van 1531: ‘… niemand zal van nu voortaan ontfangen werden, als advocaat of procureur, om in de Raad dagelijks te practizeren, hij zij
daartoe nut ende bekwaam, ende hij hebbe gedaan den eed.’
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2.2

Het keizerlijk decreet van 14 december 1810

2.2.1

Proloog

Anders dan in Nederland had de advocatuur zich in Frankrijk onder het ancien régime
sterk georganiseerd.25 Kort na het uitbreken van de Franse revolutie was niet alleen
aan die organisatie maar ook aan het advocatenberoep abrupt een einde gekomen. De
Nationale Assemblée had in 1790 de titel en functie van advocaat afgeschaft en de
advocatenorden ontbonden. Voortaan werd in de rechtspleging het beginsel gehuldigd
dat elke burger voor zichzelf of voor een medeburger zijn zaak bij de rechter moest
kunnen bepleiten.26
Het keerpunt kwam als gevolg van de tijdens het Tweede Consulaat (1799-1804) aangenomen Grondwet die in 1799 niet alleen een politieke koerswijziging, maar ook een
nieuwe bestuurlijke en rechtsprekende organisatie aankondigde.27 De hervormingen
in de rechtspraak waren neergelegd in de wet van 27 ventôse jaar VIII (18 maart
1800), waarmee een aantal revolutionaire wijzigingen werd teruggedraaid. 28 In een
poging de chaos onder het Directoire in de rechtspleging te beteugelen koos het Consulaat voor gestandaardiseerde procedures. In de door eerste consul Napoleon geprojecteerde rechtspraak kwamen er een rechtbank van eerste aanleg in elk arrondissement met daarboven hoven van beroep voor civiele zaken. De wet herstelde ook de in
1793 afgeschafte functie van pleitbezorger (avoué), maar leidde niet tot de terugkeer
van het beroep van advocaat. Procederende particulieren behielden het recht om hun
eigen verdediging te voeren of om een ander als verdediger aan te wijzen. 29 Bovendien
hadden de pleitbezorgers een ambtelijke positie: hun aantal was in de wet vastgelegd
en zij werden op voordracht van de rechter benoemd door de eerste consul. 30
De nieuwe rechterlijke organisatie had echter dringend behoefte aan goed opgeleide
juristen. Aangezien onder het revolutionaire bewind in Frankrijk aan het einde van de
18e eeuw ook de universiteiten waren gesloten, werd bij wet een twaalftal Ecoles de
droit opgericht.31 Deze onderwijswet van 22 ventôse jaar XII (13 maart 1804) bepaalde tevens voor welke maatschappelijke functies de rechtenstudie en het behalen
van de voorgeschreven graden noodzakelijk waren. Vanaf 1 vendémiaire jaar XVII 32

25
26

27

28
29

30
31
32

10

Leuwers 2006, p. 265; Verpaalen 1983, p. 93.
Bourdon 1963, p. 76. Het beroep van advocaat, in de vorm van de beroepstitel en het recht de
toga te dragen, werd afgeschaft in art. 10 decreet van 2-11 september 1790 sur le costume des
juges et autres officiers publics.
Fitzsimmons 1987, p. 131. Op 10 november 1799 was Napoleon Bonaparte na een staatsgreep
door de Nationale Conventie tot eerste consul benoemd. De Grondwet van het Consulaat (de
Grondwet van het Republikeinse jaar VIII) werd op 24 december 1799 van kracht.
Loi l’organisation des tribunaux, BdL XV, no. 103.
Zie art. 94 wet van 27 ventôse jaar VIII (18 maart 1800); de taak van de avoués werd ingevuld
bij de wet van 18 fructidor jaar VIII (5 september 1800).
Art. 95 wet van 27 ventôse jaar VIII (18 maart 1800).
Wet van 22 ventôse jaar XII relative aux Ecoles de droit (BdL no. 355/no. 3678).
Een datum die de Republikeinse kalender overigens niet meer als zodanig heeft gehaald, aangezien de revolutionaire jaartelling op 1 januari 1806 werd afgeschaft.
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werd een diploma van licencié en droit verplicht gesteld om de functie van advocaat
(bij de gerechten) of pleitbezorger (bij het Hof van Cassatie) uit te oefenen.33 Titel V
van de ventôsewet regelde de instelling van het advocatentableau.34 De wetgever introduceerde daarbij reeds enige politieke controle op het optreden van de advocaten
en pleitbezorgers door voor te schrijven dat zij een eed af zouden leggen. Deze eed
hield namelijk in dat de advocaten als verdedigers of raadslieden niets mochten mededelen of publiceren wat in tegenspraak zou zijn met de wetgeving, de goede zeden,
de staatsveiligheid en de openbare orde en dat zij nimmer de verschuldigde eerbied
zouden verliezen voor de rechter en de openbare autoriteiten. 35
Verdere uitvoering van de wet werd ingevolge artikel 37 overgelaten aan ‘réglemens
d’administration publique’.36 De desbetreffende uitvoeringsregeling kreeg, echter niet
eerder dan 1810, uitwerking in de vorm van een keizerlijk decreet.
2.2.2

Uitgangspunten van het keizerlijk decreet

Een ontwerp van dit decreet, voorbereid door Treilhard,37 werd tijdens de vergadering
van de Raad van State op 31 juli 1810 in aanwezigheid van (inmiddels keizer) Napoleon behandeld.38 Aan dit ontwerp van 29 juni 1810 was een eerdere editie voorafgegaan (gedateerd 19 maart 1810) en naar aanleiding van de behandeling in de Raad van
State volgde nog een ontwerp op 4 september 1810, waarin een aantal ingrijpende
wijzigingen was verwerkt die de keizer hoogstpersoonlijk had gedicteerd. Uit de preambule van Treilhards ontwerp sprak het oogmerk om het beroep van advocaat in zijn
oude luister te herstellen:
‘(…) nous ordonnâmes, à cet effet, la formation du tableau des avocats, moyen que l’expérience avait montré comme l’un des plus propres à maintenir la probité, la délicatesse, le
désintéressement, le désir de la conciliation, l’amour de la vérité et de la justice, un zèle
éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles de leur état.’39

Vervolgens werd gewezen op het roemrijke verleden van de balie, in het bijzonder op
de strenge onderlinge discipline en haar waakzaamheid om alleen voor het advocatenberoep waardige juristen op het tableau toe te laten:

33
34

35

36
37

38

39

Art. 24 wet van 22 ventôse jaar XII (13 maart 1804).
Art. 29 bepaalde dat er een tableau zou worden opgesteld van de advocaten die bij het gerecht
hun beroep uitoefenden.
Art. 31 wet van 22 ventôse jaar XII (13 maart 1804): ‘… de prêter serment de ne rien dire ou
publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire aux lois, aux réglemens, aux bonnes moeurs,
à la sûreté de l’Etat et à la paix publique, et de ne jamais s’écarter du respect dû aux tribunaux et
aux autorités publiques.’
Art. 37, onderdeel 7° van de wet van 22 ventôse jaar XII (13 maart 1804).
Jean-Baptiste Treilhard (*1742, overleden 1 december 1810), advocaat onder het Ancien Régime, werd in 1809 tot minister van staat benoemd.
Zie de door Bourdon 1963 op p. 96-103 weergegeven aantekeningen van de algemeen secretaris
van de Raad van State Jean-Guillaume Lorcé (1758-1840).
Bourdon 1963, p. 77.
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‘Si, dans les beaux jours du barreau, ils se sont toujours fait un devoir de maintenir euxmêmes une discipline sévère entre leurs collègues, et de ne souffrir sur le tableau que ceux
qui sont dignes d’y figurer, il n’en faut pas moins rappeler les règles qu’ils observaient et
conserver en même temps aux tribunaux la surveillance qui leur appartient naturellement
sur une profession qui a tant de rapport avec eux, et qui est regardée comme le séminaire
de la magistrature. Nous voulons garantir sa liberté, son indépendance et sa noblesse, en
posant les bornes qui la séparent de la licence, de l'insubordination et de la corruption.’

Het valt op dat in de uiteindelijke tekst van het keizerlijk decreet van 14 december
1810 deze tweede passage van de preambule ingrijpend is aangepast. De finale tekst
luidde:
‘En retraçant aujourd'hui les règles de cette discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau, il convient d'assurer en même temps à la
magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a
de si intimes rapports avec elle; nous aurons ainsi garanti la liberté et la noblesse de la
profession d'avocat, en posant les bornes qui doivent la séparer de la licence et de l'insubordination.’

Een vergelijking van het eerdere ontwerp van Treilhard met de uiteindelijke redactie
van de preambule in het keizerlijk decreet maakt duidelijk dat Napoleon de nadruk
wilde leggen op het instellen van het tableau ter bewaking van de grondbeginselen
van het advocatenberoep. De eerder aan de dag gelegde loftuiting voor de strenge
discipline van de prerevolutionaire advocatenorde werd in de herziene tekst direct gevolgd door de introductie van het toezicht door de magistratuur, 40 toezicht dat haar in
de woorden van de keizer vanwege de innige band met de balie van nature toekwam.
Tot slot valt op dat in de slotzin de waarborg van de onafhankelijkheid van de advocatuur was verdwenen, door het schrappen van de woorden ‘son independance’.
Napoleons persoonlijke inbreng eindigde niet met de in de preambule uitgesproken
intentieverklaring. Tijdens de zitting van de Raad van State op 31 juli 1810 werd ook
de formulering van de af te leggen eed besproken. De basis voor de op te nemen eed
vormde de tekst van artikel 31 van de onderwijswet van 22 ventôse jaar XII, waar nu
aan werd toegevoegd dat de advocaat gehoorzaamheid moest zweren aan de grondbeginselen van het keizerrijk en trouw aan de keizer, maar ook de zinsnede dat de advocaat geen zaak zou aanraden of verdedigen die hij in gemoede niet rechtvaardig achtte.
Uit de eed in het ontwerp van 4 september 1810 zijn naderhand de woorden ‘comme
défenseur ou conseil’ verwijderd. Hierdoor zag de eed niet alleen op de beroepsuitoefening van advocaten, maar op hun gehele levenswandel.41
Tijdens de zitting van 31 juli 1810 stelde de keizer het vraagpunt aan de orde waarom
de deken (de batônnier) niet werd benoemd door de president van het gerechtshof of

40

41
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Uit de volgende behandeling van het stelsel van het keizerlijk decreet zal duidelijk worden dat
Napoleon hiermee kennelijk zowel de zittende als de staande magistratuur op het oog had.
Bourdon 1963, p. 99. Minister van staat Jacques Defermon des Chapelières (1752-1831) verzocht
deze woorden te schrappen omdat ze hem overbodig leken; zijn amendement werd overgenomen.
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de procureur-generaal. Staatsraad Muraire wees in dit verband op het principe in de
regeling van de pleitbezorgers, die op grond daarvan zelf en rechtstreeks hun bestuurders kozen. De keizer riposteerde dat de keuze van de deken in de grote steden niet
zonder belang was.42 Onwenselijker nog was dat de deken de advocatenorde naar believen bijeen zou kunnen roepen. Het zou een deken van een stad als Parijs niet vrij
mogen staan om drie- of vierhonderd mondige advocaten te verzamelen en hen staatszaken te laten bespreken, zo waarschuwde de keizer:
‘Tout cela, d’ailleurs, est contraire au régime de l’Empire. L’esprit des constitutions repousse les assemblées populaires, ces foyers de trouble et d’anarchie.’43

Napoleon hield voet bij stuk. Hij dicteerde persoonlijk de uitgangspunten dat de advocaten alleen mochten vergaderen voor het kiezen van de leden van de raad van discipline (de conseil de discipline) en alleen na oproeping door de prefect. De deken
zou worden aangewezen uit de door de procureur-generaal benoemde leden van de
raad. De deken en de raad zouden verantwoordelijk zijn voor elke inbreuk op de regels
door individuele advocaten en zij konden daarvoor worden bestraft volgens de bepalingen van de Code Pénal die zagen op provocateurs en de organisatoren van illegale
bijeenkomsten. Advocaten zouden uitsluitend door de raad worden berecht, met de
mogelijkheid van appel bij de rechtbank. Tot slot gaf de keizer opdracht om aan de
hand van deze richtlijnen een nieuw ontwerp te stellen. 44
2.2.3

De napoleontische organisatie van de balie

Het keizerlijk decreet zoals Napoleon dat uiteindelijk op 14 december 1810 ondertekende, fixeerde de omvang van de balie door de bepaling dat alleen zij die op het
tableau waren ingeschreven, de orde van advocaten zouden vormen. 45 Bovendien zou
in alle steden waar meer dan twintig advocaten waren ingeschreven een raad van discipline worden gevormd.46 In de plaatsen met kleinere balies werden de functies van
deze raad vervuld door het daar gevestigde rechtscollege. 47
42
43
44
45
46

47

Bourdon 1963, p. 99.
Bourdon 1963, p. 101.
Bourdon 1963, p. 102-103.
Art. 9 keizerlijk decreet 14 december 1810.
Art. 2 keizerlijk decreet 14 december 1810. Deze omvang is m.i. niet toevallig gekozen, aangezien art. 291 van de Code Pénal (opgenomen in sectie VII ‘Des associations ou réunies illictes’)
verenigingen van meer dan 20 personen aan het toezicht van de overheid onderwierp: ‘Nulle
association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains
jours marqués pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se
former qu’avec l’agrément du gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société’.
Art. 32 keizerlijk decreet 14 december 1810. Het aantal advocaten was eveneens bepalend voor
de omvang van de raad van discipline. Ingevolge art. 20 van het keizerlijk decreet bestond de
raad bij een orde van meer dan honderd advocaten uit vijftien leden, bij ten minste vijftig advocaten uit negen leden en bij dertig of meer advocaten uit zeven leden. Was het aantal advocaten
lager – tussen 21 en 29 – dan bestond de raad uit vijf leden.
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Het samenstellen van de raden van discipline, dat zo’n heikel punt was geweest bij de
behandeling van het ontwerp van Treilhard, werd in het keizerlijk decreet als volgt
geregeld. De orde van advocaten werd eens per jaar bijeengeroepen door de deken om
een dubbel aantal kandidaten te nomineren, te kiezen uit het tweederde deel van de
oudste advocaten van de orde. De deken zond de kandidatenlijst aan de procureurgeneraal, die vervolgens uit de lijst de leden van de raad selecteerde en benoemde. De
procureur-generaal wees eveneens de nieuwe deken aan, die de algemene vergadering
zou voorzitten met het oog op de nominatie van de kandidatenlijst. Het Openbaar Ministerie hield eveneens toezicht op die bijeenkomsten: de vergadering mocht alleen
worden bijeengeroepen met goedkeuring van de procureur-generaal.48
2.2.4

Taak en bevoegdheid van de Franse raad van discipline

Het keizerlijk decreet droeg in artikel 23 de raden van discipline als eerste taak op om
te waken over de eer van de orde der advocaten (l’honneur de l’ordre des avocats).
Daarnaast moest de raad de beginselen van eerlijkheid en nauwgezetheid (probité en
délicatesse) handhaven, die in de woorden van de keizer de basis vormden van het
advocatenberoep. Tot slot lag het op de weg van de raden om langs tuchtrechtelijke
weg misslagen en inbreuken te straffen. Naast het uitoefenen van disciplinair toezicht
moest de raad bijzondere aandacht besteden aan de zeden en het gedrag van jonge
advocaten die aan hun stage bezig waren. De raad kon hen, in het geval van structurele
onzorgvuldigheid of notoir wangedrag, de duur van de stage met een jaar verlengen,
en hun de toelating tot het tableau weigeren.
Om zijn toezichthoudende taak goed uit te kunnen oefenen verschafte artikel 25 de
raad de bevoegdheid om, afhankelijk van de omstandigheden, een advocaat te waarschuwen (avertir), vermanen (censurer), berispen (réprimander), te schorsen voor de
tijd van ten hoogste een jaar en van het tableau uit te sluiten of te schrappen (‘exclure
ou rayer du tableau’; het verschil tussen beide laatste vormen van verwijdering wordt
uit de context van het decreet niet duidelijk). Een advocaat die na tweemaal te zijn
geschorst wederom dezelfde straf kreeg opgelegd, werd van rechtswege van het tableau geschrapt.49
De artikelen 23 en 25 van het keizerlijk decreet legden de disciplinaire rechtsmacht in
beginsel bij het bestuur van de orde. Voor de rechterlijke macht, waarvan de keizer
had opgemerkt dat haar van nature het toezicht op de advocatuur toekwam, bleef ook
een prominente rol weggelegd. In het rechtsgebied waar als gevolg van de beperkte
omvang van de plaatselijke orde geen raad van discipline kon worden ingesteld nam
de rechter de tuchtrechtelijke functies van de raad volledig over.50 Waar het om misslagen en inbreuken ging, dat wil zeggen in het kader van het optreden van de advo-

48
49
50
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Art. 19 en 21 keizerlijk decreet 14 december 1810.
Art. 31 keizerlijk decreet 14 december 1810.
Art. 32 keizerlijk decreet 14 december 1810.
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caat voor de rechtelijke colleges, was de rechter bovendien naast de raad van discipline bevoegd om disciplinair in te grijpen.51 Tot slot oordeelde de gewone rechter in
hoger beroep over de beslissingen van de raden waarbij een maatregel was opgelegd.
2.2.5

Toezicht door het Openbaar Ministerie

Meer nog dan voor de zittende magistratuur had de keizer laten voorzien in een toezichthoudende rol door het Openbaar Ministerie. Licentiaten in de rechten die advocaat wilden worden dienden zich bij de procureur-generaal te melden om hem hun
diploma en hun inschrijvingscertificaat van de école de droit te tonen.52 Vervolgens
werd de eed afgelegd in een openbare zitting op vordering van het Openbaar Ministerie.53
Een actieve rol van het Openbaar Ministerie in het tuchtproces bestond erin dat advocaten die zich tijdens hun pleidooi of in processtukken keerden tegen de beginselen
van de monarchie, de grondslagen van het rijk of zijn wetten (onverminderd eventuele
strafrechtelijke vervolging) door de rechtbank disciplinair werden bestraft op vordering van het Openbaar Ministerie.54
Hoewel de tuchtrechtspraak in beginsel een zaak was van de raad van discipline,
moest in geval van een door de raad opgelegde schrapping van het tableau waartegen
geen hoger beroep was ingesteld, de desbetreffende beslissing aan de rechtbankpresident en de procureur-generaal worden gezonden zodat zij de beslissing konden
goedkeuren, alvorens de schrapping werd uitgevoerd op het bij de griffie van het plaatselijke gerecht berustende tableau. De procureur-generaal diende de minister van Justitie onverwijld in kennis te stellen van elke beslissing, uitspraak of vonnis waarin een
schorsing of schrapping was opgelegd. 55 Deze minister van Justitie stond aan de top
van de justitiële hiërarchie. Naast een algemene verantwoordelijkheid op grond van
artikel 46 van het keizerlijk decreet voor de uitvoering ervan was het aan de minister
om toestemming te verlenen aan advocaten om te pleiten buiten het ressort van het
keizerlijk hof of het departement waar zij waren ingeschreven.56 Opvallend is bovendien zijn disciplinaire bevoegdheid om, op eigen gezag en naar bevind van zaken, aan
een advocaat de in het decreet opgenomen tuchtstraffen op te leggen. 57

51
52

53

54
55
56
57

Art. 23, derde volzin, keizerlijk decreet 14 december 1810.
Art. 13 keizerlijk decreet 14 december 1810. Bij ontstentenis van een raad van discipline gaf de
procureur-generaal ook het certificaat van de proeftijd af (art. 15 keizerlijk decreet 14 december
1810).
Art. 14 keizerlijk decreet 14 december 1810. Dit napoleontische overblijfsel vinden we nog altijd
terug in art. 3 lid 1 Adv.w (advocaten worden op requisitoir van het Openbaar Ministerie beëdigd
door de rechtbank).
Art. 39 keizerlijk decreet 14 december 1810.
Art. 30 keizerlijk decreet 14 december 1810.
Art. 10 keizerlijk decreet 14 december 1810.
Art. 40 keizerlijk decreet 14 december 1810. Een historisch en waarschijnlijk uniek voorbeeld
van de toepassing van deze bevoegdheid is opgenomen in § 2.3.4.
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2.2.6

Het keizerlijk decreet in Nederland

Als gevolg van de inlijving van het koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk werd
de Franse wet- en regelgeving ook in ons land van kracht.58 Aan de bestaande diversiteit van rechtsprekende colleges kwam door de Franse overheersing een einde; met
ingang van 1 januari 1811 werden alle rechterlijke colleges in de zeven departementen
opgeheven.59 De transformatie kreeg uiteindelijk haar beslag op 1 maart 1811 toen het
nieuwe keizerlijk gerechtshof in Den Haag werd geïnstalleerd. Hoewel ons land al in
juli 1810 bij het Franse keizerrijk was ingelijfd kreeg het keizerlijk decreet van
14 december 1810 hier formeel pas rechtstreekse werking op 1 juli 1811.60
Ook na de herwonnen onafhankelijkheid in november 1813 bleef de Franse wetgeving
in Nederland van kracht, in afwachting van nieuwe nationale wetgeving. Bij soeverein
besluit van 1 december 1813 werden alle justitiële autoriteiten gelast om, ‘bij provisie
en tot daaromtrent nadere bepalingen zullen zijn gemaakt, voort te gaan regt te spreken, overeenkomstig de thans in vigeur zijnde wetten en met inachtneming der vormen daarbij voorgeschreven, onverminderd zoodanige modificatiën, als door ons, bij
vervolg van tijd, zullen worden vastgesteld’.61 De enige verandering betrof de eed:
alle onder het Franse keizerrijk beëdigde functionarissen werden ontslagen van de eed
van trouw aan de keizer en dienden in 1817 een nieuwe eed af te leggen op de koning.62 Het keizerlijk decreet van 1810 werd in de nationale wetgeving gehandhaafd
en bleef tot 1838 het functioneren van de Nederlandse balie en van de tuchtrechtspraak
bepalen.

2.3

Reglement III

2.3.1

Achtergrond

De door Willem I omschreven voorlopige situatie duurde langer dan gedacht. De daartoe ingestelde wetgevingscommissie begon weliswaar in 1814 met het ontwerpen van
een nationale wetgeving, maar die inspanning resulteerde niet eerder dan in 1827 in

58
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60

61

62
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Het decreet van 9 juli 1810 verklaarde Holland met het keizerrijk Frankrijk verbonden; op
1 januari 1811 zou de Franse administratie worden ingevoerd.
Bij decreet van 18 oktober 1810.
Keizerlijk decreet van 19 april 1811, BdL 364, waarmee onder meer het keizerlijk decreet van
14 december 1810 executoir werd verklaard in de Hollandse departementen. Zie ook Fortuijn III,
p. 73.
Souverein besluit van 1 december 1813, nr. 25, Stb. 3. Bij dit besluit werden wel de bestaande
rechterlijke instanties (waaronder het keizerlijk gerechtshof in Den Haag) ontbonden en door
voorlopige nieuw in te stellen colleges vervangen. Tevens werd het gebruik van de Franse taal
in justitiële zaken en stukken uitdrukkelijk verboden. Handhaving van de bestaande Franse regelgeving werd bevestigd in art. 2 van de additionele artikelen bij de Grondwet van 24 augustus
1815 (Stb. 45): ‘Alle bestaande autoriteiten blijven voortduren, en alle thans in werking zijnde
wetten behouden kracht, tot daarin op eene andere wijze zal zijn voorzien.’
Koninklijk besluit van 25 februari 1817, Stb. 13.
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een Wet op de Rechterlijke Organisatie (Wet RO).63 Deze wet schreef in artikel 19
voor dat onder andere alles wat de orde van de inwendige dienst van de advocaten
aangaat bij reglement van openbaar bestuur zou worden geregeld.64 De Hoge Raad
zou met het opstellen van dit en enkele andere reglementen worden belast.
Voorzien was dat de Wet RO, samen met de overige Nederlandse wetgeving, op
1 februari 1831 van kracht zou worden, maar vanwege de Belgische opstand werd het
tijdstip van inwerkingtreding uitgesteld. 65 Bij koninklijk besluit van 10 april 1838
(Stb. 12) werd niet alleen bepaald dat de nieuwe Nederlandse wetgeving zou worden
ingevoerd op 1 oktober 1838, maar dat daaraan voorafgaand per 1 juni 1838 de Hoge
Raad der Nederlanden werd geïnstalleerd. Tot aan de inwerkingtreding van de nationale wetgeving zou de Hoge Raad zich bezighouden met het ontwerpen van de verordeningen waartoe artikel 19 van Wet RO had opgedragen, ‘mitsgaders het ontwerpen
van Reglementen van orde en discipline voor de advokaten en prokureurs bij den
Hoogen Raad, de Provinciale Geregtshoven en de Arrondissements-Regtbanken…’.
De werkzaamheden van de Hoge Raad resulteerden in vier reglementen, waaronder
het zogeheten Reglement III dat op 14 september 1838 bij koninklijk besluit werd
goedgekeurd en eveneens op 1 oktober 1838 in werking trad. 66 Op die datum werden
de Franse voorschriften uiteindelijk vervangen door Nederlandse wetgeving.
2.3.2

Het disciplinair toezicht in Reglement III

In een groot aantal opzichten handhaafde Reglement III de Franse organisatiestructuur
van de balie. Ook de organisatie van het disciplinair toezicht uit het keizerlijk decreet
werd in het reglement overgenomen. De in een arrondissement ingeschreven advocaten vormden de plaatselijke orde, in beginsel bestuurd door de raad van toezicht en
discipline die fungeerde als directe opvolger van de Franse raad van discipline. Evenals op grond van het keizerlijk decreet het geval was geweest, werden niet overal raden
ingesteld. De ressorten van de elf provinciale gerechtshoven waar ten minste vijftien
advocaten waren ingeschreven, kregen een raad van toezicht en discipline. In Amsterdam en bij de Hoge Raad werd in elk geval een raad ingesteld.67
Ook de getrapte benoemingsprocedure uit de Franse tijd was overgenomen. De leden
van de raden werden echter niet meer door de procureur-generaal maar door de rechter
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Wet van 16 april 1827, op de zamenstelling der Regterlijke magt en het beleid der Justitie (Stb.
20).
Art. 19 Wet RO luidde: ‘Alles wat de wijze van eeds-aflegging, het costuum der onderscheiden
regterlijke ambtenaren, de afwezendheid, de afwisseling, en de orde van de inwendige dienst van
den Hoogen Raad, gelijk mede van de Hoven en Regtbanken, de advocaten, pleitsbezorgers en
regtbedienden aangaat, zal bepaald worden bij reglementen van openbaar bestuur.’
Koninklijk besluit van 5 januari 1831 (Stb. 1), houdende opschorting der invoering van de nationale wetgeving en regterlijke instellingen.
Koninklijk besluit van 14 september 1838 (Stb. 36).
Art. 9 Reglement III (1838).
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benoemd.68 De deken werd bij zijn benoeming tot raadslid als voorzitter van de raad
aangewezen, de overige functies konden door de leden onderling worden verdeeld.
De advocaten van de kleinere orden bleven onderworpen aan het toezicht en de disciplinering van de gewone rechter: waar op grond van de nieuwe regeling geen raad van
toezicht en discipline werd ingesteld, oefende het provinciale gerechtshof of de rechtbank het toezicht en de discipline uit. 69 Naast de raden van toezicht en discipline bleven de rechterlijke colleges bevoegd om disciplinair op te treden tegen overtredingen
en misdragingen wanneer deze door advocaten waren begaan op de terechtzitting. 70
Artikel 20 van het reglement gaf de rechterlijke macht in het algemeen de bevoegdheid om in te grijpen indien een advocaat zich voor de rechter oneerbiedig gedroeg
jegens de rechter, het openbaar gezag of zich beledigend uitliet over partijen of getuigen.
2.3.3

Taak en bevoegdheid van de raad van toezicht en discipline

Artikel 11 Reglement III regelde de tuchtrechtelijke bevoegdheid van de raden. Het
belaste de raden van toezicht en discipline met de zorg voor de eer van de stand der
advocaten. De raad hield toezicht over ‘derzelver handelingen als zoodanigen’ en
diende inbreuken en misslagen tegen te gaan. Daartoe kon de raad tuchtstraffen opleggen. Het sanctie-instrumentarium van het keizerlijk decreet was immers ook grotendeels overgenomen; de raad was bevoegd een enkele waarschuwing, een berisping
of een schorsing in de uitoefening van de praktijk (van niet langer dan een jaar) op te
leggen.71 Het schrappen van het tableau behoorde echter niet langer tot de competentie
van de raden. Het reglement voorzag in artikel 12 wel in een schrapping van rechtswege: advocaten die voor de derde maal een schorsing kregen opgelegd, werden van
de lijst geschrapt. Als gevolg hiervan had de raad van toezicht en discipline, en daarmee de plaatselijke orde van advocaten, geen directe zeggenschap over de toelating
tot het beroep of de verwijdering van advocaten uit de balie.
Het hoger beroep van de beslissingen van de raden van toezicht en discipline was in
zijn geheel neergelegd bij de gewone rechter. Afhankelijk van hun arrondissement
van inschrijving konden advocaten beklag doen tegen beslissingen van de raad van
toezicht en discipline bij het provinciale gerechtshof of bij de Hoge Raad. Deze taak
van de rechter bleef in de praktijk beperkt, omdat hoger beroep alleen was opengesteld
voor advocaten aan wie de raad een schorsing had opgelegd.
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Die benoeming zou volgens art. 9, eerste alinea, Reglement III (1838) de eerste maal plaatsvinden op voordracht van het Openbaar Ministerie. In het vervolg zou elke orde van advocaten een
voordracht mogen doen van een tweetal namen dat tijdens een algemene vergadering was vastgesteld. Benoeming moest echter worden overgelaten aan (in voorkomende geval) de Hoge
Raad, het gerechtshof of de rechtbank.
Art. 10 Reglement III (1838).
Art. 9 Reglement III (1838).
De mogelijkheid tot het vermanen van een advocaat (‘censurer’ in de termen van het keizerlijk
decreet) was niet als sanctie overgenomen.

ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS

2.3.4

Kritiek op Reglement III

Reglement III stond direct bloot aan kritiek, waarbij de meest gehoorde stem die van
Abraham de Pinto was.72 De Pinto had als hoofdredacteur van het Weekblad van het
Regt in 1841 al een eerste maal gewezen op de onwenselijke beperking dat de raden
van toezicht en discipline niet door de orde zelf konden worden gekozen. Ook keerde
hij zich tegen de inhoud van de advocateneed, die volgens De Pinto niets toevoegde
en in drie regels meerdere tegenstrijdigheden en verwarring van denkbeelden bevatte.73 Een jaar later, in een zevendelig hoofdredactioneel, trok De Pinto nogmaals
fors van leer tegen het reglement.74 Hierin zette hij uiteen dat een betere inrichting
van de inwendige instellingen van de balie niet alleen het belang van de advocatuur
diende, maar ook het publieke belang van een behoorlijke rechtshulp:
‘En wat anders dan juist dit moet het doel zijn van een goed reglement van orde? – Naarmate
dus de inwendige organisatie beter is, naarmate deugd en kennis door deze worden aangemoedigd en bevorderd; naar mate op die wijze de balie zich van binnen, in haren eigenen
boezem, zal versterken en ontwikkelen, en vereenigen tot het goede doel, dat zij geroepen
is te bereiken, naar die zelfde mate zal zij heilzamer en krachtiger werken naar buiten.’ 75

De Pinto was dus van mening dat een behoorlijke interne organisatie een uitwendig
belang kon dienen. Door de miskenning van de ware aard en rol van de advocaat en
het ontbreken van middelen om enig gevoel van eer en eigenwaarde onder de advocaten aan te kweken beschouwde hij het reglement als een misslag, in menig opzicht
nog erger, slechter en gebrekkiger dan het napoleontische decreet waaruit het was
geput.76 In plaats daarvan bevatte het niets dan verbodsbepalingen, straffen en bedreigingen.77 Het reglement fungeerde als een Code Pénal voor de orde, alsof het bestemd
was ‘de gevaarlijke aanslagen en ondernemingen eener woelziekte caste [te] onderdrukken’. Het is, zo sprak De Pinto, ‘als was men er hoofdzakelijk op bedacht, om
middelen te vinden om misbruiken, uitspattingen en losbandigheid te keer te gaan’.78
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Ook C.L. Schueler tot Peursum (1848) en W.F. Otten (1855) waren (mild-)kritisch in hun becommentariëring van het reglement, dat ten tijde van hun bijdragen reeds een eerste maal was
aangepast. Gewezen kan ook worden op een ingezonden bijdrage van C.H. Perk in W 213 van 3
september 1841: ‘De orde van advocaten moet zich verheffen, vooral nu de orde van discipline
door de nieuwe wetgeving tot een nietsbetekeenend ligchaam is herschapen, en, gelijk generaals
zonder commando, zonder regtsmagt voor de regten waken moet…’
W 180 (1841). Bij gelegenheid van de boekbespreking van De orde der advocaten van mr. Van
der Feen bestempelde De Pinto het reglement van inwendige dienst voor de advocaten en procureurs als ‘een meesterwerk van verkeerdheid en knoeiwerk’.
W 316-322, gepubliceerd tussen 29 augustus en 19 september 1842.
‘De advokatie. Het Reglement van Orde’, deel I., W 316 (1842).
Ibidem.
Opgemerkt moet wel worden dat Reglement III nauwelijks normen van tuchtrechtelijke aard
bevatte. Uitsluitend de inhoud van de af te leggen advocateneed kan als rechtstreeks uit het reglement voortvloeiende normstelling worden opgevat.
W 316 (1842).
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Waarom hadden de opstellers van Reglement III zich eigenlijk beperkt tot het veelal
kopiëren en bewerken van het keizerlijk decreet? Tijdgenoot W.F. Otten merkt op dat
in het koninklijk besluit van 10 april 1838, waarin de grondslag voor het reglement
was opgenomen, anders dan in een eerdere versie uit 1829, niet langer een gemotiveerde voordracht voor de reglementen van openbaar bestuur werd gevraagd.79 Bovendien, wat in artikel 19 Wet RO een reglement aangaande de orde van de inwendige
dienst der advocaten werd genoemd, was in het koninklijk besluit aangewezen als een
reglement van orde en discipline, en ‘het komt ons niet onwaarschijnlijk voor dat de
Hooge Raad juist daardoor op het denkbeeld is gekomen om het Fransche Decreet tot
voorbeeld te kiezen, of liever, wat den spoed zeer bevorderlijk is, daarvan eenige bepalingen te vertalen’, schrijft Otten. 80
Naast deze praktische verklaring van de aan de Hoge Raad opgelegde tijdsdruk zagen
de ontwerpers van het reglement kennelijk ook een rol weggelegd voor het reglement
ten dienste van de handhaving van de openbare orde. Aan de vooravond van de Belgische Opstand in maart 1830 werd in de Tweede Kamer een verzoekschrift besproken van 42 Luikse advocaten die ter bevestiging van hun onafhankelijkheid een
wettelijke regeling van hun orde hadden verzocht. Het Zuid-Nederlandse Kamerlid en
voormalig advocaat De Gerlache hekelde bij de behandeling van het verzoekschrift
het voorgestelde artikel 19 van de Wet RO, dat in navolging van het keizerlijk decreet
de minister van Justitie te veel invloed zou geven op de onafhankelijkheid van de
advocatuur:
‘Que Napoléon, qui n’aimait pas beaucoup mieux les avocates que les idéologues, parce
qu’il redoutait toute puissance intellectuelle et toute liberté, les ait tenus dans l’abaissement,
cela se conçoit. Mais dans un pays où la presse est dégagée de mesures préventives, où les
délits auxquels elle donne naissance, ont pursuivis et punis par les tribunaux et d’après les
lois, comment peut-on soumettre au caprice des règlements l’avocat qui se sert de la parole,
du même droit que le journaliste et les écrivains se servent de la presse et avec bien moins
de danger, ce semble, puisquie son parole son cercle est plus restreint?’81

Tot zijn spijt moest De Gerlache vaststellen dat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de tradities en de wetten van het empire had geërfd en daarmee de hinderlijke,
inquisitoire en tirannieke geest van dat bewind en zijn Code Pénal.
Recenter heeft Verpaalen opgemerkt dat in Nederland de advocaten nooit een politieke rol hebben gespeeld. Politieke processen waren volgens hem hier onbekend en
hun macht en dus hun maatschappelijk aanzien was dan ook aanmerkelijk geringer.
De regeling van de positie van de advocaten was volgens hem geen politieke kwestie.82 De vraag is of dat beeld klopt, wanneer in ogenschouw wordt genomen dat een
aantal advocaten zich tussen 1795 en 1813 actief heeft gemengd in de politieke en
bestuurlijke omwentelingen in ons land. Zo waren raadspensionaris Rutger Jan
79
80
81
82
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Otten 1855, p. 9.
Otten 1855, p. 10.
Hand. II 1829/30, p. 377-279.
Verpaalen 1983, p. 95.
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Schimmelpenninck, Pieter Paulus, de voorzitter van de eerste Nationale Vergadering,
en de Bataafse generaal Herman Daendels allen advocaat geweest.
Belangrijker nog voor die aan advocaten klevende revolutionaire reputatie was wellicht hun rol tijdens de Belgische Opstand. Het Voorlopig Bewind, dat op 4 oktober
1830 de onafhankelijkheid van de Belgische provincies uitriep, telde vier advocaten
op tien leden.83 Anders dan Verpaalen stelt kan gewezen worden op een enkele
processen in de Zuid-Nederlandse provincies waarbij advocaten het opnamen voor
uitdagers van het Hollandse gezag. Zo was er de vervolging in 1820 van Ferdinand
Vanderstraeten, de auteur van een kritisch boekwerkje over de stand van zaken in het
Koninkrijk. Minister van Justitie C.F. van Maanen, in 1815 initiator van de wetgeving
die de persvrijheid aan banden had gelegd, liet zeven advocaten vanwege hun publieke
steunbetuiging aan de schrijver niet alleen vervolgen wegens overtreding van artikel
377 Code Pénal, hij schorste hen op eigen gezag tot nader order, gebruikmakend van
de bijzondere bevoegdheid die artikel 40 van het keizerlijk decreet hem daartoe verschafte.84
De vervolging van Louis De Potter, een van de wegbereiders van de Belgische Opstand, vanwege de inhoud van een in 1828 verschenen antiregeringsgezind artikel
kenmerkt zich eveneens als een politiek proces.85 De Potter werd in dat proces verdedigd door Gendebien en Van De Weyer, die later met hem deel zouden uitmaken van
het Voorlopig Bewind. Ook in Nederland sprongen advocaten in de bres voor de persvrijheid, zoals De Kempenaer en Donker Curtius.86
Een derde verklaring voor het overnemen van het strikte Franse regime ligt in de persoon van een van de opstellers van Reglement III. De Hoge Raad die in de zomer van
1838 werkte aan de uitvoeringsreglementen bij artikel 19 Wet RO stond onder voorzitterschap van A.W. Philipse. Deze voormalige Zeeuwse advocaat had alle rangen
doorlopen binnen het door de Fransen geïntroduceerde Openbaar Ministerie.87 Als
procureur-generaal, een functie die hij bekleedde van 1814 tot 1838, was hij niet alleen bekend geweest met de werking van het keizerlijk decreet van 14 december 1810,
maar was hij in zijn functie ook belast met de handhaving ervan. Deze bekendheid
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Te weten Joseph Nicolay, Charles Rogier, Sylvain Van De Weyer en Alexander Gendebien. Ook
de Belgische revolutionaire driekleur was een ontwerp van de Brusselse advocaat Lucien Jottrand.
Coppein & De Brouwer 2012, p. 39.
Coppein & De Brouwer 2012, p. 42.
J.M. de Kempenaer en later D. Donker Curtius hadden in 1839 de verdediging op zich genomen
van drukker en uitgever C.A. Thieme, die in een artikel het openen van brieven op het postkantoor in Leiden aan de kaak had gesteld. Zie de in druk verschenen Pleitrede van Dirk Donker
Curtius voor de Hoge Raad der Nederlanden ten behoeve van C.A. Thieme, drukker en uitgever
van de Arnhemse Courant, Arnhem: Thieme 1839. Dit proces eindigde weliswaar na de conceptie van Reglement III maar is illustratief voor het destijds heersende politieke klimaat in Nederland.
Op 1 maart 1811 was Philipse tot advocaat-generaal benoemd bij het keizerlijk gerechtshof in
Den Haag en na herstel van de onafhankelijkheid werd hij procureur-generaal bij het Hoog Gerechtshof der Verenigde Nederlanden.
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met het systeem van het keizerlijk decreet en zijn goede verstandhouding met de autoritaire minister van Justitie Van Maanen zijn met waarschijnlijkheid van invloed
geweest op de keuze om de status quo in Reglement III te handhaven. 88
Terug naar de kritiek van De Pinto. In zijn laatste bijdrage, in het Weekblad van het
Regt van 19 september 1842, bepleitte hij een volledig herzien Reglement, waarbij
dan wel rekening moest worden gehouden met twee beginselen: de advocatuur was
geen broodwinning en een goed reglement van orde zou zich niet uitsluitend bezig
moeten houden met de beteugeling van misbruiken, overtredingen en oneerlijke praktijken. Het diende tegelijkertijd voornamelijk te zorgen voor de belangen van de balie
zelf, waarvoor het was gemaakt. Het moest haar belangen, eer en onafhankelijkheid
handhaven tegen onwettige aanrandingen, van wie ook afkomstig. De tijd voor wijziging was rijp, want koning Willem II had Van Maanen als minister van Justitie inmiddels vervangen door de gematigd liberaal (en voormalig advocaat) F.A. van Hall. 89
Mogelijk als gevolg van De Pinto’s kritiek besloot de Koning in 1844 tot wijziging
van Reglement III.90 Het gewijzigde reglement bood ruimere mogelijkheden om een
raad van toezicht en discipline in te stellen. Het nieuwe artikel 9 bepaalde dat voortaan
in elk arrondissement waar meer van veertien advocaten waren ingeschreven een dergelijke raad zou worden gevormd. Zo kon de orde in het arrondissement Rotterdam,
waar geen provinciaal gerechtshof was gevestigd, vanaf dan ook een raad van toezicht
en discipline krijgen. De raden zouden overal uit zes leden bestaan, de benoeming
werd nog altijd gedaan door de rechter uit een voordracht van een dubbel aantal genomineerden. Aanpassing van artikel 19 Reglement III zorgde voor een soepeler vergaderregime. In alle vergaderingen, zowel die van de orde van advocaten als die van
de raad van toezicht en discipline, bekleedde de deken het voorzitterschap en bij het
staken der stemmen had hij het laatste woord. Deze bepaling leek niet overbodig gelet
op het voorgeschreven even aantal leden van de raad.
Door de wijziging van 1844 konden advocaten nu ook van het tableau geschrapt worden. Echter niet langs tuchtrechtelijke weg en dus niet door de raad van toezicht en
discipline, maar op requisitoir van het Openbaar Ministerie en na aanmaning door de
raad van toezicht en discipline, indien zij niet voldeden aan de verplichting om hun
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Als verklaring voor de indirecte benoeming van de raden noemde De Pinto ook de aangeboren
afkeer van de Nederlandse staatslieden voor directe verkiezingen, zie W 317 van 1 september
1842.
Van Hall werd benoemd bij koninklijk besluit van 20 april 1842 nadat Van Maanen per 1 april
zijn ontslag had aangeboden na de kritische ontvangst van zijn ontwerp-Conflictenwet.
Koninklijk besluit van 5 december 1844 (Stb. 61). De Koning overwoog ‘Gelet op de onderscheidene aan Ons kennelijk geworden bezwaren tegen het Reglement van orde en discipline
voor de advocaten en procureurs’. Op 14 oktober 1839 had minister Van Maanen al rapport
uitgebracht en de Raad van State en de Hoge Raad hadden respectievelijk in 1839 en 1842 geadviseerd. De Pinto spreekt ook van ‘de zoo herhaaldelijk aangekondigde herziening van het reglement’, W 559 (1844).
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woonplaats te hebben in het arrondissement van het rechtscollege waarbij zij waren
ingeschreven.91
2.3.5

De Sonderweg van het declaratiegeschil

Napoleon had in het keizerlijk decreet in het bijzonder aandacht besteed aan het declaratiegedrag van advocaten. Artikel 43 bepaalde dat bij het ontbreken van reglementen en ten aanzien van onderwerpen waarin de bestaande reglementen niet zouden
voorzien, de advocaten hun honoraria zelf zouden bepalen, echter ‘avec la discrétion
qu’on droit attendre de leur ministère’. 92 In het geval de declaratie de grenzen van een
‘juste modération’ zou overschrijden (de Nederlandse vertaling spreekt van ‘eener
billijke gematigdheid’93), matigde de raad van discipline de declaratie, rekening houdend met het belang van de zaak en de aard van de verrichte werkzaamheden. De raad
diende in dat geval de teruggave van het te veel gedeclareerde te bevelen en desnoods
de advocaat te berispen. In geval van beroep tegen die uitspraak moesten partijen zich
bij de rechtbank vervoegen.
Een dergelijke regeling keerde in 1838 niet terug in Reglement III. In plaats daarvan
regelde koning Willem I deze materie in een koninklijk besluit dat weer was gebaseerd
op de wet van 15 december 1838.94 Artikel 2 van het koninklijk besluit schreef voor
dat de tarieven zouden worden ingesteld bij reglementen van openbaar bestuur, met
een wettelijk verbindende kracht, totdat daaromtrent (uiterlijk binnen drie jaren) een
wettelijke regeling zou zijn getroffen. Fortuijn beschouwde de regeling in het keizerlijk decreet als een soort forum privilegiatum voor de taxatie van advocatendeclaraties
waarvan de begroting aan de raad van discipline was opgedragen. Hij trok sterk in
twijfel of de Koning wel bevoegd was deze materie bij koninklijk besluit te regelen:
‘Neemt men aan, dat die judicature (wat echter aan twijfel onderhevig is) onder de Grondwet regtens is blijven bestaan, gelijk zij facto is uitgeoefend, zoo doet de vraag zich op: In
hoeverre Z.M. bevoegd was die judicature bij een Besluit te veranderen, zoo als geschied is
bij het Besluit van 30 Nov. 1839, bevattende het Tarief der Justitiekosten en Salarissen in
burgerlijke zaken (Stsbl. No. 49)? Want hoewel bij de Wet van 15 Dec. 1838 het vaststellen
der Tarieven aan den Koning provisioneel was opgedragen, kwam daarin geene delegatie
van wetgevend gezag omtrent andere onderwerpen (zoo als competentie en procedure)
voor.’95
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Zie art. 3 Reglement III (1844). Deze verplichting vertoont overeenkomst met het huidige artikel
12 Adv.w dat advocaten verplicht kantoor te houden in slechts één arrondissement en op één
locatie.
Art. 44 keizerlijk decreet 14 december 1810 verplichtte de advocaten bovendien onderaan hun
processtukken melding te maken van hun honorarium.
Zie de officieuze Nederlandse vertaling van het keizerlijk decreet in de Courier van Amsterdam,
nr. 134 van 24 december 1810. Deze vertaling is tevens integraal opgenomen in Bannier & Sanders 2010, p. 109 e.v.
De in Stb. 43 opgenomen wet ‘nopens de vaststelling der tarieven van Justitiekosten en salarissen
van ambtenaren, praktizijns en deurwaarders in burgerlijke en strafzaken’.
Fortuijn III, p. 238-239
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Bij wetten van 28 augustus en 29 december 1843 werd een nieuw tarief van justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken vastgesteld.96 Deze wetten zijn in een doorlopende reeks vervat die sindsdien als de Wet tarieven in burgerlijke zaken door het
leven ging.97 De derde titel van deze wet bevatte standaardtarieven voor advocaten en
een aanvullende salarisbepaling voor andere werkzaamheden.98 In het geval van geschillen over het door de advocaat aan de cliënt berekende salaris in burgerlijke zaken
schreef artikel 32 een bijzondere procedure voor. De raad van toezicht en discipline
in de hoofdplaats van het arrondissement waar de advocaat woonachtig was, diende
in geval van betwisting van de declaratie een begroting uit te voeren. Indien er geen
raad was benoemd geschiedde de begroting door de raad in de residentie van het provinciaal gerechtshof in het rechtsgebied van de woonplaats van de advocaat. Nam de
advocaat met die begroting door de raad geen genoegen of bleef de cliënt weigeren
het bedrag te betalen, dan werd het verschuldigde bedrag nader vastgesteld door de
voorzitter van het college waar de zaak had gediend.99 Als gevolg van deze zogeheten
‘begrotingsprocedure’ ontstond ten aanzien van de advocatendeclaratie slechts procedurele samenloop met het disciplinair toezicht, vanwege de uitvoering van die begroting door de raad van toezicht en discipline. Deze begrotingsprocedure is tot 1 januari
2015 in stand gebleven, tot het moment waarop de Wet positie en toezicht advocatuur
de resterende artikelen van de Wtbz deed vervallen.100

2.4

De verhouding tussen advocaat en procureur

2.4.1

Onverenigbaarheid met het procuraat

Artikel 9 van de in 1843 ingevoerde Wet tarieven in burgerlijke zaken verruimde het
werkveld van de procureur, omdat de ‘gegradueerde’ procureur, aan wie op voordracht van de rechtbank door de Koning verlof was gegeven om de advocatuur en het
procuraat gelijktijdig uit te oefenen, bij de berekening van zijn declaratie nimmer voor
een en dezelfde verrichting het honorarium van advocaat en procureur in rekening
mocht brengen.
Dit procuraat was een voortzetting van de werkzaamheden die onder het Franse bewind door de pleitbezorgers of avoués werden uitgeoefend. Het keizerlijk decreet van
14 december 1810 had uitsluitend betrekking op de advocaten en bevatte geen bepalingen over de pleitbezorgers. In artikel 18 onder 3° werd het beroep van advocaat
zelfs uitdrukkelijk onverenigbaar verklaard met dat van avoué.
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Titel III Wtbz (art. 29-40). De artikelen 29d, 41 en 42 zijn ingetrokken door de wet van 28 april
1879 (Stb. 75).
Ingevolge art. 2 van de wet van 28 augustus 1843 (Stb. 41).
Art. 29 en 30 Wtbz. In art. 31 lid 1 was de verplichting opgenomen aan cliënten op verzoek een
gespecificeerde rekening te verstrekken.
Art. 33 lid 1 Wtbz.
Zie § 2.10.9.
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In Reglement III werd de principiële scheiding tussen de advocatuur en het procuraat
gehandhaafd door de tweedeling in een afdeling voor advocaten en een voor procureurs. Maar meer nog bepaalde artikel 7 dat het beroep van advocaat onbestaanbaar
was met dat van procureur. Het procuraat had een ambtelijk karakter. Het aantal
procureurs was gefixeerd bij de Hoge Raad, de provinciale gerechtshoven en de arrondissementsrechtbanken. De procureurs werden door de Kroon benoemd, op voordracht van de rechterlijke colleges en naar gelang de vermoedelijke behoefte.101
De tweedeling in Reglement III kwam ook tot uitdrukking in de regeling van het tuchtrecht. De procureurs stonden onder het toezicht en de discipline van de rechtscolleges
waarbij zij fungeren.102 Zij waren onderworpen aan dezelfde disciplinaire straffen als
de advocaten, met ook uitsluitend een appelmogelijkheid in geval van een schorsing.
Materieel zag de tuchtregeling voor procureurs op door hen begane misslagen, verzuimen of inbreuken.103 Een deel van de plichten van de procureurs was in Reglement III opgenomen, zoals de uitoefening van hun functie overeenkomstig de Wet
RO, de wetboeken van burgerlijke rechtsvordering en strafvordering en de orde door
de gerechtshoven en rechtbanken (art. 26). De procureur had tevens een ministerieplicht (art. 29) en een aanwezigheidsplicht ter zitting (art. 30).
2.4.2

De Procureurswet van 1879

In de loop van 1879 kregen de plaatselijke advocatenorden dan toch de bevoegdheid
om zelf de leden van de raad van toezicht en discipline uit hun midden te kiezen. Door
aanpassing van artikel 9 van Reglement III werd de fel bekritiseerde bepaling geschrapt over de benoeming van de raad door de rechter op basis van een door de orde
op te leveren dubbele nominatie.104 In het Weekblad van het Regt stak A.A. de Pinto
de loftrompet over minister Smidt van Justitie, op wiens voordracht het besluit tot
wijziging van het reglement was genomen. Vanaf nu werden de leden van de raad van
toezicht en discipline, en dus ook de deken, gekozen door de algemene vergadering
van de in het arrondissement ingeschreven advocaten. 105
Deze wijziging van Reglement III hing samen met de invoering van de zogeheten
Procureurswet.106 De Procureurswet maakte een einde aan de strikte scheiding tussen
advocatuur en procuraat; vanaf dat moment kon elke advocaat tevens procureur zijn.
Als gevolg van de wet werd de functie van procureur van zijn ambtelijk karakter ontdaan en verenigbaar met het beroep van advocaat. Dat leverde wel een spanningsveld
op ten aanzien van het disciplinair toezicht op diegenen die in beide hoedanigheden
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Art. 23 Reglement III (1838).
Art. 27 Reglement III (1838).
Art. 28 Reglement III (1838).
Koninklijk besluit van 1 juni 1879, Stb. 107.
A.A. de Pinto, ‘Het besluit van den eersten Junij’, W 4378 (1879). Het betreft hier Aäron Adolf
de Pinto (1828-1907), raadsheer in de Hoge Raad en de jongere broer van Abraham de Pinto
(1811-1878), die in 1841 en 1842 zijn hoofdredactionele pijlen had gericht op Reglement III.
Wet van 23 april 1879, Stb. 75.
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justitiabelen bijstonden. In de praktijk werden veel advocaten tevens procureur en andersom. Geleidelijk vervaagde het onderscheid tussen de werkzaamheden van beide
– behalve wat betreft de functie van de procureur als procesvertegenwoordiger.
De Pinto signaleerde dat het terminologische onderscheid in Reglement III tussen advocaat en procureur was gehandhaafd, in de zin dat de advocaten volgens artikel 8 de
praktijk uitoefenden en de procureurs volgens artikel 26 hun functie. Het gevolg van
het onderscheid tussen ‘de stand’ der advocaten en ‘het ambt’ der procureurs was,
aldus De Pinto, dat de advocaten op grond van artikel 11 onderworpen bleven aan de
raad van toezicht en discipline (en bij gebreke van een raad het gerechtshof of de
rechtbank), maar dat de procureurs krachtens artikel 27 onder het toezicht en de discipline stonden van de rechtscolleges waarbij zij fungeren. De advocaat-procureur
was zodoende aan beide vormen van tucht onderworpen. De advocaten werden gestraft door de raad van toezicht; de procureurs door de burgerlijke rechter in raadkamer.107
2.4.3

Naar een uniform tuchtrecht voor advocaten en procureurs

Gedurende de negentiende eeuw was de advocatuur in Nederland door Reglement III
georganiseerd geweest in lokale orden van advocaten. Van een landelijke baliestructuur was geen sprake, totdat op 26 november 1915 de Nederlandsche Advocaten-Vereeniging (NAV) werd opgericht. Deze NAV was ontstaan door particulier initiatief en
lidmaatschap was niet verplicht, maar de aangesloten advocaten bogen zich in verenigingsverband wel over onderwerpen die de balie als geheel aangingen. Voor de
tweede algemene vergadering die werd gehouden op 15 september 1917 stond onder
andere het gemengde toezicht op advocaten en procureurs geagendeerd. Dit onderwerp was voorbereid met een door Th.A. Fruin geschreven preadvies. De ledenvergadering was het er over eens dat het tweeslachtige toezicht op advocaten en procureurs
tot ongewenste consequenties leidde. Een ander punt van overeenstemming was de
wenselijkheid dat de raden ook toezicht zouden kunnen houden over de toelating van
juristen die zich voor beëdiging als advocaat aanmeldden.108
Het NAV-bestuur trok naar aanleiding van deze vergadering de conclusie dat als gevolg van het dubbele disciplinaire toezicht op de advocaat-procureur voortdurend
competentievragen rezen.109 Ook de zwaarst op te leggen straf, de schorsing, was
krachteloos, omdat de geschorste advocaat als procureur het grootste deel van zijn
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De Pinto ging hiermee gemakshalve wel voorbij aan het feit dat het reglement niet voor alle
arrondissementen raden voorschreef en de advocaten in sommige kleine arrondissementen onder
rechterlijke supervisie zouden kunnen staan. Valt uit de opvatting van De Pinto af te leiden dat
deze situatie zich in de praktijk niet meer voordeed en in elk arrondissement voldoende advocaten waren ingeschreven om een raad van toezicht en discipline te mogen vormen?
Zie ‘De Nederlandsche Advocaten-Vereeniging’, Advocatenblad 1918, p. 8, verslag van J. Wolterbeek Muller, secretaris NAV. Een uitvoerig verslag van de tweede algemene vergadering is
opgenomen in W 10142 (1918).
‘Wijziging van Reglement III’; door de Nederlandsche Advocaten-Vereeniging op 1 december
1917 aan de Koningin verzonden verzoekschrift, Advocatenblad 1918, p. 18.
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werkzaamheden ongewijzigd kon voortzetten. Daar kwam bij dat het toezicht over de
advocaat en dat over de procureur ongelijk in omvang waren. De repressieve taak van
de raad van toezicht en discipline was gebaseerd op de zorg voor de eer van de stand,
terwijl rechtbanken procureurs slechts voor misslagen, verzuimen en inbreuken begaan in hun beroep konden vervolgen. Door zijn beroep alleen nog als procureur voort
te zetten, kon een advocaat zich aan de rechtsmacht van de raad onttrekken. Dit bracht
voor de eer van de advocatuur ook ernstige schade mee, omdat het publiek sinds geruime tijd geen verschil meer zag tussen de advocaat en de procureur. Wat de procureur misdeed, tastte ook de goede naam van de advocatuur aan.110
Het bestuur wendde zich op 1 december 1917 met een uitvoerig verzoekschrift tot
koningin Wilhelmina om Reglement III zodanig aan te passen dat er eenheid zou
komen binnen het toezicht, zowel op advocaten als op procureurs. Beide beroepen
dienden aan gelijk disciplinair toezicht te worden onderworpen, dat uiteraard moest
worden opgedragen aan de raden van toezicht en discipline. 111
Het verzoek van de NAV werd ingewilligd. Reglement III werd bij koninklijk besluit
van 31 januari 1920 aangepast. Aan het verzoek om een einde te maken aan het gesplitste toezicht was door de Kroon tegemoetgekomen.112 Er zou voortaan sprake zijn
van één vorm van toezicht over advocaten en procureurs, uit te oefenen door de raden
van toezicht en discipline.113 Wat het toezicht betreft bepaalde artikel 27 dat de raad
van toezicht en discipline werd belast met de zorg voor de eer van de stand der procureurs. Deze ‘eer’ en ‘stand’ hadden dus geen historische grondslag maar werden uit
het niets gecreëerd door de wijziging van Reglement III.
Fruin, inmiddels deken in Rotterdam, maakte echter ook melding van een schaduwzijde van deze aanpassing van Reglement III.114 De wijziging bracht immers, naast de
uitbreiding van de disciplinaire macht van de raden van toezicht en discipline, ook de
mogelijkheid om aan hen die een klacht hadden ingediend tegen een advocaat of procureur onder zekere omstandigheden een beroep tegen de uitspraak van de raden op
de rechter toe te laten.115 Daarmee was afgeweken van de bestaande regeling dat, buiten de beslissing van de raad van toezicht en discipline tot schorsing van een advocaat,
geen beroep openstond. Fruin beschreef dat vooral de rechterlijke macht bezwaar had
gemaakt tegen het verzoek van de NAV, omdat men het toezicht van veel raden van
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Ibidem.
Het verzoekschrift is integraal afgedrukt in het Advocatenblad van 15 februari 1918, p. 17.
Koninklijk besluit van 31 januari 1920, Stb. 52. Zie Advocatenblad 1920, p. 36. De wijziging
trad in werking op 14 februari 1920. Zie voor de toelatingsprocedure de nieuwe artikelen 5a-5c
Reglement III (1920).
Deze regeling werd neergelegd in art. 11 en 27 Reglement III (1920).
Fruin 1920, p. 35.
Het vijfde lid van art. 11 Reglement III (nieuw) bepaalde: ‘Heeft de raad van toezicht en discipline (…) beslist naar aanleiding van eene klacht, vermogensnadeel betreffend door een advocaat
bij de uitoefening van zijn beroep aan den klager toegebracht, of wel verwaarloozing betreffend
van aan een advocaat door den klager toevertrouwde belangen, dan staat den klager gedurende
twee maanden na de dagteekening van de hem van de beslissing gedane mededeeling beklag
tegen die beslissing open aan den hierboven in dit artikel genoemden rechter.’
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toezicht te slap vond. De regering had daarop een wijziging van Reglement III ontworpen waarbij tegen alle beslissingen van de raden hoger beroep zou worden opengesteld, aan alle belanghebbenden en aan het Openbaar Ministerie. Daartegen rees
weer krachtig verzet vanuit de balie, naar het oordeel van Fruin terecht:
‘Zulk eene regeling zoude immers metterdaad de disciplinaire rechtspraak over Advocaten
en Procureurs aan de Rechterlijke Macht hebben gebracht. De onafhankelijkheid der Balie
ware daardoor vernietigd. Mocht er over de verplichtingen der Balie tusschen deze en de
Rechterlijke Macht strijd rijzen, dan zoude de beslissing daarover bij de laatste berusten.
De Advocaat immers, die naar de opvattingen zijner ambtsgenooten de eer van zijn stand
had hoog te houden, zoude bij zijnen Raad van Toezicht kunnen worden aangeklaagd en
wel door dezen worden vrijgesproken, maar in hooger beroep door den Rechter disciplinair
kunnen worden bestraft.’116

Door oppositie van de balie had de minister van Justitie geaarzeld om door te zetten.
Tot genoegen van Fruin was de minister er gelukkig in geslaagd een middenweg te
vinden. Het beroepsrecht van advocaten en procureurs bleef ongewijzigd – en beperkt
tot schorsingen en schrappingen.117 Aan de klager werd een beroepsrecht toegekend,
maar slechts wanneer geklaagd werd over vermogensnadeel door een advocaat bij de
uitoefening van zijn beroep aan de klager toegebracht, of over verwaarlozing van de
belangenbehartiging. Het NAV-bestuur had zich bij deze formulering neergelegd, nu
‘daardoor de twee zoo dringend noodige wijzigingen (…) konden worden gekocht’,
aldus Fruin.118 Bij klachten die de verhouding van de balie tot de rechterlijke macht
of ander staatsgezag zouden betreffen, bleef de rechtspraak van pares over pares competent, nu die beperkt bleef tot de behandeling in eerste aanleg. Klachten naar aanleiding van vermogensnadeel – volgens Fruin zouden klachten over verwaarlozing van
toevertrouwde belangen immers vrijwel altijd vermogensnadeel betreffen 119 – kwam
de rechterlijke macht toch altijd de bevoegdheid tot oordelen toe, indien de klager zijn
aanspraken in de vorm van een civiele vordering naar voren bracht. 120
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Fruin 1920, p. 39.
Met het wijzigingsbesluit was tevens de schrapping aan de lijst met disciplinaire straffen toegevoegd die aan de advocaat konden worden opgelegd. Tot dan toe bestond voor advocaten alleen
de schrapping van rechtswege bij een derde schorsing. Een schrapping van een procureur kon
slechts door de rechter worden opgelegd. Zie art. 11 lid 4 Reglement III (1920).
Fruin 1920, p. 39.
NAV-preadviseur De Jonge zag dat in 1926 anders (Advocatenblad 1926, p. 89); in tegenstelling
tot Fruin maakte hij wel onderscheid tussen veroorzaakt vermogensnadeel en verwaarloosde belangen.
Fruin 1920, p. 39.
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2.5

Het ererecht

2.5.1

De ontwerp-ereregelen van 1921

De van overheidswege ingestelde regeling van het tuchtrecht had tot dan toe vooral
betrekking op de organisatie en de procedurele aspecten van de tuchtrechtspraak. Het
keizerlijk decreet bevatte overigens wel een combinatie van organieke voorschriften
en strenge verbodsbepalingen. Die laatste waren op de eerste plaats bedoeld om
staats- en gezagsondermijnend handelen door advocaten tegen te gaan, maar een aantal voorschriften diende juist om de rechtspleging soepel te laten verlopen. 121 Het decreet bevatte zelfs bepalingen omtrent de redelijkheid die van advocaten werd verwacht bij het opstellen van hun declaraties, waarmee justitiabelen zelf hun voordeel
konden doen door die redelijkheid door de raad te laten toetsen. Voor het overige werd
aan de grenzen van de beroepsuitoefening invulling gegeven door de advocateneed.
De toezichthoudende taak van de tuchtraden was verankerd in de bewaking van de eer
van de stand en de beginselen eerlijkheid en nauwgezetheid. Verder dan dat was het
normenkader voor de advocatuur niet uitgewerkt.
Reglement III bood normatief nog minder houvast. Ook in dit reglement was een vergelijkbare advocateneed opgenomen en de raden van toezicht en discipline waren belast met de zorg voor de eer van de stand der advocaten. Een nadere uitwerking van
deze open norm gaf het reglement niet; de raden bestonden uit advocaten, die elk voor
zich en met elkaar wel zouden begrijpen wat in strijd met de eer van de advocatenstand
moest worden geacht. Voor wat de beroepsuitoefening zelf betreft dienden de advocaten de praktijk uit te oefenen ‘volgens de bevoegdheden en vereisten door de wetboeken van Burgerlijke Rechtsvordering en Strafvordering gegeven en gevorderd en
overeenkomstig de Wet RO’, zo bepaalde artikel 8 Reglement III.
Ruim honderd jaar is aan het beleid van de raden van toezicht en discipline overgelaten om te bepalen welke gedragingen als in strijd met de eer van de stand moesten
worden beschouwd. Voor zover deze raden als met rechtspraak belaste colleges konden worden gezien was het materieel tuchtrecht dus vooral rechtersrecht.122
Hoewel lang niet alle advocaten er lid van waren geworden bood de oprichting van
de Nederlandsche Advocaten-Vereeniging in 1915 een structuur om de beroepsnormen – voor zover dat al mogelijk was – te expliciteren. In 1921 werd als uitwerking
van het publiekrechtelijke toetsingscriterium ‘de eer van de stand’ door een commissie van zeven advocaten in opdracht van het NAV-bestuur optekening gemaakt van
het zogenoemde ererecht. Het resultaat van de werkzaamheden van deze commissie
werd in het Advocatenblad van 15 februari 1921 afgedrukt als Ontwerp-verzameling
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Titel IV keizerlijk decreet 14 december 1810 (‘des droits et des devoirs des avocats’). Deze verplichtingen zagen ook op mogelijk tekortschieten zoals het weigeren hun ministerieplicht te vervullen (art. 42 keizerlijk decreet) of zonder opgave van reden geen gehoor te geven aan het
plaatsvervangend-rechterschap (art. 35 keizerlijk decreet).
Vgl. Spronken 2001, p. 509.
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Eereregelen voor de advocaten.123 De verzameling bevatte 25 regels en was ingedeeld
in regels over de verhouding van de advocaat tot het publiek in het algemeen en zijn
optreden in het publiek, de verhouding van de advocaat tot de cliënt, de confraternele
verhoudingen en de verhouding van de advocaat tot de rechterlijke macht.
De ontwerpverzameling ereregelen mocht rekenen op ongezouten kritiek van Advocatenblad-hoofdredacteur Van Kuyk.124 De commissie had zich volgens hem vooral
beperkt tot dat wat evident wel of niet door de beugel kon, maar de moeilijkheid betrof
juist de grensgevallen. Daardoor was menige regel opgenomen die met de ambtseer
van de advocaat weinig meer te maken had, maar eenvoudig een eis omschreef die
men ‘aan ieder behoorlijk man’ moet stellen.125 Het ‘onthouden van daden die naar
buiten aanstoot geven’ had volgens Van Kuyk weinig met ambtseer te maken, maar
vormde eerder een simpele toepassing van een voor ieder mens geldende regel van
gewoon burgerlijk fatsoen en plicht. Het gevaar lag volgens Van Kuyk op de loer dat
dat de buitenwereld de verzameling zou zien als een testimonium paupertatis, een
bewijs van onvermogen.126
Over de betekenis van dit opgetekende ererecht benadrukte Fruin, die lid was geweest
van de commissie ereregelen van 1921, enkele jaren later dat de beroepsbeoefening
van de advocaat draait om (rechts)strijd. De advocaat vertegenwoordigt in strafzaken
het recht van het individu tegenover de gemeenschap en in burgerlijke zaken verdedigt
hij voor het individu diens rechten waar die in botsing komen met de rechten van
andere individuen. Wil die rechtsstrijd op eerlijke wijze gestreden worden dan zijn
strijdregels nodig. De advocaat heeft zich bij de vervulling van zijn taak dan ook af te
vragen wat zijn algemene plichten daarbij zijn, hoe hij zich heeft te gedragen tegenover de wet, de rechterlijke macht, zijn ambtsgenoten en zijn cliënten. 127 Bij het beantwoorden van de vraag hoe hij zich dan heeft te gedragen, heeft de advocatuur regels
gesteld en die regels zijn gedurende eeuwen beproefd en geworden tot recht, traditie
en gewoonterecht, aldus Fruin.128
2.5.2

Herzieningen van het ererecht

De rode draad bij deze beschouwingen is dat de ereregels op vooral moreel-ethisch
gebied een leidraad moesten vormen voor de advocaat in de praktijkuitoefening. Aan
de regels wordt gezag ontleend omdat ze door hun optekening houvast bieden voor de
dagelijkse praktijk. Ook de in 1939 verschenen verzameling ereregelen bleef beperkt
tot een ontwerp. Dit ‘ontwerp herziene ere-regelen voor de advocaten’ was te danken
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Gepubliceerd in Advocatenblad 1921, p. 45.
Van Kuyk 1921, p. 58.
Van Kuyk 1921, p. 59.
Van Kuyk 1921, p. 60.
Fruin 1925, p. 39.
Fruin 1925, p. 39. Fruin stelt voorop dat elk van de ereregels tot grondslag heeft het publiek
belang dat het bestaan van de advocatuur rechtvaardigt en dat die regels daarin (en daarin alleen)
hun rechtvaardiging vinden.
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aan opnieuw door het NAV-bestuur ingestelde commissie, ditmaal onder voorzitterschap van de Rotterdamse deken Drost. Het herziene ontwerp werd op 15 september
1939 in het Advocatenblad gepubliceerd.129 De collectie uit 1939 heeft vooral betekenis vanwege de indeling in een aantal concrete ereregelen die worden voorafgegaan
door een beginselverklaring. In die beginselverklaring werd uitgedrukt dat alle bevoegdheden van de advocaat en alle hem bindende gedragsregels berusten op de betekenis van het beroep en van de stand. Die betekenis luidde als volgt:
‘De advocaat mag nimmer uit het oog verliezen, dat hij door zijne inschrijving deel uitmaakt
van een orde, wier leden als zoodanig geroepen zijn tot het geven van leiding aan het rechtsleven, en – met uitsluiting van alle anderen – bevoegd zijn tot medewerking aan de rechtsbedeeling naast de rechterlijke macht door het verleenen van de voor goede rechtspraak
onmisbare bijstand en voorlichting bij de rechtscollegiën.
De advocaat behoort bij al zijne gedragingen van dit uitgangspunt uit te gaan.’ 130

In 1961 nam de algemene raad, het bestuur van de NOvA, de fakkel over van het
NAV-bestuur, door een commissie onder leiding van oud-deken Visser van IJzendoorn de ereregels opnieuw tegen het licht te laten houden. De herziene ‘ereregelen’,
die in 1968 werden gepubliceerd, verkregen ondanks dat ze binnen de schoot van de
NOvA waren opgesteld evenmin verbindende kracht.
De twee daaropvolgende herzieningen, die respectievelijk in 1980 (naar het ontwerp
van de commissie-Dirkzwager) en in 1992 (opgesteld door de commissie-Bitter) werden bekendgemaakt, hebben het rechtskarakter van onverbindende richtlijnen behouden. In 1980 werd wel gebroken met de traditionele benaming van ‘ereregelen’. De
beroepscode voor advocaten was sindsdien bekend als ‘Gedragsregels voor advocaten’.
Inmiddels is bekend dat een volgende herijking in de loop van 2017 zal plaatsvinden.
Een daartoe ingestelde commissie onder leiding van oud-deken J.D. Loorbach zal de
algemene raad over de mogelijke nieuwe gedragsregels adviseren.

2.6

Herziening van Reglement III (1929)

2.6.1

Aanleiding

In het Advocatenblad van 15 mei 1926 luidde Fruin andermaal de noodklok over een
ernstige bedreiging van de onafhankelijkheid van de balie.131 De regering had het plan
opgevat om aan de raden van toezicht en discipline – en de met tuchtrechtspraak over
advocaten belaste rechtscolleges – de bevoegdheid te geven getuigen en deskundigen
op te roepen en onder ede te horen. Er was reeds een wetsvoorstel tot wijziging van
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‘Eere-regelen voor advocaten’, Advocatenblad 1939, p. 117.
Algemeen gedeelte (A1), Ereregelen 1939.
Fruin 1926, p. 69.
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de Wet RO ingediend om aan regeling van die bevoegdheid in Reglement III een wettelijke grondslag te geven.132 De regering vond in de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering een noodzaak tot strengere tucht over de advocaten door de
reeds bestaande instanties. Fruin uitte zijn zorg over een passage uit de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel, waarin minister van Justitie Jan Donner het volgende
had opgemerkt:
‘De in dat reglement (III; RS) neergelegde regeling van het toezicht zal in het algemeen
nog eens moeten worden nagegaan en met name zal daarbij in overweging zijn te nemen,
of het beroepsrecht van de beslissing in eersten aanleg, hetwelk voor het tegenwoordige
alleen toekomt aan hen die materieele nadeelen van de zijde van den betrokken advocaat
hebben ondervonden, niet moet worden uitgebreid, opdat meer in het algemeen over klachten een beslissing in hoogere instantie kan worden gevraagd. Een voorziening bij de wet is
tot dit laatste echter niet vereischt, zoodat dit punt in het onderhavige ontwerp buiten beschouwing kon worden gelaten.’133

Fruin meende dat hier een dreigement tegen de onafhankelijkheid van de balie werd
uitgesproken, waartegen onmiddellijk en met kracht diende te worden opgekomen.
Door haar eigen disciplinaire rechtspraak had de balie haar ererecht geschapen, waarvan de beslissingen van de raden van toezicht en discipline de rechtsbron vormden:
‘Wat de eer der Advocatuur vergt, kan zij beter dan de Rechterlijke Macht of wie anders
beoordelen. Nimmer is gebleken dat de eer der Advocatuur bij de Raden van Toezicht niet
veilig was. Van 1838 tot 1920 bestond tegen hare beslissingen geen beroep dan in één enkel
geval en dan nog slechts op grond dat zij te streng geweest was. Nooit zijn er gegronde
klachten daarover gerezen. Sinds 1920 is aan klagers bij klacht over hun toegebracht vermogensnadeel een beroep toegekend. Mij kwam niet ter oore, dat van dat beroep ooit gebruik werd gemaakt; zeker is dat wel zeer zeldzaam voorgekomen. Welke grond kan er nu
zijn dat beroepsrecht uit te breiden?’134

Fruin herhaalde zijn eerdere in 1920 geuite zorg, dat (zoals nu dreigde) in één klap
aan de cliënt, aan de tegenpartij, aan elke ambtenaar van het Openbaar Ministerie, aan
elke rechter en aan ieder ander het recht toe werd gekend zich over een advocaat bij
diens raad te beklagen. Aan behandeling van de klacht door de rechter zou dan nog
slechts telkens pro forma een beslissing van de raad van toezicht en discipline voor-
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Ontwerp van wet, Bijl. Hand. II 1925/26, 270, nr. 2, ingediend op 6 april 1926. Aan artikel 19
Wet RO, op grond waarvan Reglement III was vastgesteld, zou het volgende lid worden toegevoegd: ‘Indien in zoodanig reglement met betrekking tot de advocaten en procureurs eene regeling omtrent op dezen uit te oefenen toezigt wordt opgenomen, kan bij dat reglement mede eene
regeling worden getroffen betreffende het hooren door de met zoodanig toezigt belaste autoriteiten en regterlijke colleges van getuigen en deskundigen. Daarbij wordt in acht genomen, dat de
getuigen en deskundigen zich moeten kunnen verschoonen op de gronden vermeld in de artikelen
217-219 van het Wetboek van Strafvordering.’
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1925/26, 270, nr. 3, p. 1.
Fruin 1926, p. 72.

ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS

afgaan. De rechterlijke macht zou voortaan het ererecht van de advocatuur codificeren, maar bovenal was de vraag hoe de advocatuur haar onafhankelijkheid ten opzichte van de rechterlijke macht zou kunnen behouden indien voor elk doen of laten
van een advocaat dat de rechterlijke macht niet zou aanstaan, door deze het tuchtrecht
op die advocaat kon worden toegepast.
De regering had het wetsvoorstel onderbouwd met het argument dat een deugdelijk
tuchtrechtelijk onderzoek werd bemoeilijkt, nu de met het toezicht belaste autoriteiten
en rechterlijke colleges niet het recht hadden getuigen en deskundigen op te roepen
en onder ede te horen. Dit bezwaar was niet echt nieuw, maar de invoering van het
nieuwe Wetboek van Strafvordering had het weer duidelijk onder de aandacht gebracht:
‘Dat Wetboek toch heeft, zooals bekend is, de rechten der verdediging zeer uitgebreid. Gewezen behoeft slechts te worden op de bepalingen betreffende het vrije verkeer, van den
aanvang van de vervolging af, van den gedetineerde met zijn raadsman (artikel 50). Dat
hier ernstige bezwaren kunnen rijzen, heeft men zich ook bij de totstandkoming van het
nieuwe Wetboek niet ontveinsd, doch reeds toen is begrepen, dat voorziening in die bezwaren niet in een inperking van de rechten der verdediging mocht worden gezocht, maar veeleer, voor zooveel noodig, van een strengere tucht over de advocaten door de daarvoor reeds
bestaande instanties moest worden verkregen. Voorwaarde daarvan is evenwel, zooals voor
de hand ligt, dat dan ook de middelen tot een behoorlijk onderzoek ten dienste worden
gesteld.’135

Het voorstel was bedoeld voor het tuchtrechtelijk getuigenonderzoek een wettelijke
grondslag te bieden, aangezien de verplichting tot verschijning, eedaflegging en verklaring niet zonder meer bij koninklijk besluit konden worden opgelegd. De nadere
uitwerking werd vervolgens overgelaten aan Reglement III.
Tijdens de schriftelijke voorbereiding van het voorstel merkte minister Donner over
de eventuele uitbreiding van het beroepsrecht op dat hij daarbij met name had gedacht
aan misbruik van de rechten van de verdediging in strafzaken – rechten, die in het
nieuwe Wetboek van Strafvordering aanzienlijk waren uitgebreid.136 Bij de beteugeling van juist die misbruiken had de samenleving een rechtstreeks en, sinds het nieuwe
Wetboek, groot belang dat verder ging dan het afgeleide publieke belang van repressie
van alles wat aan de standseer van de advocaten afbreuk zou doen. Daarom zag minister Donner wel degelijk aanleiding om, waar het dergelijke misbruiken betrof, het
beroepsrecht van disciplinaire beslissingen in eerste aanleg uit te breiden. Aan de in
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Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1925/26, 270, nr. 3, p. 1.
Memorie van antwoord, Bijl. Hand. II 1926/27, 72, nr. 2. Een aantal leden van de vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht had ernstig bezwaar geuit tegen de mogelijke uitbreiding van
het beroepsrecht tegen beslissingen van de tuchtcolleges. Een dergelijke maatregel zou ernstig
afbreuk doen aan de, in het belang van een goede rechtspraak zo gewenste, onafhankelijkheid
van de balie tegenover de rechterlijke macht. Algemeen werd het vertrouwen uitgesproken dat
de minister niet tot verdere besluitvorming zou overgaan zonder dat hij de rechterlijke macht, de
NAV en de raden van toezicht en discipline van de voornaamste balies zou hebben gehoord.
Voorlopig verslag, Bijl. Hand. II 1926/27, 72, nr. 1.
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zijn particuliere belangen getroffen klager had men in 1920 dit recht toegekend. Hoe
zou men dat recht dan, zo vroeg hij zich af, waar het grote publieke belang van de
vervolging en bestraffing van misdadigers op het spel staat, de Staat kunnen onthouden? Het voorziene appelrecht zou bovendien minder ver strekken dan dat van 1920.
De minister meende reeds daarmee de noodzakelijkheid van de uitbreiding van het
beroepsrecht aannemelijk te hebben gemaakt. 137
Op de vraag van de vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht of er sprake was
geweest van te slappe repressie, schreef minister Donner in de memorie van antwoord
dat sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering nog slechts
één beslissing van een raad van toezicht en discipline onder zijn aandacht was gebracht die betrekking had op misbruik van de rechten van de verdediging in strafzaken. Bij die beslissing werd de advocaat berispt die zich aan grof en voortgezet
misbruik van het recht van vrij verkeer met een preventief-gehechte verdachte had
schuldig gemaakt. De minister sprak over deze beslissing geen waardeoordeel uit,
maar zag er in elk geval geen argument in tegen de aangevoerde noodzaak van de
uitbreiding van het beroepsrecht.
De Eerste Kamer was over de kwestie verdeeld. Enkele leden van de Commissie van
Rapporteurs hadden ernstig bezwaar tegen de overweging van de minister over de
uitbreiding van het beroepsrecht. Zij gaven toe dat de gemeenschap groot belang heeft
bij de beteugeling van misbruiken van de rechten van de verdediging in strafzaken,
maar zij waren van mening dat het beroep van beslissingen van de raden van toezicht
en discipline moest worden gebracht bij een uit advocaten samengesteld college, omdat advocaten beter dan rechters over ‘de eigenaardige moeilijkheden’, die zich bij de
uitoefening van hun beroep voordoen, kunnen oordelen. Het aan de in zijn particuliere
belangen getroffen klager toegekende recht van beroep had volgens deze senatoren
destijds in 1920 ook niet bij het gerechtshof, maar bij een college van advocaten moeten worden gebracht.138
De minister deelde deze opvattingen van de Commissie van Rapporteurs niet. Hij
wees op de historisch bestaande situatie waarbij rechterlijke macht van oudsher toch
al op grond van Reglement III met een gedeelte van het toezicht op advocaten was
belast. Die regeling had, voor zo ver hem bekend was, nooit tot klachten aanleiding
gegeven. De uitbreiding van het beroepsrecht in 1920 was veel verder gegaan, en hij
kon dus niet inzien waarom bij een voorziening van beperktere strekking waarbij bovendien het algemeen belang veel sterker op de voorgrond stond, reden zou bestaan
van het ‘aloude instituut’ (namelijk de rechterlijke macht) af te wijken. Hij sloot zich
dan ook aan bij de andere leden van de Commissie, die van opvatting waren dat het
op den duur in het voordeel zou zijn van de eer van de advocatenstand als over het
handelen van advocaten in laatste instantie juist niet door beroepsgenoten uitspraak
zou worden gedaan.139
137
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Memorie van antwoord, Bijl. Hand. II 1926/27, 72, nr. 2.
Voorlopig verslag van de Commissie van Rapporteurs, Bijl. Hand. I 1926/27, 72, vastgesteld op
14 december 1926.
Memorie van antwoord, Bijl. Hand. I 1926/27, 72, p. 131.
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2.6.2

De NAV-preadviezen van 1926

Het onderwerp van het hoger beroep in tuchtzaken bleef ook binnen de balie de pennen beroeren. De preadviseurs voor de NAV-jaarvergadering van 1926, B. de Jonge
en J.F. van Deinse, werd gevraagd zich in het kader van de op handen zijnde wijziging
van Reglement III nadrukkelijk te buigen over de wenselijkheid van een alternatief
voor de bestaande beroepsmogelijkheid tegen disciplinaire beslissingen.
De Jonge achtte tuchtrechtelijke bemoeienis van de rechter met de advocaat in beginsel onjuist.140 De een stond niet boven de ander, beiden vormden gelijke instrumenten
in de rechtsbedeling; kracht en nut van de positie van de advocaat lagen in de volkomen zelfstandigheid en onafhankelijkheid. De Jonge wees tegelijkertijd op de toegenomen samenhang binnen de van oudsher plaatselijk georganiseerde balie in
Nederland. Zijn conclusie luidde dat nu beroep tegen disciplinaire maatregelen van
ernstige aard ongetwijfeld wenselijk was, onder die veranderde omstandigheden zou
kunnen worden gedacht aan één ereraad als appelrechter voor het gehele land – maar
dan wel samengesteld uit advocaten.141
Ook Van Deinse was van mening dat de handhaving van de eer van de stand zich op
een dusdanig speciaal terrein bewoog, dat de beoordeling daarvan in hoogste ressort
bij een uit advocaten bestaand college thuishoorde.142 Bovendien, zo voegde hij er aan
toe, betrof het hier geen eigenlijke rechtspraak. Artikel 11 Reglement III droeg de raad
van toezicht en discipline geen rechtspraak op ten aanzien van burgerlijke geschillen
met of tussen advocaten, of ten aanzien van door hen gepleegde misdrijven en overtredingen, maar het beteugelen van inbreuken en misslagen tegen de eer van hun
stand. Hij pleitte ervoor het hoger beroep op te dragen aan een ‘opperraad van toezicht
en discipline’. Over de samenstelling kon verschillend worden gedacht, maar dat tastte
het principe niet aan.143
Overigens vonden de preadviseurs elkaar in hun gezamenlijke welwillende opstelling
ten aanzien van de in het vooruitzicht gestelde mogelijkheid in Reglement III om ook
in de tuchtprocedure getuigen onder ede te horen. Volgens Van Deinse zou de beëdiging ertoe bijdragen dat niemand zich door een eenvoudige ongemotiveerde weigering aan het geven van een getuigenis voor de raad zou kunnen onttrekken. Toch wees
hij op een mogelijk gevaar. De procedure voor de raad van toezicht en discipline was
verder niet geregeld en iedere raad was vrij om de procesgang naar believen in te
richten. De raad was evenmin gehouden aan de wettelijke bewijsregels. Voor de raad
werd immers geen rechtsstrijd gevoerd als in de rechtszaal. Van Deinse vreesde dat
het introduceren van bepalingen van strafvordering en burgerlijk procesrecht in Reglement III tot gevolg zou hebben dat op termijn de vrijheid van de raden plaats zou
moeten maken voor de lijdelijkheid en gebondenheid van de burgerlijke- of strafrechter. En zou, nu het horen van getuigen werd geregeld, niet evengoed de positie van de
140
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De Jonge 1926, p. 87.
De Jonge 1926, p. 88.
Van Deinse 1926, p. 97.
Van Deinse 1926, p. 108.
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verdediging en de aanklacht moeten worden geregeld, althans verder dan artikel 11
Reglement III dat deed? Op deze gronden wees hij de voorgestelde regeling van de
hand.144
De NAV hield op 23 oktober 1926 aan de hand van de twee preadviezen haar jaarvergadering.145 Uiteraard kwam het ministeriële voornemen om het beroepsrecht te herzien aan de orde. De vergadering sprak zich bij die gelegenheid uit over de gedachte
van preadviseur Van Deinse, om het hoger beroep van disciplinaire beslissingen op te
dragen aan een uit advocaten samengestelde opperste raad van toezicht en discipline.
Dit standpunt werd met bijna algemene stemmen gesteund. De mogelijkheid om het
beroep uit te breiden met andere dan de in artikel 11 lid 5 omschreven gevallen werd
echter van de hand gewezen, zowel wanneer het hoger beroep aan de rechterlijke
macht als aan een opperste tuchtraad zou worden opgedragen.
2.6.3

Het herziene Reglement III (1929)

Artikel 19 Wet RO werd bij wet van 8 april 1927 (Stb. 78) en met ingang van 10 mei
1927 gewijzigd. De herziening van Reglement III kon worden aangevangen, maar het
zou nog twee jaar duren voordat het nieuwe reglement van orde en discipline voor de
advocaten en procureurs werd vastgesteld.146 Dat koninklijk besluit trad in werking
op 1 september 1929 en verving het oude Reglement III uit 1838. Minister Donner
gaf in de officiële ministeriële toelichting bij het ontwerpbesluit aan dat de recente
wetswijzigingen aanleiding gaven om de regeling van het toezicht, neergelegd in
Reglement III in het algemeen nog eens te herzien. 147 In het nieuwe reglement werd
een oplossing gegeven voor een aantal kwesties die de laatste jaren waren gerezen en
waarin voorziening gewenst was. Het oude reglement, dat in het verleden herhaaldelijk was gewijzigd en aangevuld,148 dreigde daardoor al te zeer uit evenwicht te geraken, zodat werd besloten om een geheel nieuwe tekst te ontwerpen en vast te stellen.
2.6.4

Taken en bevoegdheden van de raden na 1929

De regeling van het algemene toezicht hield in dat vanaf 1929 dit toezicht in alle
arrondissementen aan de raden van toezicht en discipline werd toevertrouwd. Elke
orde kreeg voortaan een raad van toezicht en discipline. Volgens minister Donner waren er toch geen arrondissementen meer waar minder dan vijftien advocaten waren
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Van Deinse 1926, p. 105-106. Van Deinse benadrukte dat voor de raad van toezicht en discipline
geen rechtsstrijd wordt gevoerd als in de strafzaal of civiele zitting van de rechterlijke colleges.
De raad is dan ook volgens hem absoluut vrij in de keuze en beoordeling van de bewijsmiddelen
en in de methode van onderzoek.
Zie voor het verslag van de vergadering: Advocatenblad 1926, p. 138.
Namelijk bij koninklijk besluit van 17 augustus 1929 (Stb. 422).
Ministeriële toelichting op ontwerp-KB, Advocatenblad 1929, p. 145.
Tussen 1838 en 1929 is Reglement III zesmaal gewijzigd: bij Koninklijk besluit van 12 september 1839 (Stb. 42), 5 december 1844 (Stb. 61), 17 december 1875 (Stb. 244), 1 juni 1879 (Stb.
107), van 1 juli 1910 (Stb. 178) en van 31 januari 1920 (Stb. 52).
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ingeschreven (het getalscriterium van artikel 9, oud). Maar ook theoretisch was het
juister om in alle arrondissementen een raad van toezicht te hebben; het was volgens
de minister wenselijk beteugeling van eventuele misslagen van advocaten, in verband
met de bijzondere aard van hun werkzaamheden, allereerst aan colleges toe te vertrouwen die uit advocaten waren gevormd.149 Het hoger beroep in tuchtzaken bleef
opgedragen aan de gewone rechter; het appel van de beslissingen van de raden van
toezicht en discipline werd – afgezien van de advocaten die bij de Hoge Raad waren
ingeschreven – ondergebracht bij de gerechtshoven.150
In het nieuwe reglement werd ook voorzien in de veelbesproken kwestie van de openbaarmaking van schorsingen en schrappingen. De raad kon voortaan uitdrukkelijk tot
een dergelijke publicatie besluiten. In het nieuwe reglement werden voorts bepalingen
opgenomen ten aanzien van een schorsing van rechtswege gedurende het faillissement, de gijzeling of de curatele van een advocaat. 151
2.6.5

Beroepsrecht van de procureur-generaal in het algemeen belang

Artikel 32 lid 2 van het herziene Reglement III bracht nog een belangrijke wijziging.
In het geval van een beslissing van de raad van toezicht en discipline naar aanleiding
van klachten over door advocaten beroepshalve veroorzaakt vermogensnadeel of verwaarlozing van de toevertrouwde belangen, kwam het gecontesteerde beroepsrecht,
dat onder het oude reglement sinds 1920 was toegekend aan de klager, voortaan toe
aan de procureur-generaal bij het gerechtshof als behartiger van het openbaar belang.
Deze regeling scheen minister Donner juister dan de voorgaande, waar de klager in
de tuchtprocedure toch niet als procespartij viel te beschouwen, hetgeen onder meer
hieruit bleek, dat de klager in die procedure nimmer schadevergoeding kon eisen. De
klager zou voortaan uiteraard bij de procureur-generaal de wenselijkheid van appel
kunnen uiteenzetten.152 Wat particuliere klagers aan procedurele betrokkenheid restte
was het nieuwe artikel 31 lid 1, dat voorschreef dat klagers op hun verzoek in ieder
geval in de gelegenheid moesten worden gesteld te worden gehoord, volgens de minister een wenselijke bepaling ‘ter bevrediging van het rechtsbewustzijn’.153
De procureur-generaal was daarnaast in nog twee andere gevallen bevoegd om hoger
beroep in te stellen.154 Het eerste geval hing samen met de door het Wetboek van
Strafvordering in 1926 nieuwe geopende mogelijkheden voor de verdediging. De procureur-generaal kreeg het appelrecht bij beslissingen van de raden van toezicht en
discipline waar het ging om ‘misbruik van een recht of gelegenheid, den advocaat bij
het Wetboek van Strafvordering toegekend’. Het andere geval werd wenselijk geacht
in verband met een geringe inperking van het toezicht door de rechterlijke colleges
(artikel 37 tegenover artikel 20 oud). Het toezicht door de rechterlijke colleges, ‘in
149
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Ministeriële toelichting bij ontwerp-KB, Advocatenblad 1929, p. 147.
Vgl. art. 32 lid 3 Reglement III (1929), tegenover art. 11, lid 3 en 4, oud.
Art. 18 en 43 Reglement III (1929).
Ministeriële toelichting bij ontwerp-KB, Advocatenblad 1929, p. 151.
Ibidem.
Art. 32 lid 3, in verband met lid 1, Reglement III (1929).
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geval een advocaat zich voor de rechter oneerbiedig gedraagt of zich vergeet in onbetamelijke uitdrukkingen jegens de rechter of het openbaar gezag of zich, met het blijkbaar doel van belediging, onbetamelijk uitlaat jegens partijen of getuigen’, zoals het
oude artikel 20 luidde, werd in verband met de wijzigingen in het algemeen toezicht
aangevuld. Op grond van het nieuwe artikel 37 werd de schorsing in de uitoefening
van het beroep voor de rechterlijke colleges beperkt tot het betrokken college. Artikel
37 lid 5 bepaalde dat een door de rechter opgelegde schorsing door een rechterlijk
college krachtens lid 1 ‘dadelijk’ werkte. De advocaat, die zich zo oneerbiedig gedroeg dat schorsing nodig leek, kon niet eerst nog enige tijd – tot de uitspraak onherroepelijk was geworden – voor het college worden geduld. Een beslissing tot vernietiging van de schorsing, in hoger beroep, mocht omgekeerd, indien en zolang deze
beslissing kon worden gecasseerd, niet werken. 155

2.7

Het tuchtrecht in de Advocatenwet (1952)

2.7.1

Aanleiding

De wetswijziging van artikel 19 Wet RO in 1927 en vooral de opmerkingen die bij de
parlementaire behandeling door minister Donner waren gemaakt over het hoger beroep in tuchtzaken, zijn achteraf bezien het vertrekpunt geweest voor een fundamentele discussie binnen de balie over de opzet van de tuchtrechtspraak. Nu de minister
zijn overwegingen niet in regelgeving had omgezet, nam de balie zelf het voortouw
voor hervorming. De preadviseurs De Jonge en Van Deinse hadden ten tijde van de
wetswijziging het hoger beroep in hun preadviezen behandeld en gepleit voor een
hoogste appelcollege bestaande uit alleen advocaten. De NAV-vergadering had zich
vervolgens positief uitgelaten over een ‘opperste raad van toezicht en discipline’. Ook
Fruin had zich in diverse artikelen al eerder over het vraagpunt van het hoger beroep
gebogen.156
Tijdens zijn jaarrede in 1934 stond NAV-voorzitter Drost uitvoerig stil bij de tuchtrechtspraak.157 Hij beschreef nog maar eens de wens het hoger beroep van beslissingen van de raden van toezicht en discipline over te brengen van de rechterlijke macht
naar een uit en door de balie te vormen college. In navolging van de preadviseurs
benadrukte Drost dat de advocaat als beoefenaar van een vrij beroep de gelijke en niet
de ondergeschikte van de rechter is:
‘Disciplinaire rechtspraak over advocaten is geen vermindering, maar verscherping van repressie, waardoor hun handelingen kunnen worden getroffen. Hun civiel- en strafrechtelijke
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Ministeriële toelichting bij ontwerp-KB, Advocatenblad 1929, p. 149.
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verantwoordelijkheid wordt niet verminderd; de rechterlijke macht oordeelt hen als elk ander burger. Het doel van disciplinaire rechtspraak over advocaten is – zooals artikel 30 van
Reglement III bepaalt – het weren en beteugelen van inbreuken op en misslagen tegen de
eer van de stand.’158

Voor zover het tuchtrecht moest worden beschouwd als een voorrecht kon dat slechts
zo zijn omdat het tuchtrecht moest waken voor de handhaving van regels waarbij het
gewone recht geen aansprakelijkheid of straf dreigt en er dus vanuit gaat dat aan de
advocaat bijzondere (karakter)eisen kunnen worden gesteld. De beoordeling van die
bijzondere eisen kon en moest volgens Drost worden overgelaten aan ‘de besten der
balie’.159
2.7.2

De commissie-Drost

Het onderwerp van een hervorming van de tuchtrechtspraak liet de NAV niet los. De
op 20 november 1937 gehouden NAV-jaarvergadering kreeg als thema ‘de organisatie
van de disciplinaire rechtspraak, speciaal de regeling van het hooger beroep’. Ter
voorbereiding van deze vergadering stipte voormalig NAV-voorzitter Drost, ditmaal
als preadviseur, nogmaals het belang aan van eenheid van de disciplinaire rechtspraak,
waardoor meer zekerheid en meer kracht in de ereregels zou komen. 160
Het NAV-bestuur besloot de discussie over de toekomst van de organisatie van de
balie breder te trekken dan alleen de opzet van het tuchtrecht. Op 22 november 1942
benoemde het bestuur een commissie onder voorzitterschap van – weinig verrassend
– Johannes Drost om het vraagstuk van de organisatie van de balie te bestuderen. Door
de oorlogsomstandigheden kwam de commissie-Drost slechts enkele keren bijeen.
Pas in het Advocatenblad van 15 april 1946 kon de commissie-Drost haar bevindingen
presenteren.161 De door het NAV-bestuur verstrekte opdracht werd aldus samengevat
dat de commissie de taak had het bestuur van advies te dienen over de vraag, hoe de
balie moest worden georganiseerd, zodat een goede en gezaghebbende centrale leiding verkregen zou worden. De conclusie werd getrokken dat samenwerking van de
advocaten – bij gebrek aan een wettelijke regeling – voor een goede uitvoering van
(in deze volgorde) het behartigen van de belangen van de balie en van de rechtzoekenden bij de regering en andere autoriteiten, onontbeerlijk was. Een doeltreffende
organisatie vormde daarbij een eerste vereiste.162 Volgens Drost was het echter ondenkbaar dat de balie zich soeverein kon organiseren: er waren te veel en te grote
belangen van derden bij betrokken, zodat aan overheidstoezicht conform art. 154
Grondwet (oud) niet te ontkomen viel.163
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De commissie gaf er dan ook de voorkeur aan om de gehele materie bij wet te regelen,
hoewel men het bezwaar zag dat wijziging van bepalingen, ook die van ondergeschikt
belang, daardoor moeilijker werd.164 Doorslaggevend leek dat bezwaar niet: sinds
1838 was het Reglement III slechts enkele malen gewijzigd. 165 De commissie kwam
de wetgever daarbij tegemoet door bij het advies een ontwerp voor een zodanige wet
te voegen. Het ontwerp voorzag in de instelling van een landelijke advocatenorde, die
de taak van de NAV zou kunnen overnemen. De plaatselijke orden met hun dekens
en raden van toezicht bleven daarbij in stand,
‘niet alleen omdat voor een wijziging in dit opzicht van het historisch gegroeide geen aanleiding bestaat, maar ook en vooral omdat o.a. de beheersching van het tableau (toelating)
het veiligst wordt gelegd in handen van een arrondissementsgewijze organisatie en ook de
disciplinaire rechtspraak in beginsel beter arrondissementsgewijze kan geschieden’.166

De landelijke orde zou wel moeten beschikken over verordenende bevoegdheid, ter
behartiging van het algemeen of collectieve belang, ten opzicht van de individuele
advocaat.
‘Zou men afzien van het vaststellen van verordeningen en alles overlaten aan de disciplinaire rechtspraak, terwijl derden door het gebruik gebonden zouden zijn, dan zou voor het
centraal orgaan de gelegenheid ontbreken, het initiatief te nemen tot regeling van bepaalde
aangelegenheden; men denke aan de voortgezette opleiding, de verhouding tot de beoefenaren van aanverwante beroepen, de rechtsbijstand aan on- en minvermogenden, voor
zoover deze laatste niet overheidstaak is.’167

Ook de begroting van declaraties bleef in het voorstel van de commissie-Drost behoren tot de taak van de raad van toezicht en discipline.
2.7.3

De tuchtrechtspraak in het ontwerp-Drost

De commissie-Drost had uitvoerig aandacht besteed aan de organisatie van de tuchtrechtspraak. Vooral de lange duur van sommige tuchtzaken was een doorn in het oog.
Dit was voornamelijk te wijten aan het betrekkelijk grote aantal leden van de raad van
toezicht en discipline. Bovendien was het niet juist dat een rechtsprekend college uit
een even aantal leden bestond. De commissie plaatste nog een viertal overige kanttekeningen bij het functioneren van de tuchtrechtspraak:168
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Commissie-Drost 1946, p. 68.
Om precies te zijn zesmaal, zie noot 148. De commissie ging er wel aan voorbij dat een aantal
wijzigingen en herzieningen ingrijpende invloed heeft gehad op de wijze waarop de beroepsuitoefening en de tuchtrechtspraak werden uitgeoefend, denk aan de wijzigingen van 1879, 1920
en 1929.
Commissie-Drost 1946, p. 69.
Commissie-Drost 1946, p. 70.
Commissie-Drost 1946, p. 68.
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1. De raden van toezicht en discipline misten elke bevoegdheid om zelfs intern werkende regels vast te stellen. Wat de advocaat had te doen, maar vooral wat hij had
na te laten, kon slechts worden afgeleid uit de tuchtrechtelijke beslissingen, die
echter pas in de laatste jaren, en dan nog wel dankzij publicatie in het Advocatenblad (dus op particulier initiatief) openbaar werden gemaakt.
2. Die beslissingen werden niet anders dan incidenteel en naar aanleiding van ingediende klachten gegeven, zodat het gemakkelijk kon voorkomen dat enerzijds de
raden aan het scheppen van normen niet toekwamen en anderzijds de advocaten
onbekend bleven met de opvattingen van de raden over een bepaald onderwerp.
3. Ook al werden de herziene ereregelen door de meeste raden aanvaard, ten opzichte
van bepaalde punten werden door een aantal raden afwijkende meningen gehuldigd. Over strafwaardigheid en de ernst van bepaalde misslagen heersten volgens
de commissie in verschillende arrondissementen soms zeer uiteenlopende opvattingen.
4. De regeling van het hoger beroep van beslissingen, waarbij de straf van schorsing
of van schrapping werd opgelegd, leidde in de praktijk tot een soms te slappe
repressie zonder de vereiste continuïteit, dit laatste mede als gevolg van de voortdurende wisseling in de samenstelling van de behandelende kamers bij de gerechtshoven en de Hoge Raad.
De aanpak van de commissie hield vervolgens in, dat de tuchtrechtspraak in eerste
aanleg zou worden opgedragen aan plaatselijke kamers van discipline.169 Voor elke
orde werd een kamer van discipline gevormd, die zou bestaan uit de deken en twee
leden, door de raad uit haar midden aan te wijzen; de andere leden van de raad zouden
dan plaatsvervangende leden zijn van de kamer van discipline. Daarbij overwoog de
commissie voor een aantal plaatselijke orden gemeenschappelijke kamers van discipline te vormen. Bij kleinere orden zou het voor een lid van een tuchtcollege soms
moeilijk zijn een onbevangen oordeel te geven. 170
Verder werd nadrukkelijk gehandhaafd dat de secretaris van de kamer van discipline
lid of plaatsvervangend lid moest zijn. Instructie van klachten door een niet-lid van
de raad moest niet worden toegelaten. De leden van de kamer van discipline zouden
die werkzaamheden onderling moeten verdelen. 171
De commissie stelde verder voor om aan de klager uitdrukkelijk de bevoegdheid toe
te kennen behandeling van zijn klacht door de kamer van discipline te verlangen. 172
Op die manier zou de klager niet afhankelijk worden van de aanpak en het tempo van
de plaatselijk deken. De in de meeste arrondissementen geldende praktijk, dat de deken van alle klachten tegen advocaten kennis nam en deze zo mogelijk afdeed, zou in
169
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Mogelijk was de commissie geïnspireerd door het tuchtrecht voor het notariaat, waar sinds 1904
de tuchtrechtspraak in eerste aanleg aan kamers van toezicht was opgedragen.
Commissie-Drost 1946, p. 74. Op grond van diezelfde gedachtegang had de NAV-ledenvergadering van 20 november 1937 aanvulling van de raad van toezicht en discipline van kleine balies
met leden van een andere balie wenselijk geacht, zie Advocatenblad 1937, p. 182.
Commissie-Drost 1946, p. 74.
Commissie-Drost 1946, p. 74.
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de wet worden neergelegd; de deken zou deze taak van geval tot geval aan een ander
lid van de raad kunnen overdragen, met dien verstande dat een klacht alleen met zijn
goedkeuring kon worden afgewezen.173
2.7.4

Hoger beroep buiten de rechter

De commissie was van opvatting dat ook de regeling van het hoger beroep in disciplinaire zaken moest worden gewijzigd. Gememoreerd werd de wens die sinds geruime tijd binnen de balie leefde om de disciplinaire rechtspraak in hoger beroep over
advocaten en procureurs aan één centraal college op te dragen. De bestaande regeling
miste vaak de noodzakelijke rechtseenheid omtrent de normen, die bij de uitoefening
van de praktijk behoren te worden in acht genomen, aldus de commissie. 174
Indien het mocht voorkomen dat een klacht niet werd afgedaan, zou het hof van discipline, zoals de commissie het appelcollege had genoemd, kunnen ingrijpen, terwijl
aan de deken van de Nederlandse orde van advocaten de bevoegdheid werd toegekend, van alle beslissingen van de kamer van discipline – dus ook die, waarbij een
klacht was afgewezen – hoger beroep in te stellen. Dit hoger beroep zou dus ook niet
beperkt zijn tot de gevallen waarin de procureur-generaal bij het gerechtshof hoger
beroep kon instellen; het sprak voor de commissie vanzelf dat de algemeen deken van
zijn bevoegdheid slechts in belangrijke zaken gebruik zou maken. 175
2.7.5

Tuchtsancties

De commissie-Drost zag geen aanleiding om andere straffen voor te stellen dan de
destijds bestaande (enkele waarschuwing, berisping, schorsing en schrapping). De
geldboete, die in andere vormen van tuchtrecht kon worden opgelegd, miste volgens
de commissie disciplinair karakter.
De bepaling in artikel 37 Reglement III, die de rechter een zelfstandige bevoegdheid
tot schorsing had gegeven, was niet overgenomen. Volgens de commissie was er aan
de daarin vermelde bestraffing geen behoefte gebleken; die bepaling was sinds 1 september 1929 nimmer en waarschijnlijk ook vroeger nooit toegepast. Maar belangrijker
was dat de commissie deze bepaling principieel onjuist achtte. De president kon een
zich misdragende advocaat immers krachtens zijn bevoegdheid tot handhaving van de
orde ter terechtzitting het woord ontnemen en de zaal doen verlaten. 176 In ernstige
gevallen kon tegen de advocaat een klacht worden ingediend.177
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Commissie-Drost 1946, p. 73.
Commissie-Drost 1946, p. 73.
Commissie-Drost 1946, p. 74.
Vgl. art. 48 Reglement I: ‘De president is belast met de handhaving der orde bij de terechtzittingen en vergaderingen. Hij is bevoegd aan advocaten en procureurs, die in zaken voor zijn college
aanhangig, optreden, inlichtingen te vragen naar aanleiding van de processtukken en de mondelinge voordrachten.’
Commissie-Drost 1946, p. 75.
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2.7.6

Van het ontwerp-Drost naar de Advocatenwet

Vrijwel unaniem (slechts drie tegenstemmen) sprak de algemene ledenvergadering
zich op 16 november 1946 uit vóór wijziging van de tuchtrechtspraak. De ‘kamers
van discipline’ kregen geen bijval; de tuchtrechtspraak diende aan de raden van toezicht te worden toevertrouwd. Eveneens met drie stemmen tegen werd besloten dat
het hoger beroep bij een centraal college zou worden ondergebracht. 73 aanwezigen
meenden dat dit alleen uit advocaten behoorde te bestaan, 33 oordeelden anders. 178
Naar aanleiding van de beraadslagingen in de algemene ledenvergadering en de van
verschillende kanten gemaakte opmerkingen bracht de commissie een tweede verslag
uit aan het bestuur voorzien van een gewijzigd ontwerp van wet.179 Er werd tevens
een nieuwe memorie van toelichting op het ontwerp opgesteld. Het bestuur van de
NAV omarmde het ontwerp in zijn vergadering van 29 november 1947 en na enkele
redactionele wijzigingen werd het definitieve ontwerp vervolgens aan de minister van
Justitie voorgelegd met het verzoek de totstandkoming van een wettelijke voorziening
conform het ontwerp te bevorderen.180
Bij koninklijke boodschap van 3 juli 1948 werd het wetsontwerp van de ‘Wet houdende instelling van de Nederlandse orde van advocaten alsmede regelen betreffende
orde en discipline voor de advocaten en procureurs’ 181 aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit de benaming van het wetsontwerp spraken duidelijk de twee thema’s die
de parlementaire behandeling van het ontwerp zouden domineren. De regering zag op
de eerste plaats grond tot invoering bij wet van een gecentraliseerde organisatie van
de balie met verordenende bevoegdheid. Immers, zo sprak de memorie van toelichting, de organisatie van de balie zou aldus zodanig ingericht moeten zijn, ‘dat zij niet
alleen in afzonderlijke gevallen van inbreuk op de plichten van de advocaat zekere
repressieve maatregelen kan toepassen, maar ook dat zij bindende richtlijnen kan geven omtrent de wijze, waarop de advocaat zich zowel in als buiten de uitoefening van
zijn beroep behoort te gedragen’.182
De in te stellen Nederlandse orde van advocaten diende de bevoegdheid te krijgen om
verordeningen vast te stellen. Volgens de regering was op verschillende punten een
geschreven regeling nodig. Daarnaast zou het belang van de individuele advocaat
soms ingaan tegen het belang van de balie als geheel en zelfs tegen het algemeen
belang. Indien werd afgezien van het vaststellen van verordeningen dan was de individuele advocaat alleen gebonden voor zover tegen zijn ongewenste gedragingen disciplinair kon worden opgetreden: ‘kunnen die gedragingen niet als oneervol worden
beschouwd, dan is er geen kruid tegen gewassen’, concludeerde het kabinet.183 Met
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Verslag van de algemene vergadering van de Nederlandsche Advocaten-Vereeniging, Advocatenblad van 15 december 1946.
Ibidem.
Ontwerp van wet met toelichting, Advocatenblad 1947, p. 262.
Wetsontwerp Instelling van de Nederlandse orde van advocaten alsmede regelen betreffende
orde en discipline voor de advocaten en procureurs, Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nrs. 1-3.
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nr. 3, p. 7.
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nr. 3, p. 7.
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betrekking tot de tuchtrechtspraak had de regering het voorstel van de NAV integraal
overgenomen, door behandeling in eerste aanleg door de raden van toezicht te handhaven en het hoger beroep te beleggen bij het hof van discipline.
2.7.7

Een gemengd hof van discipline

Het wetsvoorstel ging evenals de commissie-Drost uit van een hof van discipline dat
uitsluitend uit advocaten was samengesteld. Deze advocaat-leden zouden voor onbepaalde tijd door het college van afgevaardigden worden gekozen. 184 De vaste Kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht had hiertegen ernstige bezwaren. Erkend werd
dat advocaten nog wel geschikt zouden zijn voor het uitoefenen van tuchtrechtspraak
en de commissie kon er mee leven dat in hoogste instantie beroepsgenoten aan de
tuchtrechtspraak deelnamen, maar daarbij mocht niet uit het oog worden verloren dat
het hier altijd ging om rechtspraak van concurrenten over elkaar:
‘Zulk een rechtspraak, ook al wordt zij uitgeoefend door de meest hoogstaande personen,
kan bezwaarlijk die mate van onpartijdigheid bereiken, welke eigen is aan rechtspraak door
de onafhankelijke rechterlijke macht. Bewust of onbewust zullen de beroepsgenoten, die
als rechters over hun confrères moeten oordelen, daarbij uitgaan van de eer en het belang
van de stand der advocaten, zoals zij die zien, maar dit behoeft niet altijd de enig juiste
zienswijze te zijn.’185

Na de schriftelijke voorbereiding volhardde de minister in het systeem van een volledig uit advocaten bestaand beroepscollege. Hij achtte de door de commissie aangevoerde bezwaren niet zo groot. Juist de leden van de balie, geroepen om onder alle
omstandigheden hun onafhankelijkheid tegenover iedereen te bewaren, zouden ook in
staat zijn om tegenover de eigen beroepsgenoten de nodige afstand te nemen voor een
objectieve beoordeling.186 Naar aanleiding van de memorie van antwoord vond mondeling overleg plaats tussen de minister en de Kamercommissie, dat resulteerde in een
gewijzigd wetsontwerp. Het overleg had in de eerste plaats betrekking gehad op het
hoger beroep in tuchtzaken. De commissie drong nog verder aan op een gemengd
college, bestaande uit drie rechters (waaronder de voorzitter) en twee advocaten. Het
ging hier immers niet louter om misdragingen van advocaten onder elkaar, maar in de
eerste plaats om onjuiste handelingen tegenover cliënten of andere buiten de advocatuur staande burgers. De schijn dat beroepsgenoten beslissingen zouden nemen die
indruisten tegen het algemeen belang diende vermeden te worden.187 Naar aanleiding
van het gevoerde overleg verklaarde de minister zich bereid het discussiepunt in nadere overweging te nemen. Dit leidde ertoe dat in de tweede nota van wijziging toch
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Art. 52 lid 1 (voorstel) beperkte de keuze voor de te kiezen kandidaten tot leden en oud-leden
van de algemene raad, het college van afgevaardigden of de raden van toezicht.
Voorlopig verslag, Bijl. Hand. II 1949/50, 892, nr. 4, p. 15.
Memorie van antwoord, Bijl. Hand. II 1949/50, 892, nr. 5, p. 22.
Verslag, Bijl. Hand. II 1950/51, 892, nr. 7, p. 29.
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een gemengd hof van discipline werd voorgesteld, bestaande uit drie leden van de
zittende magistratuur en twee advocaten. 188
Het wetsontwerp werd na een mondelinge behandeling van twee dagen op 12 maart
1952 zonder hoofdelijke stemming aangenomen (met de aantekening dat de leden van
de CPN-fractie werden geacht te hebben tegengestemd). Op 1 oktober 1952 trad de
Advocatenwet in werking en werd Reglement III ingetrokken. 189
2.7.8

Herziening van de Advocatenwet van 1968

Tien jaar na de inwerkingtreding zag de regering aanleiding om de Advocatenwet te
herzien.190 Bij deze herziening werd onder meer de taak van het hof van discipline
aanmerkelijk uitgebreid, ten koste van de rol van de gewone rechter. De wetswijziging, die op 1 mei 1968 in werking trad, legde het rechtsmiddel tegen een beslissing
van de raad van toezicht om in verzet te gaan tegen een inschrijvingsverzoek bij het
hof van discipline.191 In het nieuwe artikel 9 Adv.w werd tevens een regeling opgenomen waardoor de raad van toezicht binnen een jaar nadat een advocaat was beëdigd
zou kunnen bepalen dat de advocaat van het tableau wordt geschrapt, wanneer de advocaat de raad van toezicht of het hof van discipline in ernstige mate onjuist geïnformeerd had over zijn antecedenten.
Ook werd met de wetswijziging een voorziening geïntroduceerd voor ernstige misdragingen tussen het indienen van een inschrijvingsverzoek en de beëdiging, een periode waarin de verzoeker nog niet onder de tuchtrechtspraak valt. Tegen de beslissing
van de raad in deze ‘quasi-tuchtprocedure’, zoals de memorie van toelichting het
noemde, werd hoger beroep opengesteld bij hof van discipline. 192
Tot slot werd met de wetswijziging van 1968 ook artikel 16 uitgebreid met de mogelijkheid om een advocaat, die wegens lichaams- of zielsgebreken niet in staat was tot
behoorlijke praktijkuitoefening voor onbepaalde tijd te laten schorsen door de raad
van toezicht; en ook hier ging het hof van discipline in hoger beroep oordelen.193
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Tweede nota van wijziging, Bijl. Hand. II 1950/51, 892, nr. 8.
Wet van 23 juni 1952 (Stb. 365). Bij koninklijk besluit van 23 juli 1952 (Stb. 426) werd bepaald
dat de wet met ingang van 1 oktober 1952 in werking zou treden. Reglement III werd ingetrokken
bij wet van 23 juni 1952, Stb. 365 (inwerkingtreding 1 oktober 1952, Stb. 426).
Wet van 29 maart 1968, Stb. 162, in werking getreden op 1 mei 1968 (Stb. 161).
Wijziging van art. 4 en 5, op grond van art. 5 lid 2 gold voortaan beklag bij het hof van discipline.
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1965/66, 8447, nr. 3, p. 6.
Ibidem, p. 6 meldt dat dit de pendant is van art. 52 Wet Notarisambt, art. 12 Wet op de Zamenstelling der Regterlijke Magt en het beleid der Justitie en art. 4 Medische Tuchtwet.
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2.8

De nieuwe regeling tuchtrechtspraak (1986)

2.8.1

Splitsing bestuurstaken en tuchtrechtspraak

De jaarvergadering van 19 februari 1972 stond in het teken van taak en functioneren
van de Nederlandse orde van advocaten. Een van de thema’s van de vergadering betrof de ‘ereregelen’. Daarnaast werd de kwestie aan de orde gesteld of er aanleiding
bestond om de balie anders te organiseren. Over dit laatste onderwerp hadden de Jonge
Balies van Amsterdam, respectievelijk Den Haag en Rotterdam een rapport uitgebracht.
De Jonge Balieverenigingen van Den Haag en Rotterdam hadden er in hun rapport
‘Wijziging van de Advocatenwet’ op gewezen dat aan de bestuurlijke taken van de
raden van toezicht de laatste jaren steeds hogere eisen werden gesteld en dat die ontwikkeling zich naar verwachting zou voortzetten. Het was daarom wenselijk de
besturen van de plaatselijke orden te ontlasten van hun tuchtrechtelijke taak. 194 Zij
stelden voor de tuchtrechtspraak in eerste instantie te concentreren bij vijf daartoe
ingestelde raden van toezicht, dat wil zeggen één per hofressort.195 Iedere raad zou uit
vijf leden bestaan, vier gekozen door een arrondissement, aangevuld met een plaatsvervangend lid uit het arrondissement waaruit de beklaagde advocaat afkomstig was.
Een van de voordelen van deze meer gecentraliseerde tuchtrechtspraak zou een grote
eenheid in de uitspraken zijn. Bovendien bestond in de kleine plaatselijke orden toch
altijd het gevaar dat persoonlijke sympathieën en antipathieën een rol zouden spelen
bij de beoordeling. Aanpassing zou het vertrouwen van zowel de beklaagden als de
klagers in de objectiviteit van de tuchtrechtelijke behandeling versterken.196
Ook de Jonge Balie Amsterdam had een rapport opgesteld, waarvan in het Advocatenblad van maart 1971 onder het opschrift ‘Meerstemmig commentaar’ een gedeelte
was gepubliceerd. Het rapport werd als discussiestuk ingestuurd aan de algemene raad
voor de ordevergadering van 19 februari 1972.197 De Amsterdamse Jonge Balie verwachtte eveneens dat de bestuurstaak van de raden van toezicht in de toekomst steeds
belangrijker zou worden. Aan de andere kant werd ook de rechtsprekende taak van de
raad zwaarder, omdat rechtzoekenden meer ‘klachtbewust’ waren geworden. Voorgesteld werd in de raden van toezicht een splitsing aan te brengen in een ‘bestuurssectie’
en een ‘rechtspraaksectie’, door drie leden aan elke raad toe te voegen die meevergaderden en meebeslisten, maar niet met de tuchtrechtspraak waren belast. De deken
zou de functie van coördinator tussen beide secties van de raad vervullen en zelf ook
met tuchtrechtspraak zijn belast.198
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Rapport van de Jonge Baliecommissies Den Haag/Rotterdam, Advocatenblad 1972, p. 3.
Vóór de gerechtelijke herindeling van 1934 kende Nederland 21 arrondissementen en gelet op
art. 28 lid 1 Reglement III (1929) dus evenzoveel raden van toezicht en discipline. De vijf raden
van discipline namen in 1986 de tuchtrechtspraak van 19 raden van toezicht over.
Rapport van de Jonge Baliecommissies Den Haag/Rotterdam, Advocatenblad 1972, p. 4.
Rapport wijziging Advocatenwet Jonge Balie Amsterdam, Advocatenblad 1972, p. 10 e.v.
Rapport wijziging Advocatenwet Jonge Balie Amsterdam, Advocatenblad 1972, p. 13.
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De ordevergadering stemde in met het uitgangspunt dat de uitoefening van het tuchtrecht diende te worden afgesplitst van de plaatselijke raden van toezicht. Een belangrijk argument was dat de raden van toezicht daardoor open zouden staan voor jongere
advocaten die op zichzelf door hun leeftijd wellicht minder geschikt zouden zijn voor
een rechtsprekende taak. De vergadering sprak met algemene stemmen uit dat de
plaatselijke deken bij de tuchtrechtspraak een functie zou behouden die men niet anders wist te omschrijven dan die van ‘ombudsman’. Duidelijk was dat daarmee bedoeld werd het voorkomen en zo mogelijk tot een minnelijke schikking brengen van
geschillen en klachten. Of de deken ook een aanklagende functie moest hebben leidde
wel tot verschil van inzicht. Een meerderheid van de vergadering was tot slot van
mening dat de tuchtrechtspraak in eerste instantie per hofressort diende te worden
georganiseerd.199
2.8.2

Naar een nieuwe tuchtnorm

Niet alleen de organisatie van de tuchtrechtspraak stond ter discussie. De Jonge Baliecommissies uit Den Haag en Rotterdam haakten aan bij wat eerder al was betoogd
door anderen, namelijk dat de term ‘de eer van de stand der advocaten’ was verouderd
en het beeld van de balie geen goed deed. Men had echter moeite een vervangende
term te vinden, die de juiste inhoud had, die paste bij de contemporaine rechtsopvattingen en die bovendien niet al te spoedig op zijn beurt uit de tijd zou raken. In het
spoor van Verpaalen voldeed volgens beide commissies de term ‘normen van behoorlijke beroepsuitoefening’ nog het meest. 200
Ook de Amsterdamse Jonge Balie had bezwaren tegen het gebruik van het begrip ‘eer
van de stand’: allereerst droeg het begrip ‘stand’ ertoe bij dat rechtzoekenden en anderen de indruk konden krijgen dat de balie een eo ipso achtenswaardige elite zou
zijn; ten tweede kon het spreken van ‘eer’ in samenhang met het standsbegrip aanleiding geven tot het ongewenste misverstand, dat met ‘eer’ niet zozeer wordt gedoeld
op integriteit en waardigheid, maar op deftigheid. Er bestond echter ook behoefte aan
normen waaraan gedragingen van advocaten die strikt genomen niet met de uitoefening van het beroep te maken hadden, getoetst konden worden. De commissie sloot
daarom aan bij de Medische Tuchtwet van 1928 en verkoos ‘de zorg en de handhaving
van het vertrouwen in de advocatuur’.201
In de ordevergadering van 1972 werd met betrekking tot de ereregels de vraag gesteld
of deze regels wellicht zouden moeten worden gesplitst in interne regels, betrekking
hebbend op de verhoudingen tussen advocaten onderling, en externe regels, die voornamelijk de relatie tussen de advocaat en zijn cliënt zouden regelen. De externe regels
zouden dan gepubliceerd moeten worden en wellicht in een of andere vorm tot een
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‘Bewogen tijdsopname’, verslag van de ordevergadering 19 februari 1972, Advocatenblad 1972,
p. 114-115.
Rapport wijziging Advocatenwet Jonge Balie Amsterdam, Advocatenblad 1972, p. 9. Zie Verpaalen, Vijftig jaar Advocatenblad 1968, p. 72.
Rapport wijziging Advocatenwet Jonge Balie Amsterdam, Advocatenblad 1972, p. 12.
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soort algemene voorwaarden van alle advocaten worden gemaakt. Een zeer geringe
meerderheid toonde zich voorstander van een dergelijke benadering.202
2.8.3

De Proeve van 1973

Op 16 juni 1972 kwam het college van afgevaardigden bijeen om met de algemene
raad te overleggen over de voorgenomen wijziging van de Advocatenwet. Die voorbereiding resulteerde in een door de algemene raad opgestelde proeve van een wetswijziging met daarbij behorende toelichting. 203 Het centrale uitgangspunt van de
proeve was de splitsing van de bestuurlijke taak van de raden van toezicht en hun
disciplinaire taak. Die laatste taak zou in het vervolg aan een vijftal per hofressort in
te stellen ‘raden van discipline’ worden opgedragen.
De ‘Proeve van een voorstel tot wijziging van de advocatenwet, met toelichting’ werd
aan de balie ter consultatie rondgestuurd. De Savornin Lohman verdedigde in het
Advocatenblad het voorstel met onder meer de argumenten dat de structuur van de
tuchtrechtspraak verouderd was en dat vele landen inmiddels afzonderlijke lichamen
kenden in de vorm van disciplinaire commissies of raden die volledig los stonden van
het bestuur van de balie. De leden zouden bovendien meer ervaring kunnen opdoen
met tuchtrechtspraak. Te veel beslissingen werden in beroep vernietigd of op zijn best
gehandhaafd met verbetering en aanvulling van gronden. Dit verhoogde uiteraard niet
het aanzien van de tuchtrechtspraak. Ook zag hij het voordeel om de tuchtrechtspraak
uit de plaatselijke sfeer te halen. Naar zijn overtuiging waren maar al te veel tuchtrechtelijke procedures door lokale brouilles beheerst en onnodig verscherpt.204
2.8.4

De nieuwe regeling tuchtrechtspraak (wetsvoorstel 16 094)

Na behandeling in diverse lokale ordevergaderingen besprak de algemene raad in zijn
vergadering van 13 november 1972 de reacties op de Proeve. De definitieve Proeve
werd begin 1973 aan de minister van Justitie aangeboden.205 Uiteindelijk werd de
Proeve in aangepaste vorm door de regering op 8 maart 1980 als wetsvoorstel naar de
Tweede Kamer gezonden.206 De regering had het principiële uitgangspunt van scheiding van bestuurlijke werkzaamheden en tuchtrechtspraak overgenomen, op grond
van de drie bezwaren dat de concentratie van bestuurlijke en tuchtrechtelijke bevoegdheden tot overbelasting van de raden van toezicht leidde, deze concentratie moeilijkheden gaf bij de kleinere orden om geschikte leden te vinden en bovendien aanleiding
kon geven voor wantrouwen in de objectiviteit van een binnen kleine kring gevoerde
202
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‘Bewogen tijdsopname’, Advocatenblad 1972, p. 115-116.
Toelichting van de algemene raad bij de herziene Proeve, Advocatenblad 1972, p. 342.
De Savornin Lohman, ‘Voorstel tot wijziging der advocatenwet’, Advocatenblad 1972, p. 401.
De integrale versie van de Proeve, die op een aantal punten afwijkt van de tekst die in de zomer
van 1972 in brochurevorm aan alle leden van de balie was toegezonden, is gepubliceerd in Advocatenblad 1973, nr. 1, p. 51 e.v.
Wijziging van de Advocatenwet (Nieuwe regeling tuchtrechtspraak), Kamerstukken II 1979/80,
16 094, nrs. 1-3.
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tuchtrechtspraak.207 In het wetsvoorstel was dan ook in overeenstemming met de
Proeve voorzien in het instellen van vijf raden van discipline, één per hofressort.
De regering was in het wetsvoorstel echter nog een stap verder gegaan dan de Proeve.
De Proeve was opgesteld om tot een voornamelijk organisatorische verbetering te komen van de plaatselijke ordebesturen en van de uitoefening van de tuchtrechtspraak.
De regering wees er echter op dat de laatste jaren de belangen van de cliënt bij de
tuchtrechtelijke handhaving van de normen voor een behoorlijke beroepsuitoefening
meer en meer centraal waren komen te staan. Naar de (destijds recente) inzichten over
een goede publiekrechtelijke tuchtrechtspraak zou die aandacht voor de belangen van
de klager ook tot uiting moeten komen in de samenstelling van de tuchtcolleges en in
de regeling van de procedure.208
Dit uitgangspunt leidde tot een meer ingrijpende wijziging van de organisatie van de
tuchtrechtspraak dan in de Proeve was voorgesteld. Waar de Proeve nog was uitgegaan van een tuchtcollege in eerste aanleg dat volledig uit advocaten bestond had de
regering een lid van de rechterlijke macht als voorzitter van de raad van discipline
voorzien. Daarbij werd in de wet opgenomen dat aan de behandeling van afzonderlijke
zaken in elk geval de voorzitter (of de plaatsvervangend voorzitter) zou deelnemen. 209
De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter werden door de minister van Justitie
voor een vaste periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid van herbenoeming. De verkiezing van de leden-advocaten werd aan het college van afgevaardigden
opgedragen, dat was gehouden aan bindende voordrachten van de raden van toezicht
in het betrokken rechtsgebied.210
Tijdens de schriftelijke voorbereiding gaven verschillende Kamerfracties aan dat deze
nieuwe opzet hun niet ver genoeg ging. Zij waren van oordeel dat een ‘paritaire’ samenstelling van de raden van discipline, waarin naast onafhankelijke leden van de
rechterlijke macht en beroepsgenoten ook vertegenwoordigers van de cliënten zitting
zouden moeten hebben, beter aansloot bij het zwaardere accent dat het belang van de
cliënt in de tuchtrechtspraak behoorde te krijgen.211 Minister van Justitie De Ruiter
wees die opvatting op systematische en principiële gronden van de hand. Ten eerste
waren ook de tuchtcolleges voor andere vertrouwensberoepen niet paritair samengesteld. Meer nog benadrukte de minister van Justitie dat de door de Consumentenbond
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Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1979/80, 16 094, nr. 3, p. 1.
Ibidem.
Art. 47 lid 1 Adv.w. De voorzitter (of plaatsvervangend voorzitter) neemt deel aan de behandeling en de beslissing van tuchtzaken op straffe van nietigheid. Ook de plaatsvervangend voorzitter van de raad van discipline is op grond van art. 46a een lid van de rechterlijke macht. Memorie
van toelichting, Kamerstukken II 1979/80, 16 094, nr. 3, p. 2.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1979/80, 16 094, nr. 3, p. 7. Op grond van art. 46b lid
3 Adv.w zijn alleen advocaten verkiesbaar die kantoor houden binnen het rechtsgebied van de
betrokken raad.
Voorlopig verslag, Kamerstukken II 1981/82, nr. 5, p. 2, naar een suggestie van de Consumentenbond. In 2010 adviseerde ook Docters van Leeuwen de samenstelling van het HvD en de
raden van discipline uit te breiden met leken (niet-togadragers) om de samenleving nog meer de
garantie te geven dat advocaten elkaar niet beschermen. Docters van Leeuwen 2010, p. 38, aanbeveling 5.

49

ORDE EN DISCIPLINE

geopperde denkbeelden over een paritaire samenstelling van de tuchtcolleges in eerste
aanleg, berustten op een te eenzijdige opvatting over de bij de tuchtrechtspraak betrokken belangen:
‘Daarin staat, naar gezegd, niet uitsluitend de verhouding tussen de advocaat en diens cliënt
ter toetsing. Die denkbeelden miskennen ook dat de wettelijke tuchtrechtspraak de bescherming van publieke belangen beoogt en niet kan dienen als een bijzonder forum voor de
beslechting van privaatrechtelijke geschillen tussen de advocaat en zijn cliënt.’212

Ook wees de minister erop dat samenstelling tevens op praktische gronden moeilijk
te verwezenlijken viel:
‘De vertegenwoordiging van een onbepaalde kring van incidenteel belanghebbenden, die
naar samenstelling, inzichten en belangen sterk heterogeen is, is een vrijwel niet op te lossen
probleem, tenzij men uit het mozaïek van belangenorganisaties dat de Nederlandse samenleving rijk is, juist die organisaties zou weten te kiezen die hier typisch representatief kunnen worden genoemd.’213

In beginsel is immers elke Nederlander potentieel belanghebbende en de opname van
vertegenwoordigers van de Consumentenbond leek de minister zowel uit een oogpunt
van representativiteit als pariteit onjuist: ‘de belangen van de rechtzoekende bij een
behoorlijke rechtshulpverlening zijn niet identiek met het consumentenbelang stricto
sensu’, zo betoogde hij.214
Ook de positie van de deken wijzigde als gevolg van de scheiding van bestuurlijke en
tuchtrechtelijke taken. Van bestuurlijke aard was de nieuwe bevoegdheid van de deken om ambtshalve klachten in te dienen. 215 Kennelijk ongegronde klachten werden
voortaan door de voorzitter van de raad van discipline verkort afgedaan. Aan het tuchtcollege was in het algemeen het oordeel over de gegrondheid van een klacht voorbehouden. Wel bleef de deken als – bestuurlijke – schakel fungeren tussen een klager en
de raad van discipline, waarbij hij bevoegd bleef naar alle bij hem binnengekomen
klachten een onderzoek in te stellen en daarvan een oplossing in der minne te beproeven.
Geheel in overeenstemming met de Proeve was uit de wet het criterium ‘eer van de
stand’ verwijderd, onder meer uit de doelomschrijving van de tuchtrechtspraak. De
memorie van toelichting vermeldt daarover dat niet ‘de eer van de stand der advocaten’, maar de waarborging van een behoorlijke beroepsuitoefening met het oog op de
belangen van de rechtzoekende de primaire doelstelling van de tuchtrechtspraak is. 216
212
213
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Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 6, p. 6.
Ibidem, p. 7.
Ibidem, p. 8. De minister vulde hierop aan dat bij verdere formele accentuering van de belangen
van de rechtzoekende, gelet op de strekking van dat recht, slechts een versterking past van het
aandeel van de leden van de rechterlijke macht als waarlijk onafhankelijke beroepsrechters.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1979/80, 16 094, nr. 3, p. 2. Zie art. 46f Adv.w.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1979/80, 16 094, nr. 3, p. 3.
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Deze aanpassing naar de nieuwe inzichten werd niet alleen doorgevoerd in artikel 46.
Ook uit de artikelen 4 (toetsing van een inschrijvingsverzoek), 28 (grondslag voor de
vaststelling van verordeningen) en 35 (bemiddelende taak van de deken) werd het
standscriterium geschrapt.217
Het toegenomen belang van de klager bij de tuchtprocedure kwam tot uiting in de
mogelijkheid om hoger beroep in te stellen. Voor het eerst sinds de periode 1920-1929
werd aan de klager weer een appelrecht toegekend. Volgens de regering was er, gezien
de belangen die ook voor de rechtzoekende gemoeid zijn bij een behoorlijke beroepsuitoefening door advocaten, alle reden om die rechtzoekende, naast de betrokken advocaat en de deken van de Nederlandse orde van advocaten, de bevoegdheid tot hoger
beroep toe te kennen.218
Met deze wetswijziging werd ook verandering gebracht in de benaming van de tuchtsancties, voorheen ‘straffen’ genoemd. Voortaan waren de raden van discipline
bevoegd om tuchtrechtelijke ‘maatregelen’ op te leggen, waarbij de maatregelencatalogus in de kern niet wijzigde. Aan die maatregelen werd wel de mogelijkheid toegevoegd om een schorsing voorwaardelijk op te leggen, zoals door sommige schrijvers
eerder was bepleit.219 In dat kader vond ook de introductie plaats van de mogelijkheid
om bijzondere voorwaarden te stellen. Die voorwaarden kunnen niet alleen de praktijkuitoefening betreffen, maar kunnen ook een gehele of gedeeltelijke vergoeding inhouden van de schade, die door de gewraakte gedraging is veroorzaakt.
Deze laatste modaliteit kwam duidelijk ten goede aan de benadeelde cliënt. Op voorstel van een groot aantal Kamerfracties werd in een later stadium nog een tweede
tegemoetkoming voor de benadeelde cliënt opgenomen in de vorm van een bevoegdheid van de raad van discipline om in zijn beslissing gemotiveerd uit te spreken dat
de advocaat tegen wie de klacht is ingediend, jegens de cliënt niet de zorgvuldigheid
heeft betracht die bij een behoorlijke rechtshulpverlening betaamt. 220
De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel bood naar aanleiding van de aandacht voor de positie van de klager ook gelegenheid om dieper in te gaan op het doel
van het wettelijk geregelde tuchtrecht voor de vertrouwensberoepen. Desgevraagd gaf
minister van Justitie De Ruiter in zijn memorie van antwoord aan dat het publiekrechtelijk geregelde tuchtrecht niet mag worden beschouwd als een recht ten behoeve van
de beroepsgroep als zodanig. Als het betrekking heeft op het verkeer tussen beroepsgenoten onderling, dienen daarbij aanwijsbare openbare belangen een rol te spelen en,
217
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Sindsdien is het criterium voor de toetsing van een inschrijvingsverzoek de gegronde vrees dat
de verzoeker inbreuk zal maken op de voor advocaten geldende wetten, verordeningen en besluiten of zich anderszins zal schuldig maken aan enig handelen of nalaten dat een behoorlijke
advocaat niet betaamt. De ‘eer van de stand’ werd ook hier dus ingewisseld voor het betamelijkheidscriterium. De algemene zorgplicht voor de cliënt werd echter niet overgenomen, zodat
art. 4 inhoudelijk niet volledig aansluit op art. 46.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1979/80, 16 094, nr. 3, p. 2.
Zie o.a. C.H. Beekhuis, destijds voorzitter van het hof van discipline, Advocatenblad 1968,
p. 82, en Verpaalen in zijn NJV-preadvies van 1971.
Art. 48 lid 6 (nieuw), opgenomen in de nota van wijziging, Kamerstukken II 1981/82, 16 094,
nr. 7.
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waar nodig, te overwegen.221 De minister herhaalde dat het tuchtrecht voor de vertrouwensberoepen niet diende ter vervanging van het privaatrecht waar het ging om
de verhouding tussen advocaten en hun cliënten:
‘Indien de beoefenaar van een vrij beroep in zijn verplichtingen tegenover zijn cliënt tekortschiet, schaadt hij de particuliere (rechts)belangen van de laatstgenoemde, maar daarnaast schendt hij het publieke belang bij een goede beroepsuitoefening. Dat laatste belang
staat in het publiekrechtelijk geregelde tuchtrecht centraal; in de tuchtrechtelijke procedure
dient het kwestieuze optreden van de beroepsbeoefenaar daaraan te worden getoetst.’ 222

Hiermee werd duidelijk gemaakt dat het handhaven van het wettelijk tuchtrecht voor
vertrouwensberoepen dus in elk geval mede het openbaar belang bij een goede uitoefening daarvan dient. Dat bracht de minister tot de slotsom dat een beroepsuitoefening
die tekortschiet in de goede en verantwoorde behartiging van de belangen van de client niet beantwoordt aan de maatschappelijke, dat wil zeggen publieke eisen die men
aan dat beroep behoort te stellen. De versterking van de positie van de klager/cliënt in
het tuchtgeding strekte er vooral toe de handhaving van door het openbaar belang
geïnspireerde materiële gedragsregels te verbeteren en effectiever te maken, aldus de
minister.223
De wetswijziging werd op 12 september 1984 in het Staatsblad gepubliceerd. Op
1 februari 1986 trad de herziene Advocatenwet in werking, waarop de raden van discipline werden geïnstalleerd. Met deze wetswijziging kwam een einde aan de praktijk
die sinds 1811 had bestaan van tuchtrechtspraak die voornamelijk binnen de eigen
kring van de balie had plaatsgevonden.

2.9

Twee bijzondere procedures in de Advocatenwet

Naast de in 1986 ingevoerde nieuwe regeling van de tuchtrechtspraak zijn in het afgelopen decennium twee bijzondere procedures in de Advocatenwet opgenomen. In
de systematiek van de wet zijn deze buiten het tuchtrecht van paragraaf 4 gebracht,
maar beide procedures hebben wel sterke verwantschap met dat tuchtrecht. Het gaat
om de procedure inzake de onbehoorlijke praktijkuitoefening en om de procedure om
spoedshalve maatregelen te treffen tegen een ontsporende advocaat.
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De minister van Justitie gaf aan het wetsvoorstel te willen uitbreiden met een ‘instructienorm’
voor de raden van discipline, zodat de tuchtrechter zich in zijn beslissingen zou kunnen uitspreken over de behoorlijkheid van de aan de klager verleende rechtshulp. Memorie van antwoord,
Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 6, p. 14.
Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 6, p. 3.
Ibidem, p. 4.
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2.9.1

De procedure inzake onbehoorlijke praktijkuitoefening

Bij de herziening in 1929 was in Reglement III reeds een bepaling opgenomen die
– buiten het eigenlijke tuchtrecht om – van rechtswege tot schorsing leidde van een
advocaat die zakelijk of privé in (financiële) problemen was geraakt. 224 Deze voorziening was een uitvloeisel van de in 1921 geformuleerde ereregel dat de toestand van
faillissement en het overladen zijn met schulden (en de veroordeling tot betaling daarvan) in strijd was met de eer van de advocatenstand. 225
Deze in de Advocatenwet ongewijzigd overgenomen bepaling (als artikel 16) is in
1968 verder aangevuld. Sindsdien kon eveneens worden geschorst de advocaat die
wegens lichaams- of zielsgebreken niet in staat was tot behoorlijke praktijkuitoefening. In tegenstelling tot de schorsing van rechtswege bij onder meer faillissement,
werd de schorsing bij lichaams- of zielsgebreken na een procedurele behandeling opgelegd door de raad van toezicht, met de mogelijkheid van hoger beroep bij het hof
van discipline of opheffing van de schorsing door de raad van toezicht op verzoek van
de geschorste advocaat.226
Op 2 december 1999 werd een ontwerp voor de wijziging van de Advocatenwet naar
de Tweede Kamer gestuurd om onder meer een onderzoek naar de algehele toestand
van de praktijk van de advocaat mogelijk te maken.227 Aanleiding daarvoor vormden
signalen dat de bestaande regelingen in de Advocatenwet onvoldoende mogelijkheden
boden om adequaat in te grijpen wanneer blijkt dat een advocaat zijn praktijk niet
behoorlijk uitoefent.228 De regering stelde vast dat de regeling in artikel 16 lid 2 alleen
uitkomst bood in het geval de onbehoorlijke praktijkuitoefening viel te wijten aan
ziekte. Een tweede gesignaleerde beperking betrof de sanctiemogelijkheden, waarbij
volgens de regering de schorsing een te ver gaande sanctie vormde. Er zou eerder
behoefte zijn aan het treffen van een voorziening, erop gericht om de betrokken
advocaat binnen afzienbare tijd weer op een voldoende niveau zijn praktijk te laten
uitoefenen. Als voorbeeld noemde de regering financieel wanbeheer, waarbij het zinvoller is de advocaat te verplichten zich door een deskundige te laten bijstaan, dan om
hem te schorsen. Ten derde werd erop gewezen dat een schorsing niet uitvoerbaar bij
voorraad kon worden verklaard, waardoor niet tegen acute problemen kan worden
ingegrepen.
Op aandringen van de Nederlandse orde van advocaten heeft de regering het wetsvoorstel ingediend om snel ingrijpen mogelijk te maken in het geval een advocaat zijn
praktijk onbehoorlijk uitoefent. Het uitgangspunt van de regering was daarbij dat een
224
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Art. 18 lid 1 Reglement III (1929), waarin werd bepaald dat advocaten die in staat van faillissement worden verklaard, wegens schulden worden gegijzeld, of onder curatele worden gesteld,
van rechtswege in de uitoefening van de praktijk zijn geschorst, gedurende het faillissement, de
gijzeling of de curatele.
Ereregel I.3, met betrekking tot levensgedrag, Advocatenblad 1921, p. 46.
Zie voor de desbetreffende procedure art. 16 lid 2-5 Adv.w (oud).
Dit wetsvoorstel in opgenomen in de Advocatenwet bij wet van 28 maart 2002, Stb. 184, en is in
werking getreden op 15 juni 2002 (Stb. 271).
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1999/2000, 26 940, nr. 3, p. 1.
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advocaat (ook) schending van de publiekrechtelijke zorgvuldigheidsnorm kan worden
verweten als bijvoorbeeld de onbehoorlijke praktijkuitoefening zich uit in rechtshulpverlening die ver onder een verantwoord niveau ligt. 229 Indien een advocatenpraktijk
disfunctioneert kunnen immers niet alleen de belangen van de cliënten worden geschaad, maar ook het publieke belang bij een goede beroepsuitoefening, aldus de regering.230
De procedure inzake de onbehoorlijke praktijkuitoefening heeft een eigen plek in de
Advocatenwet gekregen (paragraaf 4a, thans vernummerd tot 4b), om de procedure te
onderscheiden van de ‘echte’ tuchtprocedure. In sommige gevallen is tuchtrechtelijke
behandeling niet aangewezen omdat de disfunctionerende praktijkuitoefening niet aan
de advocaat kan worden toegerekend, bijvoorbeeld aan een advocaat die ten gevolge
van dementering niet goed meer functioneert. 231
De procedure, waarvan de kernbepaling werd opgenomen in artikel 60b Adv.w, stelt
de deken in staat de raad van discipline te verzoeken om een structureel disfunctionerende advocaat voor onbepaalde tijd te schorsen dan wel een of meer voorziening te
treffen. De nieuwe procedure biedt aan de raad van discipline eveneens de mogelijkheid om op verzoek van de deken een onderzoek in te stellen naar de toestand waarin
de praktijk van de advocaat zich bevindt. Dat onderzoek kan uitgevoerd worden door
een of meer door de voorzitter van de raad te benoemen rapporteurs. 232 De raad van
discipline kan naar aanleiding van dat onderzoek een oordeel vellen over de vraag of
de advocaat moet worden geschorst of dat een voorziening moet worden getroffen.
De procedure die in paragraaf 4a (na vernummering door de invoering van de tuchtrechtelijke spoedprocedure paragraaf 4b) werd opgenomen is geen tuchtrechtelijke
procedure in de zin van die op grond van artikel 46 e.v. Adv.w. Hoewel een groot deel
van de procedureregels van overeenkomstige toepassing is, speelt zoals hiervoor is
aangegeven verwijtbaarheid geen rol. Ook de op te leggen maatregelen zijn naar hun
aard ordemaatregelen, bedoeld om de advocaat in de gelegenheid te stellen om zijn
praktijk weer op het gewenste niveau te brengen.
2.9.2

De tuchtrechtelijke spoedprocedure

De invoering van de ‘60b-procedure’ nam in de praktijk niet alle bezwaren weg die
leefden met betrekking tot de tuchtprocedure. Met ingang van 1 juli 2009 werd de
Advocatenwet aangevuld met een procedure die de dekens in staat stelde om versneld
tuchtrechtelijk op te treden tegen advocaten waarvan ‘een ernstig vermoeden bestaat

229

230
231
232

54

Waarbij ervan wordt uitgegaan dat in het tuchtrecht van schending van de tuchtnorm niet pas
sprake is indien aan de advocaat zijn handelen of nalaten kan worden verweten.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1999/2000, 26 940, nr. 3, p. 3.
Ibidem.
Op grond van art. 60c lid 1 Adv.w kan de deken de voorzitter van de raad van discipline verzoeken een onderzoek naar de praktijk van een advocaat in te stellen. Bij het instellen van dat
onderzoek benoemt de voorzitter vervolgens één of meer rapporteurs die na voltooiing van zijn
onderzoek zijn verslag aan de voorzitter van de raad zendt (art. 60d lid 1 jo. art. 60g lid 1 Adv.w).

ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS

dat zij beroepsmatig ontsporen of dreigen te ontsporen’. 233 De wetswijziging vloeide
voort uit de motie-Wolfsen c.s, zoals die was voorgesteld tijdens de bespreking van
het kabinetsstandpunt over het rapport van de commissie-Van Wijmen.234
Deze nieuwe bevoegdheid biedt een extra mogelijkheid tot ingrijpen naast de schorsing in tuchtrechtelijke zin of het aanpakken van advocaten die tijdelijk of blijvend
geen blijk geven hun praktijk behoorlijk uit te kunnen oefenen, zoals vervat in artikel 60b. Voor het tuchtrechtelijk ingrijpen kende de Advocatenwet voorheen geen
mogelijkheid tot het spoedshalve treffen van maatregelen en voorzieningen. De
nieuwe spoedprocedure is daarmee dus complementair aan de twee bestaande mogelijkheden tot interventie.235
De spoedprocedure is terug te vinden in de artikelen 60ab tot en met 60af van de
Advocatenwet en heeft tot doel het direct kunnen opleggen van een schorsing of het
treffen van een voorlopige voorziening in afwachting van de afronding van de reguliere tuchtprocedure. Het initiatief tot het treffen van een dergelijke spoedvoorziening
ligt bij de deken, die daartoe een verzoek kan indienen bij de raad van discipline. 236
De raad van discipline kan vervolgens besluiten om de betrokken advocaat met
onmiddellijke ingang te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen met betrekking tot diens praktijkuitoefening. Daarbij geldt een wettelijke beslistermijn van maximaal veertien dagen nadat het verzoek is gedaan door de deken. Het instellen van
hoger beroep heeft echter in dit geval om begrijpelijke redenen geen schorsende werking.237

2.10

De Wet positie en toezicht advocatuur (2015)

2.10.1

De commissie-Van Wijmen

In de motie-Wolfsen, die aanleiding had gegeven tot de opname van de spoedprocedure in de Advocatenwet, werd reeds een zeker verband gelegd tussen de (gewenste)
effectiviteit van het advocatentuchtrecht en het tegengaan van situaties waarin het vertrouwen in de advocatuur of in de kwaliteit van de advocatuur onder druk kan komen
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Wet van 25 mei 2009, Stb. 222, in werking getreden op 1 juli 2009. Deze wet creëerde een soortgelijke procedure tegen ontsporende notarissen in de Wet op het notarisambt.
Kamerstukken II 2006/07, 30 800 VI, nr. 103. Zie over de commissie-Van Wijmen hierna
§ 2.10.1.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 2007/08, 31 385, nr. 3, p. 4. Bovendien in bij toepassing van de ‘60ab-procedure’ sprake van connexiteit met een onderliggend dekenbezwaar en een
voorlopig oordeel van de tuchtrechter. Vandaar dat deze procedure zou kunnen worden beschouwd als een tuchtrechtelijk ‘kort geding’.
Art. 60ab lid 1 Adv.w (2009). Het verzoek heeft betrekking op een advocaat jegens wie een
ernstig vermoeden is gerezen van een handelen of nalaten waardoor enig door art. 46 beschermd
belang ernstig is geschaad of dreigt te worden geschaad.
Art. 60ab lid 3 en art. 60ad lid 2 Adv.w.
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te staan, zoals misbruik van privileges door advocaten. De motie was ingediend tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het rapport van de commissie Advocatuur. Deze commissie was ingesteld ter uitwerking van de motie van Tweede
Kamerlid Klaas de Vries tijdens het debat over het rapport van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid met de titel De toekomst van de nationale rechtsstaat.238 In de motie werd gevraagd naar een diepgaande analyse van de rol, betekenis
en positie van de advocatuur in de rechtsstaat en rechtsorde. In het advies moest onder
andere aandacht worden besteed aan het functioneren van het toezicht, klacht- en
tuchtrecht, ‘met oog voor de passiviteit van de huidige systemen’.
Ter uitvoering van deze motie stelde de minister van Justitie de commissie Advocatuur in, die naar haar voorzitter de commissie-Van Wijmen is gaan heten.239 Deze
commissie kreeg als opdracht advies uit te brengen ‘over de positie die de advocatuur
in het maatschappelijk bestel en de inrichting van het rechtsbestel behoort in te nemen
en voorstellen te doen voor een daarbij passende bestuurlijke en organisatorische
structuur’.240 De commissie leverde haar rapport, Een maatschappelijke Orde, in het
voorjaar van 2006 op. Het rapport is vervolgens door de minister bij brief van 24 april
2006 aan de Tweede Kamer is gezonden. 241
Volgens de commissie paste het bij een gemoderniseerde, meer open beroepsstructuur
van deze beroepsgroep met gelimiteerde regulering om in de Advocatenwet een toetsingskader op te nemen voor onder meer de beroepsuitoefening, de beroepsregulering
en de toelating tot het beroep.242 In het rapport beschreef de commissie daartoe een
zestal kernwaarden voor de advocatuur, te weten: onafhankelijkheid, partijdigheid,
deskundigheid, vertrouwelijkheid, integriteit en publieke verantwoordelijkheid voor
een goede rechtsbedeling.
Op het terrein van de zelfregulering stelde de commissie zich op het standpunt dat alle
regulering, zoals die betreffende de toelating tot het beroep, die van het beroep zelf
en van de beroepsuitoefening, en ter bevordering van de goede werking van de markt
waarin het beroep wordt uitgeoefend, aan een onafhankelijk, niet aan ‘eigen’ belangen
gebonden orgaan zou worden toevertrouwd. 243 De commissie bepleitte dan ook de
instelling van een Regelgevende Raad voor de Advocatuur. Deze raad zou voor de
meerderheid moeten bestaan uit onafhankelijke deskundigen die door de minister van
Justitie zouden worden benoemd.
Binnen de omvangrijke hoeveelheid aanbevelingen heeft de commissie-Van Wijmen
tevens aandacht besteed aan het klacht- en tuchtrecht.244 De commissie stelde daarbij
centraal dat naast de versterking van de positie van de toezichtsorganen zorg voor en
het belang van de consument verbetering behoeft. De consument moet op adequate
afdoening van zijn eigen belang als gelaedeerde partij kunnen rekenen, als hij zich
238
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Motie van het Kamerlid De Vries c.s. van 7 april 2004, Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 7.
Kamerstukken II 2004/05, 29 279, nr. 20. De commissie werd op 4 mei 2005 ingesteld.
Art. 2 Regeling Commissie Advocatuur, Stcrt. 25 mei 2005, nr. 98, p. 11.
Kamerstukken II 2005/06, 30 300 VI, nr. 144.
Een maatschappelijke Orde, p. 22.
Een maatschappelijke Orde, p. 40.
Een maatschappelijke Orde, p. 62.

ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS

met een klacht inzet voor de goede beroepsuitoefening. Als verbetering die aanstonds
gerealiseerd kon worden deed de commissie de aanbeveling om aansluiting bij de
klachten- en geschillencommissie voor alle advocaten verplicht te stellen. Daarmee
samenhangend zou de begrotingsprocedure voor declaraties door de raden van toezicht moeten worden afgeschaft.245
Het zou volgens de commissie ook een goede zaak zijn als de tuchtrechter vaker de
bijzondere voorwaarde zou opleggen dat de advocaat de schade (deels) vergoedt, zodat de consument op verantwoorde wijze aangemoedigd zou worden tuchtrechtelijke
klachten in te dienen.246 Om de cliënt de weg naar de juiste instantie te wijzen bepleitte
de commissie de instelling van een Ombudsman Advocatuur, die klachten zou kunnen
inventariseren, onderzoek instellen, informatie opvragen en doorverwijzen, maar niet
zelf zou beslissen.247 De commissie onderschreef verder de wens van de NOvA om
bestuursrechtelijke sancties in te voeren voor simpele overtredingen van bepaalde
voorschriften, daar waar de tuchtrechtelijke procedure te omslachtig is en te lang
duurt.248 Ook rechtspersonen waar advocaten werkzaam zijn moesten naar de opvatting van de commissie onder de werking van tuchtrechtelijke en bestuursrechtelijke
sancties worden gebracht.
Op 13 oktober 2006 bracht het kabinet zijn standpunt over dit rapport naar buiten,
waarin werd aangekondigd dat een aantal aanbevelingen van de commissie, in het
bijzonder de codificatie van de kernwaarden, in de wet zou worden uitgewerkt. 249
2.10.2

De werkgroep-Huls

In hetzelfde jaar als de commissie-Van Wijmen bracht ook de werkgroep tuchtrecht
onder leiding van prof. N.J.H. Huls haar rapport uit.250 Deze door het ministerie van
Justitie ingestelde werkgroep had tot belangrijkste taak te adviseren over een consistenter overheidsbeleid ten aanzien van het wettelijk tuchtrecht voor een aantal beroepsgroepen.251 In haar rapport, getiteld Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld
tuchtrecht, deed de werkgroep aanbevelingen voor een algemene modernisering van
het wettelijk tuchtrecht.252 Anders dan de commissie-Van Wijmen was de werkgroep
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Een maatschappelijke Orde, p. 62. Dat maakte het volgens de commissie-Van Wijmen ook mogelijk om de archaïsche begrotingsprocedure bij de raad van toezicht te vervangen door afdoening bij de Geschillencommissie.
Een maatschappelijke Orde, p. 61.
Een maatschappelijke Orde, p. 62. De Ombudsman zou moeten fungeren als ‘wisselwachter’,
niet als beslisser. Deze taak lijkt in het huidige stelsel van de Advocatenwet te zijn verdeeld
tussen voornamelijk de lokale deken en de voorzitter van de raad van discipline (zie § 5.2.4.7).
Een maatschappelijke Orde, p. 62.
Brief van minister van Justitie Hirsh Ballin van 13 oktober 2006 aan de Tweede Kamer, Kamerstukken II 2006/07, 30 800 VI, nr. 13, p. 26.
Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, rapport van de werkgroep tuchtrecht, Den
Haag 7 december 2006.
Daarbij ging het om het tuchtrecht van negen beroepsgroepen: advocaten, accountants, notarissen, beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg, gerechtsdeurwaarders, loodsen, octrooigemachtigden, veterinairen en zeevarenden.
Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 49-50.
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geen voorstander van het onder het bereik van het tuchtrecht brengen van rechtspersonen. Het tuchtrecht diende beperkt te blijven tot beroepsbeoefenaren, waarbij het
wel mogelijk zou moeten zijn een klacht in te dienen jegens een groep beroepsbeoefenaren van dezelfde beroepsgroep die voor een cliënt in teamverband hebben gewerkt.253
Met betrekking tot de inrichting van het tuchtproces deed de werkgroep de aanbeveling de tuchtcolleges die nog toezichthoudende taken hadden hiervan te ontdoen, de
bestaande tuchtrechtelijke wetgeving door te lichten met het oog op het EVRM en het
tuchtprocesrecht zoveel mogelijk te harmoniseren. De werkgroep stelde voor een aanwijzing in de Aanwijzingen voor de regelgeving te wijden aan de inrichting van het
tuchtprocesrecht.254
De werkgroep besteedde ook aandacht aan de positie van de consument met de aanbeveling om één onafhankelijk loket in te stellen waarbij klagers met al hun klachten
tegen leden van een bepaalde beroepsgroep terecht zouden kunnen; elke beroepsgroep
diende daarbij een onafhankelijke klachtencommissie te hebben.255 De werkgroep
achtte het gewenst dat de tuchtrechter een gelimiteerde vorm van schadevergoeding
zou kunnen toekennen, in aansluiting op de competentiegrens van de kantonrechter.
Tot slot zouden alle tuchtrechtelijke uitspraken voor het publiek toegankelijk gemaakt
moeten worden via het internet.256
2.10.3

Advies Docters van Leeuwen (2010)

In maart 2010 bracht voormalig procureur-generaal A.W.H. Docters van Leeuwen
advies uit over de toestand van het toezicht op de advocatuur. Docters van Leeuwen
was door de algemene raad van de NOvA gevraagd te adviseren over een transparante
en krachtige organisatie van het toezicht op de advocatuur, inclusief de klachtbehandeling. Dit verzoek kwam voort uit een bij de algemene raad, maar ook breder binnen
de advocatuur, aanwezig gevoel dat het toezicht verbeterd kon worden.257
Docters van Leeuwen had tijdens zijn verkenning ‘geen serieuze misstanden aangetroffen, maar zag wel voldoende en urgente redenen om het toezicht op de advocatuur
te verbeteren’.258 Hij maakte daarbij onderscheid tussen actief en passief toezicht. In
het geval van actief toezicht gaat de toezichthouder zelfstandig op zoek naar mogelijke misstanden. Passief toezicht betekent dan dat de toezichthouder slechts op grond
van een bij hem ingediende klacht zal optreden.259 In het door hem gepresenteerde
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Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 50.
Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 50.
Vgl. de aanbevelingen van de commissie-Van Wijmen over de instelling van de Ombudsman
Advocatuur, § 2.10.1.
Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 44.
Docters van Leeuwen 2010, p. 3.
Docters van Leeuwen 2010, p. 3.
Docters van Leeuwen 2010, p. 5-6.
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‘toezichtkwadrant’ vormt een specifieke vorm van rechtspraak, namelijk het tuchtrecht, een hoeksteen van het toezichtkader (naast zelfregulering, extern toezicht en
klachtenafhandeling).260
In zijn advies schetst Docters van Leeuwen een dilemma. Enerzijds is toezicht nodig
omdat de samenleving de garantie wil hebben dat de aan de advocatuur toegekende
rechten en plichten goed worden uitgeoefend. Anderzijds mag het toezicht niet zodanig zijn ingericht dat de kernwaarden van de advocatuur worden aangetast, waarbij
hij in het bijzonder wijst op de onafhankelijkheid en partijdigheid. ‘Het toezicht op
advocaten dient dan ook worden ingericht op een wijze die recht doet aan de rol en de
positie van de advocatuur in de rechtsstaat’, aldus Docters van Leeuwen.261
Op die gronden pleitte hij niet voor een externe toezichthouder, maar het bij de tijd
brengen van het toezichtstelsel.262 Die modernisering zou dan vorm moeten krijgen
aan de hand van twee belangrijke vernieuwingen. Allereerst de introductie van een
niet tot de NOvA behorende ‘wijze persoon’ die de kwaliteit van het toezicht en de
klachtbehandeling zou bewaken en daarbij bijzondere aandacht kon schenken aan
transparantie en toegankelijkheid. De wijze persoon zou geen individuele klachtzaken
behandelen. Evenmin zou hij moeten oordelen in individuele tuchtzaken. Daarnaast
adviseerde Docters van Leeuwen de rol van de deken te versterken, in de zin dat deze
zelfstandig zou kunnen sanctioneren waar het gaat om feitelijk technische of beheersmatige zaken, zoals het niet naleven van verordeningen en het niet tijdig of volledig
informeren van de deken. In deze gevallen zou de deken sancties moeten kunnen opleggen als een waarschuwing, een berisping, een boete, of zelfs schorsing in bepaalde
gevallen.263
2.10.4

Wetsvoorstel 32 382

Het rapport van de commissie-Van Wijmen vormde, zoals aangekondigd in de kabinetsreactie op het rapport, de directe aanleiding voor het wetsvoorstel dat op 7 mei
2010 naar de Tweede Kamer werd gezonden.264 Het wetsvoorstel gaf uitvoering aan
het kabinetsstandpunt bij het rapport van de commissie-Van Wijmen en bevatte de
opname in de Advocatenwet van de essentiële waarden van de advocatuur. Daarnaast
werd de mogelijkheid opgenomen om onder bepaalde omstandigheden advocaten van
het tableau te schrappen die feitelijk geen praktijk uitoefenen. In de memorie van toelichting werd aangegeven dat het niet met het algemeen belang zou stroken dat ‘degenen die niet of niet langer duurzaam en stelselmatig het beroep van advocaat uitoefenen, toch de titel “advocaat” mogen voeren en beschikken over de bijzondere positie
verbonden aan die titel’. De minister wees er met nadruk op dat het hier niet om een
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Docters van Leeuwen 2010, p. 8.
Docters van Leeuwen 2010, p. 17.
Docters van Leeuwen 2010, p. 36.
Docters van Leeuwen 2010, p. 37.
Wetsvoorstel Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven
in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde, Kamerstukken
II 2009/10, 32 382, nrs. 1-3.
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vorm van tuchtrechtspraak ging, maar om ordeningsrechtspraak, aangezien vragen
omtrent verwijtbaarheid in dit verband geen enkele rol zouden spelen.265
Van de zes door de commissie-Van Wijmen geformuleerde kernwaarden werden er
vijf in het nieuwe artikel 10a Advocatenwet opgenomen, namelijk onafhankelijkheid,
partijdige belangenbehartiging, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid, waarbij ‘het belang van een goede rechtsbedeling’ in de aanhef van het artikel was versleuteld.266 Deze kernwaarden zijn bedoeld als toetsingskader voor de beroepsuitoefening
en de beroepsregulering. Zij vormen de basis ‘van het bijzondere karakter van het
beroep van de advocaat en zijn de professionele standaard’. Volgens de memorie van
toelichting dienen de kernwaarden als richtlijn bij het optreden van de advocaat en als
toetssteen voor de tuchtrechter.267
Voor het tuchtrecht zelf bracht het ingediende wetsvoorstel betrekkelijk weinig veranderingen. In algemene zin werd de taak van de deken geherformuleerd, met het oog
op bemiddeling bij geschillen en indien toepasselijk de doorverwijzing naar een andere instantie. Hierdoor zou volgens het kabinet één loket ontstaan voor degenen die
zich onjuist behandeld achten door een advocaat.268 Ter bevordering van de laagdrempeligheid werd de opdracht aan de NOvA opgenomen om regels te stellen over een
klachten- en geschillenregeling met de verplichting voor advocaten om een dergelijke
regeling te hanteren of zich daarbij aan te sluiten. 269 In verband daarmee verviel de
begrotingsprocedure bij de raad van toezicht. 270
Hoewel de commissie-Van Wijmen ook voorstellen had gedaan met betrekking tot
het tuchtrecht voor de advocatuur was de regering aanvankelijk ook niet van plan geweest het tuchtrecht ingrijpend te wijzigen met het wetsvoorstel. Het kabinet wees op
de advisering door de werkgroep-Huls over de inrichting van het tuchtrecht voor wettelijk gereglementeerde beroepen. Ter implementatie van dat kabinetsstandpunt stelde
de regering een afzonderlijk wetsvoorstel in het vooruitzicht, in de vorm van de Kaderwet tuchtprocesrecht. Met dat wetsvoorstel zou ook het tuchtprocesrecht voor advocaten worden herzien.271
Zowel de commissie-Van Wijmen als Docters van Leeuwen had geadviseerd om in
de Advocatenwet de bevoegdheid voor lokale dekens op te nemen om eenvoudige
overtredingen van advocaten te kunnen afdoen door middel van bestuurlijke sancties.
Als voorbeeld werd daarbij gegeven het geval van het niet tijdig behalen van de ver-
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Memorie van toelichting, Kamerstukken II 2009/10, 32 382, nr. 3, p. 21.
Volgens de eerste volzin van art. 10a draagt de advocaat in het belang van een goede rechtsbescherming zorg voor de rechtsbescherming van zijn cliënt, in tegenstelling tot de publieke verantwoordelijkheid zoals geformuleerd door de commissie-Van Wijmen.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 2009/10, 32 382, nr. 3, p. 1 en 7.
Ibidem, p. 1-2.
Ibidem.
Als gevolg van art. IV werden de (resterende) artikelen 29 tot en met 40 van de Wtbz ingetrokken.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 2009/10, 32 382, nr. 3, p. 3.
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eiste punten in het kader van de permanente opleiding. Het volgen van een tuchtrechtelijke procedure zou in dergelijke gevallen te omslachtig zijn en te lang duren, en
bovendien onnodig beslag leggen op capaciteit bij de tuchtrechter. Ook het kabinet
had de wenselijkheid van het kunnen opleggen van bestuurlijke sancties in zijn reactie
onderschreven.272 De NOvA gaf inmiddels toch de voorkeur aan de mogelijkheid van
een verkorte tuchtprocedure, zolang geen goed beeld bestond van de gevolgen van
bestuurlijke sancties voor de positie van de publiekrechtelijke beroepsorganisatie en
voor de rol en positie van de lokale dekens. 273
De regering kondigde aan dat ook een afzonderlijk traject zou worden ingezet ter regeling van de rol en positie van de lokale dekens in het toezicht op de advocatuur,
waarbij ook de wenselijkheid van bestuurlijke sancties zou worden betrokken. Op het
toezicht op de advocatuur en de rol van de lokale deken bij dat toezicht ging de minister van Justitie uitvoering in met zijn Kamerbrief van 5 maart 2010.274 In deze brief
werd een visie beschreven op de in de toekomst wenselijke en mogelijke aanpassingen
van de wettelijke regeling van het toezicht op – onder meer – advocaten, waarbij van
groot belang werd geacht dat een volwaardig stelsel van toezicht op de advocatuur tot
stand zou komen, gekenmerkt door volledigheid, transparantie, onafhankelijkheid en
daadkracht.275
2.10.5

‘Naming and shaming’ (nota van wijziging)

Inmiddels had de regering in de loop van 2010 naar aanleiding van het verslag van de
Kamercommissie aangekondigd een nota van wijziging uit te willen brengen op het
voorstel, waarin onder meer de openbaarmaking van bepaalde gegevens van advocaten en gegevens over aan advocaten opgelegde tuchtmaatregelen werd opgenomen.276
In de toelichting bij deze nota van wijziging gaf de regering aan te hebben gekozen
voor een zogeheten ‘gedifferentieerd openbaarmakingsregime’. Dit hield in dat de
openbaarmaking van persoonsgegevens van advocaten niet verder zou gaan dan noodzakelijk is voor de bescherming van de belangen van derden en een zuiverende werking binnen de beroepsgroep.277 Van bijzonder belang werd geacht dat (potentiële)
cliënten kennis moeten kunnen nemen van aan advocaten opgelegde schorsingen en
schrappingen. Daarbij werd gewezen op twee belangen: (1) de kennis over schorsingen en schrappingen kan cliënten helpen bij het maken van een zorgvuldige keuze
voor een advocaat; met openbaarmaking daarvan wordt dan ook tevens een consumentenbelang gediend; en (2) van openbare toegankelijkheid van informatie over antecedenten gaat een zuiverende werking uit. Naar het oordeel van de regering volstond
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Brief van de minister van Justitie met kabinetsreactie op het rapport Een maatschappelijke Orde
van 13 oktober 2006, Kamerstukken II 2006/07, 30 800 VI, nr. 13.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 2009/10, 32 382, nr. 3, p. 3.
Brief van de minister van Justitie van 5 maart 2010, Kamerstukken II 2009/10, 32 123 VI, nr. 87.
Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2010/11, 32 382, nr. 7, p. 3-4.
Brief van 12 november 2010 van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Kamerstukken II
2010/11, 32 382, nr. 6. De nota van wijziging volgde op 16 februari 2011.
Nota van wijziging, Kamerstukken II 2010/11, 32 382, nr. 8, p. 7.
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het bestaande openbaarmakingsregime van artikel 48 lid 3 Advocatenwet278 niet langer omdat van deze mogelijkheid in de praktijk slechts in uitzonderlijke gevallen door
de tuchtrechter gebruik werd gemaakt. De reden daartoe leek te zijn dat het besluit tot
openbaarmaking werd gezien als een verzwaring van een opgelegde sanctie. 279
2.10.6

Tweede nota van wijziging

Eerder in het wetgevingsproces had de staatssecretaris met zijn brief van 5 maart 2010
zijn voornemen aangekondigd een afzonderlijk wetsvoorstel in procedure te brengen
waarin het toezicht op de advocatuur zou worden geregeld. Bij nadere beschouwing
was hij voornemens de aangekondigde regeling over het toezicht op te nemen in een
tweede nota van wijziging bij het reeds aanhangige wetsvoorstel 32 382.280
Deze tweede nota van wijziging, ingediend op 23 juli 2012, bevatte een ingrijpende
herziening van het toezicht op advocaten. 281 Daartoe werd een onafhankelijk college
van toezicht voorgesteld als orgaan van de Nederlandse orde van advocaten dat zou
bestaan uit drie bij koninklijk besluit op voordracht door de minister van Veiligheid
en Justitie te benoemen leden.282 Het college werd verantwoordelijk voor het toezicht
op de naleving door advocaten van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet en
op de naleving van de Wwft. Ook kreeg het college van toezicht de bevoegdheid om
ambtshalve klachten in te dienen, in het geval het college bij het uitoefenen van toezicht van feiten of omstandigheden op de hoogte zou raken die naar zijn oordeel voldoende grond opleveren voor het opleggen van een tuchtmaatregel. Die bevoegdheid
zou wel moeten wijken indien het college zou besluiten voor de overtreding van specifieke verordeningsbepalingen een bestuurlijke boete of last onder dwangsom op te
leggen.283
In het tuchtrecht werd de tuchtnorm van artikel 46 uitgebreid met ‘het bepaalde bij of
krachtens de Advocatenwet en de Wwft’. Bovendien kreeg eenieder met enig redelijk
belang rechtstreeks toegang tot de raad van discipline. Om de toestroom van klachten
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Deze regeling hield in dat de tuchtrechter openbaarmaking van de principale tuchtmaatregel als
bijkomende maatregel kan bevelen.
Nota van wijziging, Kamerstukken II 2010/11, 32 382, nr. 8, p. 7.
Aangekondigd in zijn brief aan de Tweede Kamer van 22 februari 2011, Kamerstukken II
2010/11, 32 382, nr. 9.
De ingrijpende aard van de wijzigingen leidde ook tot een nieuwe titel van het wetsvoorstel:
‘Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht
advocatuur)’.
De nota bevatte tevens een limitatieve opsomming van de organen van de NOvA en de raden
van toezicht werden omgedoopt tot raden van de orden in de arrondissementen.
Volgens het voorgestelde art. 45f lid 2 Adv.w. In de toelichting bij de tweede nota van wijziging
werd aangegeven dat deze bestuursrechtelijke handhaving zich diende te beperken tot normen
die naar hun aard een met name administratief karakter hebben, normen waarvan enkele overtreding in beginsel niet aan de tuchtrechter behoefte te worden voorgelegd. Tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2011/12, 32 382, nr. 10, p. 58.
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enigszins in te dammen voorzag de nota van wijziging in invoering van een door de
griffier van de raad van discipline te heffen griffierecht van 50 euro.284
De plaatselijk deken, wiens eindverantwoordelijkheid voor het toezicht ten gunste van
het college was ontnomen, bleef bevoegd om eveneens een ambtshalve klacht in te
dienen. Zijn tussenkomst bij het indienen van klachten tegen advocaten (in het bijzonder de klachtinstructie en het trachten de klacht in der minne te schikken) kwam te
vervallen. In plaats van de onderzoeksfase bij de deken kreeg de voorzitter van de
raad van discipline uitgebreide onderzoeksbevoegdheden. De voorzitter zou als poortwachter moeten beoordelen of een klacht tijdig was ingediend, of deze aan de wettelijke eisen voldeed, of er niet reeds een bestuurlijke boete was opgelegd en of de klacht
naar zijn aard zou moeten worden voorgelegd aan een bevoegde klachten- of geschilleninstantie. In het laatste geval werd de voorzitter bevoegd de klacht door te zenden
naar die bevoegde instantie.
In de maatregelcatalogus werd de tuchtrechtelijke geldboete ingevoerd. Verder werd
de raad van discipline bevoegd om als bijkomende voorwaarde een schadevergoeding
tot een maximumbedrag van 5.000 euro op te leggen.
De staatssecretaris lichtte de tweede nota van wijziging toe met een uiteenzetting over
de bijzondere positie van de advocatuur, die wordt gerechtvaardigd door vertrouwen,
waarbij toezicht misbruik van die positie en de bijbehorende privileges moet voorkomen.285 Naar het oordeel van de staatssecretaris voldeed het in de Advocatenwet neergelegde systeem in meerdere opzichten niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo werd
het volgens de staatssecretaris ‘uitsluitend en in een sterke beslotenheid uitgeoefend
door personen die advocaat zijn en die werden gekozen door de beroepsgroep zelf’.286
Het bestaande toezichtsysteem was voornamelijk repressief van karakter en te weinig
proactief, omdat toezichthouders veelal pas in actie komen naar aanleiding van een
klacht. Dat stelde het toezicht te zeer in de sleutel van een tuchtzaak, met als gevolg
dat het toezicht en het tuchtrecht onvoldoende zelfstandige functies kenden.287
Om uitvoering te geven aan de wens om het tuchtrecht nadrukkelijker zelfstandig te
positioneren, regelde de tweede nota van wijziging dat in het vervolg, naast de deken,
eenieder met enig redelijk belang zelfstandig en rechtstreeks een klacht kon voorleggen aan de tuchtrechter. Met dit verruimde belanghebbendenbegrip werd een grotere
toegang tot de tuchtrechtelijke procedure beoogd. Daarmee zou volgens de staatssecretaris de corrigerende werking van het tuchtrecht en het zelfreinigend vermogen van
de beroepsgroep worden gediend.288
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Art. 46ca lid 1 (voorgesteld). Ambtshalve klagers (waaronder het college van toezicht en de deken) werden ingevolge lid 5 vrijgesteld van griffierecht.
Tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2011/12, 32 382, nr. 10, p. 31.
Ibidem.
Ibidem, p. 31-32.
Ibidem, p. 73.
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2.10.7

Derde nota van wijziging

Naar aanleiding van deze zeer ingrijpende tweede nota van wijziging had de vaste
commissie voor Veiligheid en Justitie nog behoefte nadere vragen en opmerkingen
aan de regering voor te leggen. Het werd zorgwekkend gevonden dat het wetsvoorstel
niet op veel draagvlak kon rekenen binnen de beroepsgroep en ook de rechterlijke
macht, bij monde van de Raad voor de rechtspraak, en de Afdeling advisering van de
Raad van State hadden grote bezwaren tegen het voorstel. 289 Op 4 juni 2013 volgde
de derde nota van wijziging, die in de nota naar aanleiding van het nader verslag was
aangekondigd. Met deze wijzigingen beoogde de regering tegemoet te komen aan de
wensen en suggesties van verschillende fracties die zich kritisch over de kabinetsplannen hadden uitgesproken.290 Als gevolg van deze derde nota bleef het uitgangspunt
gehandhaafd dat klachten tegen advocaten in beginsel worden ingediend bij de lokale
deken. Ook het griffierecht bleef gehandhaafd maar dit zou, nu de rechtstreekse toegang tot de raad van discipline werd teruggedraaid, worden geheven door de deken in
plaats van de griffier. Het dekenbezwaar keerde als bevoegdheid terug en de bepaling
dat eenieder met enig redelijk belang rechtstreeks een klacht kon indienen kwam te
vervallen.291
Aan de bezwaren tegen de samenstelling van het college van toezicht werd tegemoetgekomen door niet langer uit te sluiten dat ook een advocaat deel zou kunnen uitmaken van het college, echter niet in de functie van voorzitter. Tevens werd het zwijgrecht van de advocaat en de in dat kader te verlenen cautie in het tuchtrecht vooralsnog
geschrapt.292 Met deze aanpassingen beoogde de regering ‘een juiste balans te bereiken tussen enerzijds de afstand die de rijksoverheid heeft in te nemen ten opzichte van
de advocatuur en anderzijds de verantwoordelijkheid van diezelfde overheid voor een
goede regulering van (het toezicht op) die beroepsgroep’.293
2.10.8

Vierde nota van wijziging

Uiteindelijk werd de discussie over de inrichting van het toezicht definitief beslecht
in de vierde nota van wijziging. 294 Met deze nota van wijziging van 22 januari 2014
sprak het kabinet uit dat de eindverantwoordelijkheid voor de uitoefening van het toezicht op individuele advocaten bleef berusten bij de lokale dekens. Om de effectiviteit
van hun werk te versterken, werd aan hen de bevoegdheid toegekend om, in geval van
289
290
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Nader verslag, Kamerstukken II 2012/13, 32 382, nr. 12, p. 1.
Derde nota van wijziging, Kamerstukken II 2012/13, 32 382, nr. 14, p. 9.
Gehandhaafd bleef wel de mogelijkheid voor het college van toezicht om op grond van art. 45f
lid 1 een klacht rechtstreeks bij de raad van discipline in te dienen. Deze bevoegdheid verviel
echter bij de vierde nota van wijziging.
Derde nota van wijziging, Kamerstukken II 2012/13, 32 382, nr. 14, p. 9.
Ibidem.
Vierde nota van wijziging, Kamerstukken II 2013/14, 32 382, nr. 18, p. 10. Er volgde op 7 april
2014 nog een vijfde nota van wijziging met enkele technische punten die geen betrekking hadden
op het tuchtrecht, maar waarbij wel in art. 10a lid 2 het stellen van beroeps- en gedragsregels
door de plaatselijke orden verviel.
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overtreding van bepaalde beroepsnormen door advocaten, aan de betreffende advocaten bestuursrechtelijke sancties op te leggen. 295 Voor het college van toezicht resteerde de taak om ‘systeemtoezicht’ uit te oefenen, wat inhoudt dat het college werd
belast met het toezicht op de uitoefening van de toezichthoudende taken en de behandeling van klachten door de dekens.
Aan de landelijk deken, voortaan tevens voorzitter van het college van toezicht, werd
de bevoegdheid toegekend om aanwijzingen te geven aan de lokale dekens in het kader van de uitoefening van hun taken op het terrein van toezicht en klachtbehandeling.296 Door deze aanwijzingsbevoegdheid bij de landelijk deken te leggen, moest
worden bereikt dat de feitelijke uitoefening van het toezicht geheel binnen de advocatuur zelf blijft, terwijl de noodzakelijke blik van buiten zal worden verzekerd door
de twee andere leden van het college, aldus de staatssecretaris.297
2.10.9

Epiloog

De Wet toezicht en positie advocatuur is uiteindelijk op 1 januari 2015 in werking
getreden.298 Op grond van het overgangsrecht worden alle klachten die voor die datum
zijn ingediend nog naar het oude recht in de Advocatenwet afgehandeld. 299 Tegelijkertijd is de begrotingsprocedure vervallen.
Met ingang van 1 januari 2015 is ook de Verordening op de advocatuur in werking
getreden en zijn de twaalf bestaande verordeningen van de NOvA ingetrokken.300 Parallel aan het wetgevingstraject had de Nederlandse orde van advocaten een doorlichting uitgevoerd van de op dat moment bestaande verordeningen. Deze verordeningen
werden op onderdelen gemoderniseerd en samengevoegd tot één Verordening op de
advocatuur.
Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet positie en toezicht advocatuur werd
vanuit de Tweede Kamer voorgesteld een evaluatiebepaling in de wet op te nemen.301
Gezien de zeer grote verscheidenheid aan onderwerpen geregeld in wetsvoorstel, is
de evaluatiebepaling toegesneden op de kernonderdelen: met name op de organisatie
van de NOvA, de inrichting van het toezicht en het tucht(proces)recht. Binnen vijf
295
296

297
298

299

300

301

Vierde nota van wijziging, Kamerstukken II 2013/14, 32 382, nr. 18, p. 9.
Art. 45b Adv.w; alvorens een aanwijzing te kunnen geven, dient de landelijk deken hierover de
twee andere leden van het college te horen.
Vierde nota van wijziging, Kamerstukken II 2013/14, 32 382, nr. 18, p. 10.
Koninklijk besluit van 10 november 2014, Stb. 429. Een uitzondering is gemaakt voor art. 26,
dat op een later bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treedt.
Volgens het overgangsrecht in art. IVA blijven de paragrafen 4, 4a en 4b, zoals die luiden vóór
de inwerkingtreding van de Wet positie en toezicht advocatuur, van toepassing op klachten die
tegen advocaten zijn ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de wet).
Besluit van het college van afgevaardigden van 4 december 2014 tot vaststelling van de verordening op de advocatuur, Stcrt. nr. 36091 van 19 december 2014. Zoals uit de preambule van de
nieuwe Verordening blijkt is het uit een oogpunt van kenbaarheid en vermindering van regels
wenselijk de bestaande verordeningen te harmoniseren, te vereenvoudigen en in een verordening
te integreren.
Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2012/13, 32 382, nr. 13, p. 60.

65

ORDE EN DISCIPLINE

jaar na inwerkingtreding, dat wil zeggen uiterlijk 1 januari 2020, zal de minister van
Veiligheid en Justitie aan de het parlement een verslag over de doeltreffendheid en de
effecten van de wetswijziging in de praktijk sturen. Deze evaluatie zal betrekking
hebben op onder meer de wijze van klachtbehandeling bij de deken, de klachtinstructie en schikkingspogingen door de deken, het griffierecht, de ontvankelijkheidstoets,
het vooronderzoek bij de voorzitter van de raad van discipline, de voortzetting van
behandeling na intrekken van de klacht, de maatregelcatalogus (in het bijzonder de
tuchtrechtelijke geldboete), de mogelijkheid om schadevergoeding toe te kennen en
het vervallen van de begrotingsprocedure.
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Hoofdstuk 3
Normatief kader

3.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de algemene ontwikkelingsgeschiedenis van het advocatentuchtrecht behandeld. In dit hoofdstuk zal de ontwikkeling van specifiek de tuchtnorm
worden onderzocht. Centraal daarbij staat de invloed van het normatief kader op de
reikwijdte van het tuchtrecht. Achter de term ‘tuchtnorm’ gaan namelijk meerdere
betekenissen schuil. Allereerst is de tuchtnorm verweven met de doelstelling van het
tuchtrecht. Niet alleen vormt de tuchtnorm de maatstaf voor de tuchtrechter om concrete gedragingen te toetsen,302 de tuchtnorm is evenzeer van invloed op de rechtsmacht van de tuchtrechter. Over diens absolute competentie schreef Schenk dat steeds
wanneer ter beslissing staat de vraag of beklaagde inbreuk heeft gemaakt op de eer
van de stand, er sprake is van een tuchtzaak en het hof bevoegd is, ook wanneer eveneens andere instanties een uitspraak over de gedraging zouden kunnen geven. 303
De tuchtnorm bakent tegelijkertijd de plichten van het groepslid af. Naar deze tuchtnorm als rechtsnorm hebben de groepsleden zich te richten met het oog op het goed
functioneren van de groep. De tuchtnorm fungeert dus tevens als richtsnoer voor gewenst en betamelijk handelen van de individuele groepsleden.304 Tot slot kan worden
gewezen op de materiële functie van de tuchtnorm die is gericht op het doel en de
strekking van de norm en de belangen die bij handhaving van de tuchtnorm zijn betrokken.305 Dat laatste aspect is van belang voor de invulling van de centrale onderzoeksvraag welke belangen het normatief kader van het advocatentuchtrecht beoogt
te beschermen.
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Het betreft hier een open tuchtnorm, waarbij het in concreto kan gaan om zuivere ordeningsregels, om regels die vooral het karakter hebben van beroepsethiek of zelfs om voorschriften uit
het commune recht waarvan de handhaving binnen de groep is overgelaten aan de tuchtrechter.
Schenk 1975, p. 18. Zijn opvatting berust op HvD 17 april 1967, nr. 181, Advocatenblad 1968,
p. 152. Deze competentieregel lijkt dus op een vorm van objectum litis-leer zoals die is ontwikkeld in het burgerlijk procesrecht (vgl. HR 31 december 1915, NJ 1916/407, Guldemond/Noordwijkerhout).
Docters van Leeuwen 2010, p. 6, heeft het over een ‘normenbundel’ als constructie-element van
toezicht. Bij aanvang van toezicht is de druk om van ruime, open normen uit te gaan groot, gevolgd door een detailleringsproces als gevolg van de roep om voorspelbaarheid en zekerheid.
De vraag of en in welk opzicht de tuchtnorm ook een Schutznorm is.

67

ORDE EN DISCIPLINE

Dit hoofdstuk bevat vier onderdelen. In § 3.2 wordt de ontwikkeling van de centrale
tuchtnorm behandeld, in de dubbele betekenis van de (wettelijke) taakopdracht aan de
tuchtrechter en als het toetsingskader voor concrete gedragingen. 306 Aangezien de
tuchtnorm van toepassing is op een bepaalde kring wordt vervolgens in § 3.3 uiteengezet welke tuchtrechtelijke rechtssubjecten onder de werking van het tuchtrecht vallen. Naar de aard van het tuchtrecht perkt de kring van normadressaten immers de
rechtsmacht van de tuchtrechter af. Een ander kenmerk is dat het advocatentuchtrecht
een zeer open tuchtnorm kent. In § 3.4 zal die norm aan de hand van de beschikbare
rechtsbronnen nader worden ingevuld; dit geeft een beeld van de eigenlijke beroepsnormen. Tot slot komt in § 3.5 aan bod op welke wijze de tuchtrechter de beschreven
normen in de praktijk toepast en welke belangen door middel van die toetsing worden
beschermd.

3.2

Ontwikkeling van het tuchtrechtelijk toetsingskader

3.2.1

De tuchtnorm in het keizerlijk decreet

In het keizerlijk decreet was van het hierboven geschetste ‘dubbele’ karakter van de
centrale tuchtnorm (zowel instructienorm als toetsingskader) nog geen sprake. Artikel 23 van het keizerlijk decreet beschreef uitsluitend de toezichthoudende taken
waarmee de raad van discipline was belast. Het betreft achtereenvolgens de opdracht
om te waken over het behoud van de eer van de orde van advocaten en de handhaving
van de grondbeginselen van het beroep van advocaat, geëxpliciteerd als eerlijkheid en
nauwgezetheid.307 De derde paragraaf van artikel 23 bepaalde dat de raad bij wijze
van disciplinering misslagen en inbreuken zou straffen.308
In artikel 23 zijn dus zowel de toezichthoudende als de tuchtrechtelijke bevoegdheden
van de raad van discipline neergelegd.309 De inhoud en strekking van de ‘inbreuken
en misslagen’ worden in het artikel niet uitgewerkt. De rechten en plichten van de
advocaten waren namelijk separaat opgenomen in Titel IV van het keizerlijk decreet
(art. 33-44). Het betreft dan bijvoorbeeld het verbod op vrije vergadering van de orde
(art. 33), het stakingsverbod (art. 34) en het zich onthouden van onnodig grievende
uitlatingen jegens de wederpartij (art. 37) of jegens de autoriteiten (art. 38).
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Ook Wijckerheld Bisdom heeft gewezen op de typische formulering, waarbij niet eerst de norm
wordt gegeven maar een omschrijving van het doel van de tuchtrechtspraak, waarin de norm dan
als het ware mede is opgesloten. Wijckerheld Bisdom 1979, p. 505.
Art. 23 keizerlijk decreet: ‘Le conseil de discipline sera chargé, de veiller à la conservation de
l’honneur de l’ordre des avocates; de maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font
la base de leur profession (…)’.
‘De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes (…) s’il y a lieu.’
De bevoegdheid tot tuchtrechtelijke bestraffing is vervolgens in art. 25 van het keizerlijk decreet
neergelegd.
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3.2.2

Verhouding toezicht en tuchtrecht in Reglement III

Bij het ontwerpen van Reglement III heeft de Hoge Raad in 1838 ook voor de formulering van de tuchtnorm geput uit het keizerlijk decreet. Voor de taak en bevoegdheden van de raden van toezicht en discipline nam men in artikel 11 Reglement III tevens
de gelaagdheid over uit het Franse voorbeeld:
‘De raad van toezigt en discipline is belast met de zorg voor de eer van de stand der advocaten.310
Hij houdt toezigt over derzelver handelingen als zoodanigen.
Hij weert en beteugelt de inbreuken en misslagen, en zal tot dat einde, naar gelang der
omstandigheden, kunnen opleggen de straffen van (…)’

Aan de hand van een historische vergelijking concludeert Verpaalen dat het waken
voor de eer van de orde in artikel 23 keizerlijk decreet niet de omschrijving vormde
van de tuchtrechtelijke taak van de raad. Met de eer van de orde was volgens hem niet
meer bedoeld dan het uitwendige aanzien van de plaatselijke organisatie van de balie.311 Kennelijk heeft hij hierbij over het hoofd gezien dat de Hoge Raad in 1932, op
grond van het op 1 september 1929 herziene Reglement III, in een arrest met betrekking tot de strekking van die tuchtrechtelijke taak overwoog
‘dat voorts het tuchtrecht, in het 4e lid van art. 30 omschreven, zoowel betrekking heeft op
de handelingen der advocaten als zoodanig, waarover het 3e lid van dit artikel het toezicht
aan den Raad opdraagt, als op de eer van den stand, waarvoor het 1e lid de zorg aan den
Raad heeft toevertrouwd, daar immers evenzeer voor die taak, als voor de eerstbedoelde,
de Raad behoefte heeft aan de bevoegdheid om datgene, wat tegen die eer strijdt, door
tuchtmaatregelen te kunnen tegengaan;’312

De Hoge Raad zag aldus een instrumenteel verband tussen achtereenvolgens het toezicht op de handelingen van advocaten, het weren en beteugelen van inbreuken en
misslagen en de meer algemeen gepositioneerde opdracht tot zorg voor de eer van de
stand. In het oude Reglement III (dat wil zeggen vóór 1929) kwam dat verband tussen
het tuchtrecht en zorg voor de eer van de stand volgens de Hoge Raad nog sterker tot
uitdrukking in artikel 11, waaraan het dan geldende artikel 30 was ontleend. Een vergelijking van beide artikelen bracht de Hoge Raad tot de overweging dat de ‘inbreuken’, die bezwaarlijk konden terugslaan op de ‘handelingen der advocaten als
In deze formulering valt op dat door Philipse c.s. de Franse ‘eer van de orde’ is vertaald met de
‘eer van de stand’.
311
Verpaalen 1971, p. 30. In Frankrijk wordt de eer van de orde volgens Verpaalen geheel los gezien
van het disciplinaire toezicht; in Nederland heeft men dit alles niet begrepen en beseft.
312
HR 13 oktober 1932, NJ 1932/1533. Het hoogste rechtscollege gaf uitleg over de betekenis van
het herziene artikel uit Reglement III (art. 30), dat, voor zover relevant, als volgt luidde:
‘1. De raad van toezicht en discipline is belast met de zorg voor de eer van den stand der advocaten.
2. (…). 3. Hij houdt toezicht over de handelingen der advocaten als zoodanig. 4. Hij weert en
beteugelt de inbreuken en misslagen, en zal tot dat einde de navolgende straffen kunnen opleggen
(…).’
310
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zoodanig’, slechts konden doelen op hetgeen in strijd met de eer van de stand werd
gedaan of nagelaten, en wat dus op die eer inbreuk maakt. De Hoge Raad legde vervolgens met zoveel woorden een verband tussen het hanteren van het standscriterium
in de verzetprocedure bij een verzoek tot inschrijving als advocaat en het tuchtrechtelijk optreden van de raad van toezicht en discipline. Bescherming van de standseer,
die vóór 1920 alleen in artikel 11 voorkwam, 313 vormde aldus de centrale maatstaf
voor het volledige systeem van zelfregulering door de beroepsgroep, aangezien aan
de hand van die maatstaf de balie zeggenschap toekwam over zowel toelating van
advocaten tot de balie als verwijdering van advocaten van het tableau.314
3.2.3

Inhoud van de eer van de stand

Uit het arrest van 1932 komt naar voren dat de ‘eer van de stand der advocaten’ fungeerde als centrale maatstaf voor zowel het toezicht op het handelen van advocaten
als voor het tuchtrechtelijk optreden tegen inbreuken op die eer. Reglement III – en
later ook de Advocatenwet – gaf echter geen enkele aanwijzing wat er onder die
standseer moest worden verstaan of wanneer er sprake zou zijn van inbreuk daarop.
Om het ‘ererecht’ te substantiëren was in 1921 op initiatief van het NAV-bestuur de
ontwerp-verzameling ‘Eereregelen voor de advocaten’ gepubliceerd. 315 Afgezien van
de status van deze collectie van een proeve – het ontwerp is nimmer vastgesteld –
beschikte de NAV als privaatrechtelijke vereniging in elk geval niet over het formele
gezag om voor alle advocaten regels te stellen met enig verbindend karakter. De invulling van het begrip werd dan ook overgelaten aan de raden van toezicht en discipline en in enkele gevallen aan de gewone rechter.316 Die rechtspraak maakt duidelijk
dat de kern van de maatstaf vooral is gelegen in twee elementen: de beoordeling van
het optreden van de advocaat, die zich ook uitstrekte tot een onberispelijke levenswandel, en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van elke advocaat voor het beeld
dat het publiek heeft van de gehele beroepsgroep.317
313
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Verpaalen heeft wel de stelling geponeerd dat tot 1920 de eer van de stand niet meer dan een
lege sacrale formule bleef en eerst in dat jaar met de invoering van art. 5a en 5b in Reglement III
werd gepromoveerd tot wettelijke norm. Zie Verpaalen 1971, p. 32.
De Advocatenwet heeft dit normatief stelsel gecompleteerd door bij de introductie van de verordenende bevoegdheid van het college van afgevaardigden in art. 28 lid 1 het begrip ‘eer van de
stand’ als een van de grondslagen voor het vaststellen van verordeningen op te nemen. Op het
terrein van het toezicht heeft de Advocatenwet geleid tot versnippering, door zowel de algemene
raad als de raden van toezicht te belasten met de zorg voor de eer van de stand, terwijl de algemene raad geen bemoeienis kreeg met de tuchtrechtspraak, zie art. 28 lid 1 Adv.w (1952).
De ontwerp-verzameling werd echter zonder nadere toelichting gepubliceerd in Advocatenblad
1921, p. 45. Zie § 3.7.1.
De gerechtshoven (of de Hoge Raad als Haagse appelrechter) in geval van hoger beroep, en de
Hoge Raad in enkele gevallen als cassatierechter, waarbij die laatste aan de betekenis van de
standseer voornamelijk in het kader van verzetprocedures (op de voet van art. 5a en 5b Reglement III) invulling heeft gegeven.
Vgl. voor dat eerste aspect de arresten van de Hoge Raad over de advocaat-manufacturier en de
advocaat-predikant, respectievelijk HR 25 februari 1926, NJ 1926/308 en HR 24 april 1925, NJ
1925/497. Het tweede aspect komt ook naar voren in de opzet van de ontwerp-ereregelen uit
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3.2.4

Standseer in de vorm van uiterlijke welstand

De NAV heeft de vraag naar de inhoud van ‘eer van de stand’ niet alleen willen adresseren door middel van de ontwerp-ereregelen, maar wijdde er in 1936 haar jaarvergadering aan. De aanleiding voor het agenderen was volgens preadviseur W.M. de
Brauw dat de grens tussen wat wel en wat niet is geoorloofd binnen elke orde aan het
inzicht van de raad van toezicht werd overgelaten, en dat die tuchtrechtspraak niet
alleen grotendeels binnen de raadkamer van de raad van toezicht bleef, maar ook verbrokkeld was.318
De Brauw markeerde in zijn preadvies allereerst welke verplichtingen van de standsplichten gescheiden moesten worden. Dat waren op de eerste plaats de verplichtingen
naar algemeen, positief recht die op een advocaat rusten in verband met de behandeling van een zaak die hij op zich heeft genomen. Hij gaf als voorbeeld het verantwoorden van ontvangen gelden, het vermijden van toerekenbare verzuimen in de uitvoering
van een opdracht en het zich onthouden van belediging van de rechter of van omkoping van getuigen. Een advocaat die inbreuk maakt op dergelijke verplichtingen,
schendt ook de eer van de stand, want daarmee wordt de overtuiging aangetast dat op
de naleving door de advocaat kan worden gerekend. 319 In dat opzicht vallen ze onder
het toepassingsbereik van het tuchtrecht, maar, zo schrijft De Brauw, dergelijke geschonden verplichting behoren niet tot wat men de ere-verplichtingen zou kunnen
noemen. Daaronder verstaat hij namelijk ‘de verplichtingen, die niet uitdrukkelijk bij
de wet zijn opgelegd of onmiddellijk daaruit volgen, maar berusten op de bepaaldelijk
voor de standsgenoten geldende ongeschreven gedragsregels, waarvan de behoorlijke
naleving eveneens door de eer van de stand wordt geboden’.320 De standsverplichtingen hebben volgens hem maar zijdelings te maken met rechtskennis; de juridische
opleiding zag hij als een taak voor de universiteiten en niet van de raad van toezicht
en discipline.321
Daarnaast stelt hij een tweede groep, die van de standsverplichtingen die meer in het
bijzonder zien op hoe de advocaat zich in de uitoefening van zijn beroep heeft te gedragen. Centraal daarbij staat dat de advocaat in zijn beroepsgedragingen rechtschapen behoort te zijn en onafhankelijk en dat hij behoort mee te werken aan het mogelijk
maken van een juist rechtsoordeel. De bijzondere positie van de advocaat vormt in
deze benadering het middelpunt, voor de beroepsbeoefenaar die heeft gekozen door
de verdediging van het partijstandpunt het algemeen belang – goede rechtsbedeling –
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1921, die beginnen met een hoofdstuk over de verhouding van de advocaat tot het publiek in het
algemeen en zijn optreden in het publiek (zoals de verenigbaarheid van de advocatuur met andere
beroepen, het maken van reclame, de verhouding tot zaakwaarnemers en het levensgedrag). Pas
daarna volgen de hoofdstukken over de verhouding van de advocaat tot zijn cliënt, zijn beroepsgenoten en de rechterlijke macht.
De Brauw 1936, p. 114.
De Brauw 1936, p. 117.
De Brauw 1936, p. 125.
De Brauw zou deskundigheid kennelijk niet als kernwaarde herkennen.
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te dienen.322 De eventuele consequenties, waaronder de dreiging van tuchtrechtelijke
maatregelen, zijn niet gesteld met het oog op zijn belang, maar in het algemeen belang.
Van eerbiediging van die verplichtingen hangt niet alleen het aanzien, maar het bestaansrecht van het beroep af; dat die verplichtingen geëerbiedigd worden is derhalve
van primair belang voor de stand, en dus voor iedere standsgenoot, redeneert De
Brauw. Met andere woorden: standsverplichting is het aanzien van de stand niet te
schaden.323 De definitie van De Brauw komt er dan op neer dat de eer van de stand in
het bewustzijn ligt bij zijn leden van hun rechten en plichten én in de gerechtvaardigde
overtuiging, dat op de naleving van die verplichtingen kan worden gerekend. 324
3.2.5

De tuchtnorm in de Advocatenwet

De eer van de stand bleek als centrale maatstaf voor de beoordeling van behoorlijke
beroepsgedragingen sterk ingesleten. Het ontwerp van de commissie-Drost, die in opdracht van het NAV-bestuur had gewerkt aan een model voor een nieuwe organisatie
van de balie, was op het punt van de tuchtnorm wel vernieuwend door voor te stellen
de toezichthoudende taak van de raad van toezicht binnen het systeem van de wet af
te scheiden (in art. 28 ontwerp) en voor de tuchtrechtspraak een inhoudelijke doelomschrijving op te nemen (in art. 46 ontwerp). In die doelomschrijving van de tuchtrechtspraak bleek echter nog altijd een prominente plek ingeruimd voor de ‘eer van
de stand’.325
Anders dan de commissie-Drost koos de regering er in het wetsontwerp van de Advocatenwet vervolgens voor om de inbreuken op de verordeningen van de Nederlandse orde van advocaten – een toetsingscriterium dat de commissie-Drost
merkwaardig genoeg achterwege had gelaten – te plaatsen vóór de eer van de stand
en misslagen in de praktijkuitoefening. Hoewel de bevordering van de eer van de stand
ook aan de goede uitoefening van de praktijk ten goede zou komen, vroeg de vaste
Commissie voor Straf- en Privaatrecht zich af of het niet juist zou zijn de bevordering
van de goede praktijkuitoefening uitdrukkelijk voorop te stellen en aldus als voornaamste doel van de nieuwe balieorganisatie aan te duiden. 326 In elk geval vond de
commissie het weren en beteugelen van inbreuken op verordeningen minder belangrijk dan het handhaven van de eer van de stand der advocaten en het tegengaan van
misslagen in de praktijk.327
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De Brauw 1936, p. 124.
De Brauw 1936, p. 125.
De Brauw 1936, p. 119. Hij sluit met deze opvatting aan bij Röling, die in zijn preadvies voor de
NJV in datzelfde jaar een onderscheid maakt tussen de objectieve eer van de groep, die het geheel
van bijzondere plichten inhoudt die in de groep gelden, en de subjectieve eer, zijnde de overeenstemming van het gedrag met die plichten. Röling 1936, p. 42.
De tekst van het ontwerp-artikel 46 luidde: ‘De tuchtrechtspraak heeft ten doel het weren en
beteugelen van inbreuken op de eer van den stand der advocaten en van misslagen door hen
begaan in de uitoefening van de praktijk.’
Voorlopig verslag, Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nr. 4, p. 13.
Ibidem, p. 18.
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De minister van Justitie bleek bereid om aan die door de Kamercommissie voorgestelde volgorde gevolg te geven. In de memorie van antwoord merkte hij op dat het
doel van een publiekrechtelijke organisatie ongetwijfeld was om het algemeen belang
te dienen, en dat in algemene zin bij bijvoorbeeld de bedrijfsorganisatie sterker dan
bij advocaten het accent bovendien op het bedrijfsbelang ligt. 328 De centrale tuchtnorm voor het advocatentuchtrecht werd na wijziging als volgt in de Advocatenwet
opgenomen:
‘De tuchtrechtspraak heeft ten doel het weren en beteugelen van misslagen, door advocaten
in de uitoefening der praktijk begaan, en van inbreuken op de verordeningen van de Nederlandse orde en op de eer van de stand der advocaten.’329

Ondanks de handhaving van de standseer in 1952 in de Advocatenwet werd in de
periode na de Tweede Wereldoorlog de afbrokkeling van dit criterium steeds nadrukkelijker zichtbaar. Als wegbereider geldt vooral Verpaalen, die in 1963 het gekunstelde van de standseer in het Advocatenblad hardop aan de kaak stelde: ‘Het spreken
over eer, ereregelen, nobile officium, wekt de indruk (…) dat wij ons op een hoger
niveau stellen dan anderen’, betoogde hij.330 In de praktijk leidde dat tot ongewenste
situaties. Zo vermeldt Verpaalen het kort daarvoor nog door een advocaat in het
Advocatenblad verdedigde standpunt dat het ‘ererecht’ slechts zou moeten worden
toegepast tussen de beroepsgenoten en niet tussen buitenstaanders die niet door het
ererecht gebonden zijn, met als gevolg dat een cliënt zelf – dus zonder tussenkomst
van een advocaat – geen klacht zou kunnen indienen. Ook wees Verpaalen op de hinder die de tuchtrechtspraak ondervond van handhaving van het standscriterium, omdat
het in de weg stond aan het gebruik van een maatstaf die meer in overeenstemming
was met de eisen die het beroep stelt.331
Bij een latere gelegenheid, in zijn NJV-preadvies van 1971, trok Verpaalen voor een
breder publiek het nut en de houdbaarheid van de standseer in twijfel. Hij introduceerde tegelijkertijd als alternatief het begrip ‘technisch tuchtrecht’, dat tuchtrechtelijke toetsing vanuit een ander perspectief benadert: ‘Daar wordt niet de vraag gesteld:
heeft hij gehandeld in strijd met de eer van zijn stand? maar alleen maar: heeft hij
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Memorie van antwoord, Bijl. Hand. II 1949/50, 892, nr. 5, p. 21. De minister begreep dat de
commissie graag zou zien dat in de taakomschrijving van het college van afgevaardigden
(art. 28) en in de tuchtrechtspraak (art. 46) de goede uitoefening van de praktijk als doel werd
vooropgesteld.
Wijckerheld Bisdom constateert dat er blijkbaar ten minste twee categorieën tuchtrechtelijk strafbare feiten zijn, te weten ‘fouten’ (inbreuken en misslagen) in de praktijk begaan, en inbreuken
op de ‘eer van de stand der advocaten’. De grens tussen beide is volgens hem weinig duidelijk.
Herhaaldelijk zal een misslag in de uitoefening van de praktijk tevens als een inbreuk op de eer
van de stand beschouwd kunnen worden. Wijckerheld Bisdom 1979, p. 506.
Verpaalen 1963, p. 142. Ook Visser van IJzendoorn, de eerste algemeen deken, bestempelde in
1970 de ‘eer van de stand’ als een met de in de tegenwoordige tijd niet passende, wat gezwollen
term. A.F. Visser van IJzendoorn, ‘Ereregelen 1968’, Advocatenblad 1970, p. 140.
Verpaalen 1963, p. 143.
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gehandeld zoals van hem in zijn functie mag worden verwacht?’332 Verpaalen grondde
het technisch tuchtrecht aldus:
‘Het zijn technische misdragingen en inbreuken waarover geoordeeld moet worden door
een technische rechter, een tuchtrechter, omdat die daartoe veel beter is gekwalificeerd dan
de strafrechter en omdat hier bovendien sprake is van overtredingen welke niet van zo ernstige aard zijn dat daarvoor de zware apparatuur van de strafrechtspraak in beweging moet
worden gebracht.’333

Dit technisch tuchtrecht dient volgens Verpaalen te worden geplaatst tegenover de in
zijn ogen achterhaalde betekenis van het tuchtrecht dat is opgehangen aan de vraag of
een groepslid heeft gehandeld in overeenstemming met de eer van de stand.
In die opvatting verliest het tuchtrecht betekenis als groepsrecht. Het tuchtrecht verwijdert zich volgens Verpaalen met deze toetsing tevens van het ‘tuchtigingsrecht’; in
die betekenis van tucht hebben de sancties tot doel op enigerlei wijze de bestaande
orde te handhaven, door recidive af te schrikken en handhaving van een toestand van
‘tucht en orde’. Dit is tuchtigingsrecht, dat geen normen bevat voor de onder het gezag
gestelde, de getuchtigde, maar juist voor de handhaver, ‘regels volgens welke het gezag bepaalde strafmaatregelen kon toepassen’, zoals bijvoorbeeld op gevangenen.334
Verpaalen zet daar diametraal het groepstuchtrecht tegenover, dat volgens hem zijn
ontstaan dankt aan de advocatenorganisaties uit de negentiende eeuw. 335 Daarin
schuilt ook zijn kritiek op deze vorm van tuchtrecht: het advocatentuchtrecht en het
medisch tuchtrecht gaan uit van veronderstellingen die in die negentiende eeuw hun
nut hadden, maar inmiddels waren verouderd. In zijn preadvies komt Verpaalen tot
de beschrijving van een derde vorm van tuchtrecht, het technisch tuchtrecht, waarvan
de strekking is dat moet worden beoordeeld wat van iemand in zijn functie mag worden verlangd, onafhankelijk van een min of meer morele kwalificatie zoals de eer van
de stand.336 De verplichtingen die op advocaten rusten liggen volgens Verpaalen dan
ook buiten een eventuele standseer.337
Langemeijer heeft nadien gewezen op de beperktheid van die technische beoordeling.338 Verschillende begrippen kunnen erbuiten vallen, zoals die met betrekking tot
onoorbare concurrentie en reclame. Men kan, zo schrijft hij, deze vergrijpen niet technisch beoordelen nu de fout niet zit in de kwaliteit van het reclamemaken, maar in het
feit dat een advocaat dit in het geheel dient te laten.
Recent heeft Mooibroek het technisch tuchtrecht genuanceerd. Volgens hem is er
thans nog geen sprake van zuiver technisch tuchtrecht, omdat aspecten van standseer
en vertrouwensondermijning nooit van het toneel zijn verdwenen. Wel kan worden
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Verpaalen 1971, p. 106.
Verpaalen 1971, p. 106-107.
Verpaalen 1971, p. 8 en 105.
Verpaalen 1971, p. 105.
Verpaalen 1971, p. 106.
Verpaalen 1971, p. 83.
F.F. Langemeijer 1977, p. 86, met verwijzing naar J.F. Rang 1975, p. 96 e.v.
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gezegd van het advocatentuchtrecht (en medisch tuchtrecht) dat het zich heeft ontwikkeld tot ‘technisch georiënteerd tuchtrecht’, omdat daar een niet-marginale toetsing
van de core-dienstverlening (namelijk de vraag: is een technische beroepsfout gemaakt?) meer centraal is komen te staan. 339
3.2.6

Technisch tuchtrecht in de Advocatenwet

Niet lang na het preadvies van Verpaalen kreeg de technisch tuchtrecht-gedachte
weerklank. De gezamenlijke commissie van de Jonge Balies van Den Haag en Rotterdam had in december 1971 de eer van de stand bestempeld als een verouderde term
die het beeld van de balie geen goed deed.340 Een alternatief criterium met de juiste
inhoud, die paste bij de eigentijdse rechtsopvattingen en die bovendien niet al te spoedig op zijn beurt uit de tijd zou raken diende zich echter niet direct aan. De vraag werd
gesteld of niet simpelweg met normen van behoorlijke beroepsuitoefening kon worden volstaan.
De Amsterdamse Jonge Baliecommissie meende dat er naast de normen van behoorlijke praktijkuitoefening ook behoefte bestond aan normen waaraan gedragingen van
advocaten getoetst zouden kunnen worden die strikt genomen niet met de uitoefening
van het beroep te maken hadden. Men zocht deze in een algemeen criterium, dat duidelijk tot uiting zou brengen dat het gaat om een wezenlijk element in de wijze waarop
de advocatuur behoort te functioneren, namelijk het vertrouwen dat zowel de verhouding tussen advocaten onderling als die met rechtzoekenden en rechterlijke macht
dient te beheersen. De Amsterdamse commissie stelde voor in de Advocatenwet het
begrip ‘de eer van de stand der advocaten’ te wijzigen in ‘de zorg voor en de handhaving van het vertrouwen in de advocatuur’, een formulering die aansloot bij de Medische Tuchtwet van 1928. Deze benadering kreeg in 1973 vorm in artikel 46 van de
Proeve, door zowel handelingen in strijd met een behoorlijke praktijkuitoefening als
handelingen die het vertrouwen in de beroepsuitoefening schaden onder het tuchtrecht
te brengen:
‘De advocaten zijn terzake van misslagen, door hen in de uitoefening van de praktijk begaan, terzake van inbreuken op verordeningen van de Nederlandse orde, terzake van handelingen, door hen begaan in strijd met een behoorlijke praktijkuitoefening, of terzake van
handelingen, die het vertrouwen in de beoefenaren van het beroep van advocaat kunnen
schaden, aan tuchtrechtspraak onderworpen.’

De regering nam in het wetsvoorstel voor de nieuwe regeling tuchtrechtspraak (wetsvoorstel 16 094) deze tekst van de Proeve niet volledig over. In elk geval werd in het
ontwerp wel voorgesteld om het standscriterium uit de wet te verwijderen. In de memorie van toelichting benadrukte de regering dat de omschrijving van het doel van de
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Mooibroek 2015, p. 19.
Wijziging van de Advocatenwet, rapport van een commissie uit de Jonge Balies van Den Haag
en Rotterdam, Advocatenblad 1972, p. 9. Zie § 2.8.1.
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tuchtrechtspraak niet meer beantwoordde aan de functie die de advocaat in het ‘huidige’ maatschappelijke bestel inneemt: ‘Niet “de eer van de stand der advocaten”
maar de waarborging van een behoorlijke beroepsuitoefening met het oog op de belangen van de rechtzoekende is de primaire doelstelling van de tuchtrechtspraak.’ 341
Dit werd in het wetsontwerp in artikel 46 tot uitdrukking gebracht, zoals dat op
8 maart 1980 naar de Tweede Kamer werd gestuurd:
‘De advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen terzake van enig handelen of nalaten
in strijd met de zorg die zij als advocaten behoren te betrachten ten opzichte van degenen
wier belangen zij als zodanig behartigen, terzake van inbreuken op de verordeningen van
de Nederlandse Orde en terzake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat
niet betaamt.’

Kort daarvoor had het kabinet-Van Agt I door de sterk toegenomen vraag naar rechtshulp – ook buiten het traditionele terrein van de advocatuur – het voornemen opgevat
om de uit 1958 daterende Wet Rechtsbijstand aan On- en minvermogenden (WROM)
te vervangen door een Wet op de rechtshulp. Met oog daarop was reeds een voorontwerp gepubliceerd.342 Vanwege de verschillende betrokken beroepsgroepen en de
problematiek van uiteenlopende stelsels van gedragsnormen hadden de ontwerpers
gekozen voor de oplossing van één tuchtrechtelijke regeling voor alle onder de werking van de wet verleende rechtshulp.343 Het voorontwerp voorzag in een regeling die
aansloot bij de toekomstige regeling van de tuchtrechtspraak voor advocaten. 344 Materieel beperkte artikel 72 van het voorontwerp de tuchtrechtspraak over rechtshulpverleners tot het optreden tegenover (1) de rechtzoekende, (2) de andere rechtshulpverleners en (3) de instanties aan welke de uitvoering van de Wet op de rechtshulp
was toevertrouwd.345
Een aantal Kamerfracties had nu de vraag opgeworpen waarom artikel 46 Advocatenwet niet was afgestemd met de tuchtnorm die was voorzien in artikel 72 van het voorontwerp Wet op de rechtshulp. De minister van Justitie gaf in reactie hierop onder
meer aan dat het advocatentuchtrecht mede betrekking had op de interne voorschriften
van de NOvA als publiekrechtelijke rechtspersoon; de Wet op de rechtshulp zou

341
342

343

344

345

76

Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1979/80, 16 094, nrs. 3-4, p. 3.
Voorontwerp van een wet op de rechtshulp en memorie van toelichting, Den Haag: Sdu 1980,
p. 35.
Voorontwerp, memorie van toelichting, p. 52. De wet zou gaan gelden voor ‘nieuwe’ groepen
van zelfstandige rechtshulpverleners en de van oudsher bestaande beroepsgroepen als advocaten,
notarissen en deurwaarders.
Voor de rechtshulpverleners die nog niet onder een aparte tuchtrechtspraak vielen zou de tuchtrechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep worden uitgeoefend door de raad van discipline
en het hof van discipline. Beide colleges zouden met het oog daarop worden uitgebreid met zes
resp. twee leden-rechtshulpverleners die niet advocaat zijn. Verder zouden in grote lijnen de
nieuwe procedureregels van de Advocatenwet van toepassing worden verklaard. Voorontwerp,
p. 53.
Volgens de memorie van toelichting bij het Voorontwerp, p. 51.
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vooral van toepassing zijn op rechtshulpverleners die niet publiekrechtelijk waren georganiseerd.346 Toch had de vraagstelling uit de Kamer de minister overtuigd en hij
gaf aan artikel 46 te willen aanpassen aan artikel 72 van het voorontwerp. De criteria
voor de beroepsuitoefening kwamen in beide bepalingen immers inhoudelijk op hetzelfde neer. De omschrijving van artikel 72 bracht echter beter tot uitdrukking dat de
tuchtrechtspraak primair het publieke belang bij een goede beroepsuitoefening diende.
De minister meende zelfs dat de zinsnede over de betamelijkheid overbodig was, nu
die in artikel 46 was toegevoegd als een aanvullend criterium, dat zou kunnen worden
gebruikt wanneer toepasselijkheid van het ‘wat specieus omschreven hoofdcriterium’
twijfelachtig zou blijken.347 Nu dat criterium wat ruimer en objectiever werd omschreven, kon de bedoelde zinsnede vervallen; de betamelijkheid werd met de (eerste) nota
van wijziging in het herziene voorstel voor artikel 46 ingeruild voor ‘het belang van
een behoorlijke rechtshulpverlening’:
‘De advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten
in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen
wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met het belang van een behoorlijke rechtshulpverlening en ter zake
van inbreuken op de verordeningen van de Nederlandse orde.’348

Naar aanleiding van een kritisch commentaar van J.B. Bitter in het Advocatenblad
van 16 november 1982 kwam een deel van de Tweede Kamer in het eindverslag terug
op het weglaten van de formulering ‘handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat
niet betaamt’. Bij een aantal Kamerfracties bestond zorg dat daarmee de mogelijkheid
van tuchtrechtelijke toetsing van gedragingen tegenover derden zou worden uitgesloten.
Bitter had namelijk betoogd dat de wetgever het terrein van het advocatentuchtrecht
ten onrechte had beperkt tot de relatie advocaat/cliënt en de interne regels van de
Nederlandse orde van advocaten waarbij het publiekrechtelijke element op de achtergrond dreigde te komen.349 Hij concludeerde dat de minister het criterium van de behoorlijke advocaat en behoorlijke rechtshulpverlening aan elkaar had gelijkgesteld,
waarbij echter de behoefte over het hoofd werd gezien aan de mogelijkheid van tuchtrechtelijke toetsing van nog eens een andere categorie gedragingen, te weten, gedragingen tegenover derden. Bitter bedoelde daarmee personen, groepen, instellingen,
e.d. die geen cliënten van de advocaat zijn, waaronder tegenpartijen.350 Dergelijke
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Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 6, p. 4-5.
Ibidem, p. 5.
Nota van wijziging, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 7.
Bitter 1982, p. 532.
Bitter gaf als voorbeelden onbehoorlijke bejegening van rechters, onbehoorlijk optreden tegenover opsporingsambtenaren of oneigenlijk gebruik van privileges met betrekking tot gedetineerden, het optreden van een advocaat als curator in een faillissement, rechter-plaatsvervanger,
arbiter, commissaris van een vennootschap enz. en het tegen beter weten in stellen van onware
feiten in procedures of klachten van tegenpartijen over het optreden van advocaten van hun tegenpartij tegenover hen. Bitter 1982, p. 532.
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klachten maakten inmiddels een belangrijk en zelfs groeiend deel uit van het totaal en
het was volgens Bitter evident dat het openbaar belang bij dit soort klachten in de
meeste gevallen direct betrokken was. Hij pleitte ervoor de oude formulering terug te
brengen, of dat in elk geval de minister zou aangeven dat het belang van een behoorlijke rechtshulpverlening meer betekende dan ‘een aanvullend criterium dat zou kunnen worden gebruikt wanneer de toepasselijkheid van het wat specieus omschreven
hoofdcriterium twijfelachtig zou zijn’.351
In de nota naar aanleiding van het eindverslag stelde de minister voorop dat een onbehoorlijke bejegening van een rechter door een advocaat of het onbehoorlijk optreden van een advocaat tegenover opsporingsambtenaren waren aan te merken als een
tekortschieten door een advocaat in zijn beroepsuitoefening. 352 Met een dergelijk gedrag schendt een advocaat het publieke belang, dat hier duidelijk aanwezig is, bij een
goede beroepsuitoefening, aldus de minister. Voor de volledigheid stelde hij vast dat
de materiële normen waaraan de gedragingen van de beroepsgenoten moeten worden
getoetst, naast gedragingen binnen de organisatie of kring waarvan zij deel uitmaken
en gedragingen tegenover de cliënten, eveneens gedragingen tegenover derden betreffen. Wel maakte hij een voorbehoud: een en ander geldt echter alleen voor zover die
gedragingen het openbaar belang bij een goede beroepsuitoefening raken. Als gevolg
van deze beschouwingen werd in artikel 46 teruggekeerd naar de oorspronkelijke formulering, waarin het betamelijkheidscriterium buiten twijfel diende te stellen dat
onoorbaar gedrag van een advocaat tegenover derden tuchtrechtelijk kan worden getoetst.
Deze formulering van artikel 46 is na invoering op 1 februari 1986 ongewijzigd gebleven. Per 1 januari 2015 is aan artikel 46 toegevoegd dat advocaten ook onderworpen zijn aan tuchtrechtspraak ter zake van inbreuken op het bepaalde bij of krachtens
de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).353 Tot aan deze wetswijziging was de handhaving van die laatste wet
bij voorrang en exclusief aan de tuchtrechter overgelaten. 354 Met name naar aanleiding
van het evaluatierapport van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wwft 355 heeft de
wetgever het tuchtrecht als handhavingsinstrument van de naleving van de Wwft heroverwogen. Zoals eerder in de beleidsreactie op dit rapport kwam de regering tot het
oordeel dat effectievere handhaving van de Wwft ook mogelijk is door in het geval
van advocaten bestuursrechtelijke handhaving in te voeren. De toezichthouder kan
dan voor bestuursrechtelijke sancties kiezen, naast de weg van het indienen van een
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Bitter 1982, p. 533.
Nota naar aanleiding van het eindverslag, Kamerstukken II 1982/83, 16 094, nr. 10, p. 2.
Wet van 15 juli 2008, Stb. 303, houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties.
In art. 26 lid 2 en art. 27 lid 2 Wwft (oud) was bepaald dat de bevoegdheid van de minister van
Financiën bestuursrechtelijke sancties op te leggen niet van toepassing was op degene die in
geval van bezwaren tegen diens handelen of nalaten in de beroepsuitoefening onderworpen is
aan bij wet geregelde tuchtrechtspraak.
M. Faure, H. Nelen en N. Philipsen, Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming
van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers, Maastricht 2009.
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klacht bij de tuchtrechter.356 Wijziging van artikel 46 Advocatenwet vond dan ook
plaats met het doel de algemene tuchtnorm zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de
toezichtnorm van artikel 45a, waarin de bevoegdheid van bestuursrechtelijke sanctionering is verleend aan de deken.357

3.3

Het tuchtrechtelijk rechtssubject

3.3.1

Formeel advocatenbegrip

Kenmerkend voor het tuchtrecht is dat het een normenstelsel betreft dat uitsluitend op
een bepaalde groep van toepassing is. Meer bepaald is het van toepassing op de individuele leden van die groep. De reikwijdte van de tuchtrechtelijke toetsing wordt dan
ook volledig bepaald door de vraag wie het tuchtrechtelijk rechtssubject is.358 Anders
dan in het strafrecht, waar het territorialiteitsbeginsel leidend is,359 kan de tuchtrechter
een (klacht)zaak enkel beoordelen indien de verweten gedraging die van een advocaat
betreft.360
De Advocatenwet gaat uit van een formeel advocatenbegrip.361 Dat wil zeggen dat de
definitie van wie advocaat is (en daardoor onder de toepassing van het tuchtrecht valt)
niet wordt bepaald door concrete gedragingen (handelen of nalaten) maar door de inschrijving op het tableau als bedoeld in artikel 1 lid 1 Advocatenwet. Dit formele
advocatenbegrip is een voortzetting van de opzet van het keizerlijk decreet, waarmee
Napoleon door middel van herstel van het advocatentableau in Frankrijk een sluitende
administratie van de weer toegelaten advocaten wilde bewerkstellingen.362 Evenals
het keizerlijk decreet gingen ook Reglement III en de Advocatenwet uit van een pro-
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Tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2011/12, 32 382, nr. 10, p. 90. Volgens het kabinet
zal een tuchtrechtelijke aanpak met name toegevoegde waarde hebben in die gevallen waarin de
oplegging van specifieke tuchtrechtelijke maatregelen, zoals schorsing of ontzetting uit het ambt
of beroep, is aangewezen.
Ibidem, p. 72.
Zie Leijten 1991, passim, die deze term consequent hanteert.
Art. 2 Sr: ‘De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt.’ De art. 3-8c Sr bevatten een aantal belangrijke uitzonderingen op dit
beginsel.
Art. 46 Adv.w, stelt kernachtig: ‘advocaten zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van
(…)’. Ook de systematiek van art. 29 Adv.w is vanaf 1952 geweest dat de verordeningen van de
NOvA verbindend zijn voor advocaten, ingeschreven op het tableau.
Vgl. Van den Berg 2012, p. 20: de wetgever heeft in de Advocatenwet geen taakomschrijving
van een advocaat gegeven.
Aldus de preambule van het keizerlijk decreet 14 december 1810: ‘nous avons en conséquence
ordonné, par la loi du 22 ventôse an XII, le rétablissement du tableau des avocates, comme un
des moyens les plus propres à maintenir (…)’. Zie ook art. 9 keizerlijk decreet: ‘Ceux qui seront
inscrits au tableau formeront seuls l’Ordre des avocats.’
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cedure waarbij de hoedanigheid van advocaat wordt verkregen door beëdiging als advocaat door de rechter, waarna inschrijving op het tableau plaatsvindt. 363 Dit tableau
werd sinds de introductie in ons land in 1811 gehouden door de griffie van het betrokken rechtscollege waarbij de advocaat was ingeschreven. 364 Sinds 1 september 2008
is dit een landelijk advocatentableau dat in beheer is bij de algemeen secretaris van de
NOvA.365
De vraag kan worden gesteld vanaf welk moment de advocaat onderworpen is aan het
tuchtrecht. Het ligt voor de hand hiervoor de beëdigingszitting als uitgangspunt te
nemen.366 Het afleggen van de eed geldt dan als moment waarop de hoedanigheid van
advocaat wordt verkregen, waarna de inschrijving een (weliswaar door de wet voorgeschreven) formaliteit betreft.367 Vanaf de beëdiging is de advocaat echter tuchtrechtelijk rechtssubject.
3.3.1.1

Faits antérieurs en faits postérieurs

Eventuele gedragingen van vóór het moment van toetreding, de zogenoemde faits antérieurs, hebben als zodanig voor de tuchtrechter geen betekenis. Wel kunnen dergelijke feiten een rol spelen bij de beoordeling van de raad van de orde om een inschrijvingsverzoek in behandeling te nemen. 368 De raad zal daarbij de gegronde vrees
moeten substantiëren dat de verzoeker als advocaat inbreuk zal maken op de voor
advocaten geldende regels of zich anderszins zal schuldig maken aan enig handelen
of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt. Tuchtrechtelijke of strafrechtelijke feiten uit het verleden kunnen bij die inschatting een rol spelen.369 We hebben
gezien dat vóór 1920 de raad van toezicht geen zeggenschap had over de toelating tot
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Art. 12 jo. art. 14 keizerlijk decreet 14 december 1810, art. 5 jo. art. 6 Reglement III (1838) en
art. 1 lid 1 jo. art. 3 Adv.w. Een overblijfsel van het keizerlijk decreet is dat de beëdiging nog
altijd plaatsvindt op requisitoir van het Openbaar Ministerie.
Art. 1 keizerlijk decreet 14 december 1810, art. 6 Reglement III (1838) en art. 1 Adv.w (1952).
Als gevolg van de Wet van 20 maart 2008 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat
in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Stb. 100).
Ondanks de in art. 46 Adv.w verwoorde ‘onderworpenheid aan tuchtrechtspraak’ kent de advocateneed geen ritueel element waarmee de advocaat daadwerkelijk aan die tuchtrechtspraak
wordt onderworpen. Vgl. de militaire eed op de voet van art. 126a Algemeen militair ambtenarenreglement, waarin de militair onderwerping aan de krijgstucht zweert/belooft.
Dit uitgangspunt is gebaseerd op de memorie van toelichting bij de oorspronkelijke Advocatenwet (Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nr. 3, p. 8) dat de inschrijving een zuiver administratieve
maatregel noemt, waaraan geen verder strekkende rechtsgevolgen moeten worden verbonden.
De inschrijving op het tableau is de verwerking (zie art. 3 lid 1 Adv.w) van het eerdere rechtsfeit
van de beëdiging. Bovendien bepaalt art. 1 lid 1 Adv.w dat advocaten worden ingeschreven op
het tableau.
Art. 4 lid 1 Adv.w. De weigering om een inschrijvingsverzoek in behandeling te nemen vervangt
sinds 1 januari 2015 het doen van verzet door de raad van toezicht. In beide gevallen kan de raad
de facto de toelating tot de beëdiging en inschrijving blokkeren.
De Advocatenwet verplicht de verzoeker die inschrijving wenst bij zijn verzoek een verklaring
omtrent het gedrag of in voorkomend geval een document met zijn eventueel tuchtrechtelijk verleden te voegen (art. 2 lid 6).
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het beroep van advocaat. Het keizerlijk decreet kende wel een zeker antecedentenonderzoek.370 In tegenstelling tot Reglement III vindt op grond van de Advocatenwet
ook een antecedentenonderzoek plaats aan de hand van de verklaring omtrent het gedrag en een document omtrent het tuchtrechtelijk verleden in het geval van een verzoek om herinschrijving.
Taat schrijft dat het strafwaardige van faits antérieurs wel is gezocht in het feit, dat
de overtreder op het ogenblik van zijn intrede in de groep deze feiten verzwegen heeft.
Hij vindt dit een gedwongen constructie, omdat men niet kan spreken van een vergrijp
tegen de groepsplichten, gepleegd op een tijdstip, waarop men met deze plichten nog
niets te maken had.371 Aanvaardbaarder acht hij de verklaring dat deze feiten een dusdanige smet op het groepslid werpen, dat hij ongeschikt is voor het vervullen van zijn
functie als groepslid. Het belang van de groep eist dan zijn verwijdering. Nadat de
Hoge Raad eerder had gewezen op het gemis van een dergelijke regeling voor de advocatuur372 werd in 1968 in de Advocatenwet een voorziening opgenomen voor het
geval een verzoeker tot inschrijving als advocaat de raad van toezicht of het hof van
discipline onjuist of onvolledig zou hebben ingelicht over zijn antecedenten. 373 De
raad kan op die grond binnen een jaar na beëdiging beslissen dat een advocaat van het
tableau wordt geschrapt indien de advocaat bij wetenschap van de juiste toedracht van
zaken niet tot de beëdiging zou zijn toegelaten. 374
Het is echter denkbaar dat een aspirant na het verzoek tot inschrijving (en dus na de
toets door de raad van toezicht) maar nog vóór de beëdiging zich schuldig maakt aan
een tuchtrechtelijk vergrijp. Bij de wetswijziging van 1 mei 1968 is daartoe een regeling opgenomen voor het geval dat een verzoeker tot inschrijving als advocaat zich
schuldig maakt aan een ernstige misdraging in de periode tussen de indiening van het
verzoek en de beëdiging. In deze periode valt de betrokkene immers nog niet onder
de tuchtrechtspraak (hij is dan ‘aspirant-groepslid’). Indien die ernstige misdraging na
de beëdiging aan het licht komt, dan wordt deze misdraging in wezen opgevat als een
tuchtvergrijp, gepleegd door een persoon die op het moment van het vergrijp nog geen
advocaat was.375
Een advocaat blijft vanaf zijn beëdiging en inschrijving onderworpen aan tuchtrechtspraak tot het moment waarop hij van het tableau is geschrapt. 376 Omdat vergrijpen
370
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Art. 5 keizerlijk decreet 14 december 1810, bepalend dat bij de eerste opmaking van de tableaus
van de advocaat voor toelating wordt vereist ‘qu’il y ait des renseignemens satisfaisans sur leur
capacité, probité, délicatesse, bonne vie et moeurs’.
Taat 1948, p. 21-22.
HR 20 juni 1947, NJ 1947/392, waarin werd overwogen dat art. 30 Reglement III geen betrekking kan hebben op gedragingen begaan op een tijdstip, waarop iemand niet als advocaat was
ingeschreven.
Wanneer dit aan het licht zou komen vóór de beëdiging, kon alsnog verzet worden gedaan (HR
22 juni 1956, NJ 1956/487). Heeft de beëdiging inmiddels plaatsgevonden, dan kan deze niet
meer ongedaan worden gemaakt, Bijl. Hand. II 1965/66, 8447, nr. 3, p. 6.
Art. 9 lid 1 Advocatenwet, ingevoerd bij de wetswijziging van 1 mei 1968 (Stb. 161).
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1965/66, 8447, nr. 3, p. 6. Het moet dan wel gaan om
een gedraging die zo ernstig is dat deze noopt op een schrapping van het tableau.
De verschillende schrappingsmodaliteiten (vrijwillige en onvrijwillige) worden in hoofdstuk 4
uitvoerig behandeld.
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tegen de groepsregels na die schrapping niet meer mogelijk zijn, hebben zogeheten
faits postérieurs geen tuchtrechtelijke betekenis; de beroepsplichten houden in beginsel op te gelden.377 Een belangrijke uitzondering vormt de geheimhoudingsplicht.
Deze specifieke plicht blijft namelijk voortbestaan na beëindiging van de beroepsuitoefening of de betrekking waarin de werkzaamheden zijn verricht. 378 Schending van
de geheimhoudingsplicht kan echter niet meer door de tuchtrechter worden beoordeeld. Voor zover het gaat om opzettelijke schending van de geheimhoudingsplicht is
sprake van een strafbaar feit als bedoeld in art. 272 Sr.
De tuchtrechter heeft dus geen rechtsmacht over faits postérieurs. Hebben gedragingen plaatsgevonden vóór de schrapping, dan is de tuchtrechter wel bevoegd om die te
beoordelen, zelfs als de advocaat in kwestie zich inmiddels op eigen verzoek heeft
laten schrappen. Dit uitgangspunt blijkt uit vaste jurisprudentie. In 1946 overwoog de
Hoge Raad reeds dat het onder Reglement III onaanvaardbaar is, dat een advocaat en
procureur, door zich van de lijst te laten schrappen, zich ter zake van feiten vóór de
schrapping begaan, zou kunnen onttrekken aan de disciplinaire jurisdictie van de raad
van toezicht en discipline.379 Zoals het HvD ook vóór de met ingang van 1 februari
1986 in werking getreden wijziging van de Advocatenwet oordeelde, vindt het hof
voor de aanvaarding van die rechtsmacht steun in een redelijke uitleg van de Advocatenwet, in aanmerking genomen het in artikel 46 omschreven doel van de tuchtrechtspraak. Tekst noch wetsgeschiedenis geeft aanleiding aan te nemen dat op dit punt
enige wijziging na 1986 is beoogd.380
Sinds 1 januari 2015 is dit uitgangspunt van de ‘verlengde rechtsmacht’ van de tuchtrechter neergelegd in art. 47c lid 2 Advocatenwet: advocaten die niet meer als zodanig
zijn ingeschreven blijven onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten gedurende de tijd dat zij ingeschreven waren.
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Taat 1948, p. 22, zegt het zo: ‘Na het verlaten van de groep is men “dood” voor de groep.’
Art. 11a lid 2 Adv.w. Gedragsregel 6 lid 4 bepaalt dat de geheimhoudingsplicht voortduurt na de
beëindiging van de relatie met de cliënt.
HR 15 februari 1946, NJ 1946/107. De lijn van de tuchtrechter is gelijkluidend: ‘in aanmerking
genomen het in art. 46 Advocatenwet omschreven doel van de tuchtrechtspraak, brengt een redelijke uitleg en toepassing van deze bepaling mee dat iemand die zich van het tableau heeft laten
afvoeren nochtans voor zijn verrichtingen als advocaat tuchtrechtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld’. HvD 17 september 1990, nr. 1370, Advocatenblad 1991, p. 139.
HvD 7 mei 1990, nr. 1324, Advocatenblad 1991, p. 113. De raad van discipline had dus onterecht
geoordeeld dat de op 1 februari 1986 van kracht geworden regeling van de tuchtrechtspraak in
de Advocatenwet er kennelijk in het algemeen van uit gaat, dat degene over wie geklaagd wordt
niet alleen ten tijde van de indiening van de klacht, maar ook ten tijde van de einduitspraak
daarover de hoedanigheid van advocaat heeft.
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3.3.1.2

Persoonlijke verantwoordingsplicht

De rechtsmacht van de tuchtrechter eindigt, zoals die van de strafrechter, door het
overlijden van de beklaagde.381 Voordat deze bepaling uitdrukkelijk in de Advocatenwet was opgenomen had de tuchtrechter dit reeds bepaald op grond van de persoonlijke verantwoordingsplicht die in het tuchtrecht geldt. Volgens de tuchtrechtspraak is
het niet met de aard van het advocatentuchtrecht verenigbaar dat over een klacht wordt
geoordeeld indien de advocaat over wie geklaagd wordt, is overleden:
‘In het tuchtrecht gaat het erom dat een advocaat zich tuchtrechtelijk verantwoordt voor
zijn gedrag in de uitoefening van zijn beroep. Dit is een aan de persoon van de desbetreffende advocaat verbonden verantwoordingsplicht, die niet kan worden gedragen door anderen; ook niet indien dezen mogelijk op andere wijze dan tuchtrechtelijk kunnen worden
aangesproken op het gedrag van de betrokken advocaat, zoals bijvoorbeeld kantoorgenoten
of erfgenamen.’382

De persoonlijke verantwoordingsplicht van de advocaat brengt mee dat bij tuchtrechtelijke toetsing in beginsel geen onderscheid wordt gemaakt tussen advocaten met veel
of weinig praktijkervaring: de advocaat-stagiair, de advocaat-medewerker en de advocaat-partner zijn voor de tuchtrechter in beginsel gelijk.383 De ‘advocaat-stagiair’ is
namelijk op de eerste plaats een advocaat in de zin van artikel 1 Advocatenwet.384 Na
de invoering van de Stageverordening in 1955 keerde de verplichte stage weer terug
voor advocaten om de eerste drie jaar van hun inschrijving onder begeleiding van een
patroon de praktijk uit te oefenen. Onder het keizerlijk decreet had eerder een verplichte stageperiode bestaan, een verplichting die na 1838 in Reglement III niet werd
voortgezet. De raden van toezicht en discipline werd in 1929 de bevoegdheid toegekend om maatregelen te nemen ter bevordering van de praktijkuitoefening van jonge
advocaten (die tot drie jaar op het tableau stonden ingeschreven).
De ‘moderne’ stagiair van na 1955 is een advocaat en in die hoedanigheid bevoegd
de advocatenpraktijk uit te oefenen. Aan de gegrondverklaring van een klacht staat
dan ook niet in de weg dat de advocaat op het moment van de verweten handeling
stagiair was.385 Een advocaat is tuchtrechtelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor
zijn of haar eigen handelen of nalaten. De omstandigheid dat die advocaat zich in een
stageperiode bevindt doet daaraan dan ook niets af. Omgekeerd kunnen gedragingen
381
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Art. 47a lid 5 Adv.w: ‘Indien de betrokken advocaat overlijdt, wordt de behandeling van de
klacht gestaakt’ (ingevoerd per 1 januari 2015). Vgl. art. 69 Sr: ‘Het recht tot strafvordering
vervalt door de dood van de verdachte’.
RvD Den Haag 15 februari 1999, Advocatenblad 2000, p. 92 en RvD Den Haag 17 april 2000,
Advocatenblad 2001, p. 121.
Voor de advocaat-stagiair gelden vrijwel alle rechten en plichten die voor overige advocaten
gelden. Voor de stagiair geldt bijvoorbeeld aanvullend dat deze gedurende de eerste drie jaar
waarin hij als zodanig is ingeschreven de praktijk uitoefent onder begeleiding van een andere
advocaat (de ‘patroon’; art. 9b lid 1 Adv.w).
De Advocatenwet maakt in art. 1 lid 2 wel onderscheid tussen voorwaardelijk (stagiairs) en onvoorwaardelijk ingeschreven advocaten.
HvD 21 maart 2014, nr. 6952, ECLI:NL:TAHVD:2014:96.
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van een advocaat-stagiair de betreffende patroon in beginsel niet tuchtrechtelijk worden aangerekend.386
De persoonlijke verantwoordingsplicht heeft ook invloed op de vormen van daderschap en deelneming. Een medepleger of uitlokker zal zelf ook advocaat moeten zijn
op het moment van het vergrijp om beoordelingsbevoegdheid voor de tuchtrechter te
scheppen. Gedragingen van het personeel van een advocaat kunnen een advocaat wel
tuchtrechtelijk worden aangerekend. 387 Gedragsrechtelijk mag een advocaat leden van
zijn personeel, die niet als advocaat zijn ingeschreven (en dus niet op grond van een
eigen hoedanigheid aan tuchtrechtspraak zijn onderworpen), slechts zaken laten behandelen wanneer hij er zich van heeft overtuigd dat zij daartoe ook de bekwaamheid
hebben, wanneer hij het terrein waarop zij dit mogen doen heeft afgebakend en wanneer dit onder zijn toezicht gebeurt.388 Bovendien blijft de advocaat tegenover zijn
cliënt voor de behandeling van de zaken en de gegeven adviezen verantwoordelijk.389
3.3.1.3

Advocatenkantoren onder tuchtrechtelijke toetsing

Er is voor het verschijnsel van de persoonlijke verantwoordingsplicht ook een historische verklaring te geven. Van oudsher is het beroep van advocaat vooral op solitaire
basis uitgeoefend; aan het einde van de negentiende eeuw en in de eerste helft van de
twintigste eeuw raakte de associatie van advocaten geleidelijk in zwang. In de jaren
zestig waren advocatenkantoren in Nederland niet groter dan tien advocaten en – naar
huidige maatstaven – grote kantoren (met meer dan honderd advocaten) zijn ontstaan
na meerdere fusiegolven vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw. Waar het tuchtrecht van oudsher ziet op het tuchtwaardig handelen van het individu, wordt in de
huidige praktijk steeds meer in teamverband gewerkt en voor degene die een klacht
wil indienen is het niet steeds eenvoudig te herkennen wie nu precies verantwoordelijk
is voor het tuchtrechtelijk handelen.390 De eindverantwoordelijkheid van de individuele advocaat voor het functioneren van de praktijkuitoefening als geheel kan aanleiding geven voor de vraag of ook het kantoor subject van tuchtrechtspraak kan zijn.
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RvD ’s-Hertogenbosch (vzr.) 1 december 2014, ECLI:NL:TADRSHE:2014:303. Anders echter
RvD ’s-Hertogenbosch 15 februari 2016, ECLI:NL:TADRSHE:2016:29, waarin werd geoordeeld dat de patroon te weinig toezicht had gehouden op zijn advocaat-stagiair. De patroon had
zijn advocaat-stagiair niet gewezen op diens verplichtingen en verantwoordelijkheden ten opzichte van de cliënt en heeft deze verantwoordelijkheid zelf ook niet genomen.
RvD ’s-Hertogenbosch (vzr.) 1 december 2014, ECLI:NL:TADRSHE:2014:303. Deze regel
geldt dus niet voor de advocaat-stagiair of de advocaat-medewerker.
Gedragsregel 38 (1992), eerder opgenomen in gedragsregel 45 (1980). Ereregel 54 (1968) verbood de advocaat juist om toe te laten dat leden van zijn personeel zelfstandig zaken behandelen
of cliënten mondeling of schriftelijk adviseren (evenzo: ereregel 24 uit 1939).
Volgens de toelichting bij gedragsregel 38 behoort een advocaat in beginsel de belangen van zijn
cliënt zelf te behartigen, waarbij van dat beginsel onder voorwaarden kan worden afgeweken.
Gedacht moet worden aan zaken met een overwegend administratief karakter, zoals incasso’s en
de faillissementspraktijk.
Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 40.
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De commissie-Van Wijmen heeft de aanbeveling gedaan om rechtspersonen waar advocaten werkzaam zijn ook onder het bereik van het tuchtrecht te brengen. 391 De werkgroep-Huls toonde zich geen voorstander van die gedachte, omdat de aanbeveling
miskent dat de beroepsbeoefenaar zelf volledig tuchtrechtelijk aansprakelijk is voor
het beroepshandelen en dat het bovendien sterk de vraag is of elke rechtspersoon zich
zou lenen om onder het bereik van het tuchtrecht gebracht te worden. 392
Het kabinet heeft in 2007 aangegeven dat rechtspersonen overeenkomstig het rapportHuls niet onder het bereik van het tuchtrecht worden gebracht.393 In de Advocatenwet
is wel de bepaling opgenomen dat de verordeningen van de NOvA thans verbindend
zijn voor rechtspersonen of samenwerkingsverbanden waarbinnen advocaten werkzaam zijn en die uitsluitend de rechtspraktijk uitoefenen of doen uitoefenen door
advocaten of door advocaten en andere beroepsbeoefenaren.394 Hoewel de toepasselijkheid van de verordeningen op dergelijke rechtspersonen geen tuchtrechtelijke betekenis heeft, kan dit wel van nut zijn bij bestuursrechtelijke handhaving: overtredingen in bestuursrechtelijke zin kunnen immers ook worden begaan door rechtspersonen.395
Een klacht tegen een maatschap, dat wil zeggen niet tegen een of meer met name
genoemde advocaten, kan voorts ontvankelijk zijn indien die te maken heeft met de
organisatie van het advocatenkantoor als zodanig. 396 In 1991 overwoog het hof van
discipline dat wanneer sprake is van normen die niet uitsluitend de gedragingen van
een individuele advocaat betreffen maar ook die van een samenwerkingsverband als
zodanig, van de advocatenleden van een samenwerkingsverband (zoals een maatschap) mag worden geëist dat zij ervoor zorgen dat niet door hun samenwerkingsverband die normen worden overtreden en dat zij, wanneer dat voor dat doel nodig is,
zorgen dat de interne besluitvorming op het kantoor daarop is ingericht. Dat brengt
mee dat de advocaten, wanneer van zo’n overtreding door het samenwerkingsverband
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Volgens de commissie-Van Wijmen is, ondanks de eindverantwoordelijkheid van de advocaat,
diezelfde advocaat in hoge mate afhankelijk van de rechtspersoon waarbij hij werkzaam is. Met
doelmatig tuchtrechtelijk toezicht op de rechtspersoon wordt de bron van de problemen rechtstreeks bestreden, aldus het rapport, p. 66.
Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 41. Wel dient het volgens de werkgroep
mogelijk te zijn een klacht in te dienen jegens een groep beroepsbeoefenaren die voor een cliënt
in teamverband hebben gewerkt, mits het beroepsbeoefenaren van dezelfde beroepsgroep betreft.
Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 50.
Brief van de staatssecretaris van Justitie van 7 december 2007 (kabinetsstandpunt rapport Beleidsuitgangspunten wettelijk tuchtrecht), Kamerstukken II 2007/08, 29 279, nr. 61, p. 9. Voor
het aansprakelijk stellen van rechtspersonen is volgens het kabinet het civiele recht meer aangewezen, het tuchtrecht dient beperkt te blijven tot beroepsbeoefenaren.
Het sinds 1 januari 2015 gewijzigde art. 29 lid 1 onder c Adv.w.
Art. 5:1 lid 3 Awb.
HvD 17 maart 2006, nr. 3999, Advocatenblad 2007, p. 340. Zie verwijzing naar vaste jurisprudentie in onder meer Advocatenblad 1992, p. 13-14.
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sprake is, daarvoor – ook tuchtrechtelijk – verantwoordelijk moeten worden gehouden.397
3.3.1.4

De Europese advocaat

Voor de bevoegdheid van de tuchtrechter volstaat de hoedanigheid van advocaat van
degene tot wie de klacht zich richt. Het territorialiteitsbeginsel speelt in het Nederlandse tuchtrecht dan ook geen rol: het is dus goed denkbaar dat een tuchtrechtelijk
vergrijp wordt gepleegd door een in Nederland ingeschreven advocaat wanneer deze
bijvoorbeeld optreedt voor het EHRM in Straatsburg.
Lange tijd is de nationaliteit van de advocaat voor het tuchtrecht evenmin van belang
gebleken. Noch in het keizerlijk decreet noch in Reglement III werd de eis van staatsburgerschap – voor zover daarvan in de negentiende eeuw al sprake was – voor
toetreding tot de balie gesteld. 398 Slechts tussen 1938 en 1974 heeft een eis van Nederlanderschap gegolden.399 De nationaliteitseis uit de Advocatenwet is ingetrokken
als gevolg van het Reynersarrest, waarmee Nederland anticipeerde op de implementatie van de eerste van twee Europese sectorale ‘advocatenrichtlijnen’ die zijn gericht
op het vrij verkeer van dienstverlening door advocaten binnen het Europese grondgebied.400
Uit de Richtlijn 77/249/EEG401 vloeit reeds voor dat de bezoekende advocaat bij het
uitoefenen van werkzaamheden voor een gerecht of overheidsinstantie de beroepsregels van de lidstaat van ontvangst in acht moet nemen, onverminderd de verplichtingen waaraan hij in de lidstaat van herkomst dient te voldoen. 402 Dit systeem van
‘dubbele deontologie’ heeft in de Advocatenwet zijn beslag gekregen in artikel 16d
lid 2.403 Bij andere (dat wil zeggen buitengerechtelijke) werkzaamheden blijven bezoekende advocaten onderworpen aan de voorwaarden en beroepsregels van de staat
van herkomst en dienen zij daarnaast de voor Nederlandse advocaten geldende be-
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HvD 13 mei 1991, nr. 1505, Advocatenblad 1992, p. 14. Het hof wees in dat verband nog op
art. 13 Verordening op de publiciteit – dat in die verordening onder ‘advocaat’ mede worden
begrepen ‘samenwerkende advocaten’.
Het keizerlijk decreet was van toepassing op alle ingezetenen van het Franse keizerrijk en maakte
geen onderscheid tussen ‘Hollandse’ juristen of Franse. Reglement III stelde in art. 1 wel de eis
dat men de vereiste graad had verkregen aan een van de ‘Hoge Scholen des Rijks’. Art. 2 bevatte
een regeling voor koninklijke dispensatie van dat voorschrift.
Van den Berg 2005, p. 31.
HvJ EG 21 juni 1974, zaak 2/74 (Reyners). Zie Van den Berg 2005, p. 36.
Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten, PbEG L 78/17.
Art. 4 § 2 Richtlijn 77/249/EEG.
In dit artikel is neergelegd dat de bezoekende advocaat de beroepsregels in acht neemt die gelden
voor in Nederland ingeschreven advocaten, met inbegrip van de verordeningen van de NOvA.
Art. 29 lid 1 onderdeel b Adv.w bepaalt nog uitdrukkelijk dat de verordeningen verbindend zijn
voor bezoekende advocaten.
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roepsregels in acht te nemen, met name die betreffende incompatibiliteiten, de verhouding tot andere advocaten en de regels ter vermijding van belangenconflicten. 404
Hierbij geldt wel de beperking dat de genoemde regels slechts toepasselijk zijn voor
zover zij kunnen worden nageleefd door de niet in Nederland gevestigde advocaat en
de naleving ervan objectief gerechtvaardigd is om in Nederland de behoorlijke uitoefening van de werkzaamheden van advocaten, de waardigheid van het beroep en de
inachtneming van de bedoelde regels inzake onverenigbaarheid te verzekeren. 405
Uit de Advocatenwet blijkt dat de verordeningen van toepassing zijn op bezoekende
advocaten. Het is vervolgens de vraag of dat ook geldt voor het Nederlandse gedragsrecht, nu de gedragsregels niet in paragraaf 2a van de Advocatenwet worden genoemd. De raad van discipline in Den Haag heeft echter tot uitgangspunt genomen
dat de wetgever heeft bedoeld ook de gedragsregels van toepassing te verklaren. 406
De vraag is hoe moet worden omgegaan binnen het kader van de dubbele deontologie
met mogelijke strijdigheid tussen gedragsregels. De wetgever heeft destijds bij de implementatie geoordeeld dat de mogelijkheid van een conflict nogal theoretisch is; dan
zou de meest vergaande beroepsregel moeten prevaleren, maar het werd ook mogelijk
geacht dat de raden van toezicht het accent zal leggen op de eigen beroepsregels.407
Ook voor de in Nederland gevestigde advocaat (in de zin van art. 16h Advocatenwet)
geldt het stelsel van dubbele deontologie. Artikel 6 lid 1 van Richtlijn 98/5/EG (de
zogenoemde Vestigingsrichtlijn)408 bepaalt dat onafhankelijk van de beroeps- en gedragsregels waaraan hij in de lidstaat van herkomst is onderworpen, de onder zijn
oorspronkelijke beroepstitel werkzame advocaat voor alle werkzaamheden die hij op
het grondgebied van de lidstaat van ontvangst uitoefent, aan dezelfde beroeps- en
gedragsregels is onderworpen als de ingeschreven advocaten in de lidstaat van ontvangst. Deze bepaling is geïmplementeerd in artikel 16k lid 1 Advocatenwet, waaronder uitdrukkelijk ook de verordeningen worden begrepen. 409
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Art. 16f Adv.w. Tot 1 januari 2015 waren in dit artikel ook de beroepsregels over het beroepsgeheim en de publiciteit opgenomen. Met het codificeren van de geheimhoudingsplicht en de
intrekking van de Verordening op de publiciteit in 2007 zijn deze verwijzingen overbodig geworden.
Art. 16f slotzin Adv.w. Deze nuancering is rechtstreeks aan art. 4 § 4 Richtlijn 77/249/EEG
ontleend.
RvD Den Haag 1 december 2014, ECLI:NL:TADRSGR:2014:295. De raad oordeelde dat van
bezoekende advocaten, indien zij optreden in Nederland, op grond van de Europese Gedragscode
mag worden verwacht dat zij de beroeps- en gedragsregels van de lidstaat van ontvangst in acht
nemen.
Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1979/80, 15 438, nr. 6, p. 4.
Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die
waar de beroepskwalificatie is verworven, PbEG L 077.
Sinds 1 januari 2015 worden ook 16h-advocaten op het tableau ingeschreven; voor hen zijn de
verordeningen dus verbindend op dezelfde voet als voor Nederlandse advocaten (art. 29 lid 1
onder a Adv.w).
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De implementatie van beide richtlijnen maakte ook de Nederlandse tuchtrechter bevoegd om te oordelen over gedragingen van deze zogeheten 16b- en 16h-advocaten.410
In de Advocatenwet is deze rechtsmacht neergelegd in respectievelijk artikel 60a
lid 1 (bevoegd is de raad van discipline die bevoegd is ten aanzien van de samenwerkende advocaat en bij gebreke van dien door de raad van discipline in het ressort Den
Haag) en artikel 60aa lid 1 (dat de ‘reguliere’ rechtsmachtbepalingen van artikel 46
en 46a op gevestigde advocaten van overeenkomstige toepassing verklaart).
3.3.2

Reikwijdte van de tuchtrechtelijke toetsing

3.3.2.1

Ongedeeld tuchtrecht

De concrete toepasselijkheid van beroepsregels kan afhangen van de bijzondere situatie waarin de advocaat verkeert of het specifieke rechtsgebied waarop hij actief is.
Eerder is al gewezen op de uitzonderingen of aanvullende normen die op de advocaatstagiair van toepassing kunnen zijn. Zo kan de naleving van bepalingen omtrent toevoegingen in beginsel alleen worden gevergd van een advocaat die is ingeschreven
bij de Raad voor Rechtsbijstand.411 De toepasselijkheid van de Wwft is afhankelijk
van de vraag of een advocaat zich bezighoudt met het adviseren of bijstand bij een
aantal financiële- of onroerendezaaktransacties; voor overige werkzaamheden van de
advocaat geldt dan de zogeheten ‘procesvrijstelling’. 412 Die uitzondering betreft het
overgrote deel van de reguliere beroepsactiviteiten van de advocaat. Het hof van discipline heeft echter eerder al geoordeeld dat in het geval van de toepasselijkheid van
de procesvrijstelling wel de bijzondere onderzoeksplicht op grond van de Verordening
op de administratie en de financiële integriteit geldt voor de advocaat die procesbijstand verleent.413
De tuchtrechter is bevoegd om het volledig handelen van een advocaat binnen zijn
beroepsuitoefening te toetsen. Hier is sprake van zogeheten ongedeeld tuchtrecht, dat
de werkgroep-Huls aldus definieerde dat ‘alle activiteiten die een beroepsbeoefenaar
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Art. 60a lid 1 Adv.w voor de bezoekende advocaat (in eerste aanleg is de raad van discipline
bevoegd ten aanzien van de advocaat waarmee de bezoeker moet samenwerken en bij gebreke
van dien door de raad van discipline in het ressort Den Haag); art. 60aa lid 1 Adv.w verklaart de
regels van tuchtprocesrecht van overeenkomstige toepassing op in Nederland gevestigde Europese advocaten.
Zie echter gedragsregel 24, die aan elke advocaat de verplichting oplegt om met zijn cliënt bij
het begin van de zaak en telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat, te overleggen of deze voor
gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt.
Die procesvrijstelling is in art. 1 lid 2 Wwft geformuleerd als het ‘voor een cliënt werkzaamheden
verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van
advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding’.
HvD 25 augustus 2014, nr. 7084, ECLI:NL:TAHVD:2014:209. De artikelen 7-9 Vafi zijn thans
ondergebracht in artikelen 7.1-7.3 van de Verordening op de advocatuur en omvatten de controle
van de identiteit van de cliënt en de wettigheid van de opdracht.
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in zijn hoedanigheid beroepsmatig uitoefent onder het bereik van de tuchtrechter vallen’. Dit geldt dan ook als de activiteiten niet tot het wettelijk monopolie van de beroepsgroep behoren.414
In het verleden is nog opgeworpen dat de praktijkuitoefening zich beperkt tot werkzaamheden op het terrein van het privaatrecht en het strafrecht. De Hoge Raad heeft
echter geoordeeld dat de rechtsmacht van de raad zich ook uitstrekt over het
administratieve recht.415 Een advocaat had betoogd dat de omvang van de werkkring
van de advocaat en het door de raad uit te oefenen toezicht en de discipline, zich niet
uitstrekken over werkzaamheden behorend tot het gebied van het publiek recht, maar
beperkt is tot het privaat- en strafrecht. Een dergelijke beperking zou volgens de Hoge
Raad irrationeel zijn, omdat, indien de handelingen van de advocaat toezicht behoeven, er geen reden is dat toezicht uit te sluiten, zodra hij zich in de uitoefening van de
praktijk beweegt buiten het burgerlijk- en strafrecht. Bovendien zou die beperking
volgens de Hoge Raad tot rechtsonzekerheid en onoplosbare verwikkelingen aanleiding geven en het gehele toezicht in tal van gevallen tot een dode letter maken.
In het verlengde van de hierboven geformuleerde algemene uitgangspunten kan de
vraag rijzen of de tuchtrechtelijke toetsing beperkt kan of moet blijven tot aspecten
die raken aan de essentie van die beroepsuitoefening. De werkgroep-Huls heeft ten
aanzien van deze vraag opgemerkt dat het raadzaam is dat alle handelingen die een
beroepsbeoefenaar beroepsmatig verricht ter toetsing aan de tuchtrechter voorgelegd
kunnen worden. In die zin toonde de werkgroep zich voorstander van een ongedeeld
tuchtrecht.416 De reden daarvoor is dat potentiële klagers het fijnzinnige onderscheid
niet kunnen plaatsen: een beroepsbeoefenaar handelt beroepsmatig en daarover dient
geklaagd te kunnen worden. De zorgvuldigheid die de beroepsuitoefening mee behoort te brengen geldt dan zowel voor werkzaamheden die tot de wettelijke taak behoren als voor werkzaamheden die buiten het wettelijk domein worden verricht.
In de kabinetsreactie op deze aanbeveling van de werkgroep-Huls is aangesloten bij
een ongedeeld tuchtrecht. Dat betekent dat ook volgens het kabinet alle activiteiten
onder de rechtsmacht van de tuchtrechter vallen die een beroepsbeoefenaar in zijn
hoedanigheid beroepsmatig uitoefent, ook als het gaat om activiteiten die niet tot het
wettelijk monopolie van de beroepsgroep behoren. 417 Bij wijze van voorbeeld werd
gewezen op de advocaat die als juridisch adviseur optreedt of de accountant die fiscaal
advies geeft. Het kabinet voegde daar aan toe dat voor activiteiten die niet beroepsmatig worden uitgeoefend geldt, dat zij onder het tuchtrecht kunnen vallen als ze het
vertrouwen in het hoofdambt schaden. Dit betekent dan dat de arts die als manager

414
415
416

417

Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 38.
HR 1 maart 1929, Advocatenblad 1929, p. 85.
Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 38. De werkgroep sneed dit onderwerp
aan naar aanleiding van de in de Wet BIG opgenomen inperking van het medisch tuchtrecht.
Brief van de staatssecretaris van Justitie van 7 december 2007 (kabinetsstandpunt rapport Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht), Kamerstukken II 2007/08, 29 279, nr. 61, p.
9.
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handelt voor dat handelen in beginsel buiten het bereik van het medisch tuchtrecht
valt. Hij handelt dan immers niet in de hoedanigheid van arts.418
3.3.2.2

Overige beroepsmatige activiteiten

Het tuchtrecht strekt zich dus uit over de volledige beroepsuitoefening. Dat wil zeggen
dat het tuchtrecht zich over alle ‘faits professionnels’ uitstrekt. In de samenloop tussen
het toezicht en tuchtrecht ging het om de handelingen van de advocaten ‘als zodanig’.419 Gebleken is echter dat tot op heden in de regulering is gekozen voor een formeel advocatenbegrip, zodat de omvang of begrenzing van die praktijkuitoefening als
advocaat niet scherp is afgebakend. Vermenging met andere professionele activiteiten
of zelfs de uitoefening van een volstrekt ander beroep kan vertroebelend werken voor
de toepassing van het tuchtrecht.
Een oplossing die in dat verband is gekozen betreft het opnemen van een verbod op
onverenigbare betrekkingen in de regelgeving. In zijn inspanningen om het beroep
van advocaat zuiver te houden had Napoleon in het keizerlijk decreet uitdrukkelijk
een aantal betrekkingen laten opnemen die onverenigbaar zijn met het beroep van
advocaat.420 In Reglement III was deze lijst teruggebracht tot de onverenigbaarheid
met de functie van procureur (vergelijkbaar met de avoué). Deze incompatibiliteit
werd in 1879 bij wet opgeheven. Daarnaast verwees artikel 7 nog naar de onbestaanbaarheid in de Wet RO.421 In geval van het ontstaan van een incompatibiliteit voorzag
artikel 6 in de verplichting op eigen verzoek of anders op requisitoir van het Openbaar
Ministerie van het tableau te worden geschrapt. Onder de huidige Advocatenwet leidt
een onverenigbaarheid (‘enige betrekking waarmee het beroep van advocaat onverenigbaar is’) tot de verplichting om een verzoek tot schrapping in te dienen. Het alternatief is schrapping op beslissing van de rechtbank op vordering van het Openbaar
Ministerie.422
Al deze veronderstelde onverenigbaarheden zijn niet in de publiekrechtelijke regelingen zelf opgenomen, maar uitgewerkt in het ere- en gedragsrecht. De ontwerp-ereregelen van 1921 gaven direct aan het begin van het ontwerp aan dat, hoewel het
moeilijk is een algemeen geldende regel te stellen, de advocaat er zich voor heeft te
hoeden geen andere beroepen uit te oefenen, die algemeen geacht worden van lagere
‘standing’ te zijn dan de advocatuur.
418
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Zie de tweede tuchtnorm in de Wet BIG in art. 47 lid 1 onder b: ‘enig ander dan onder a bedoeld
handelen of nalaten in die hoedanigheid in strijd met het belang van een goede uitoefening van
individuele gezondheidszorg’.
Vgl. art. 11 Reglement III (1838) en art. 26 Adv.w, dat spreekt over de naleving van de plichten
van de advocaten als zodanig.
Art. 18 keizerlijk decreet 14 december 1810: het beroep van advocaat was onverenigbaar met
alle rechterlijke functies (met uitzondering van rechter-plaatsvervanger), de bestuursfuncties van
prefect en onder-prefect, die van griffier, notaris of pleitbezorger, met posten in loondienst of in
koophandel of die van zaakwaarnemer.
Art. 8 van die wet bepaalde dat leden van de rechterlijke macht (met uitzondering van de raadsheren- en rechters-plaatsvervangers) niet tevens advocaat of procureur konden zijn.
Art. 8c lid 1 Adv.w (2015).
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Meer concreet kwamen de opstellers van de ereregelen tot de conclusie, kennelijk op
grond van casuïstiek, dat de advocatuur niet onverenigbaar is met de functie van directeur van een naamloze vennootschap, octrooibezorger, accountant of associé in een
ingenieursbureau.
In 1939 werden deze regels ondergebracht bij de regels betreffende het aanzien van
de stand en de goede verhouding tussen de standsgenoten. Niet langer werd gerept
van een lagere standing, maar was het de advocaat niet geoorloofd een beroep uit te
oefenen of werkzaamheden te verrichten, waardoor het aanzien van de stand werd
geschaad. Ook de ereregelen 1968 bepaalden in regel 1 lid 1 dat het de advocaat niet
geoorloofd is een beroep uit te oefenen of werkzaamheden te verrichten waardoor het
aanzien van de stand werd geschaad.423
Het HvD had voordien in beginsel aanvaard dat een advocaat economisch actief kan
zijn in andere maatschappelijke sectoren. In 1961, in de zogeheten ‘Ketelsteen-beslissing’424 vroeg het hof van discipline zich af of meedoen aan de fabricage en de handel
in een chemisch product (tot wering van ketelsteen) in overeenstemming was met de
eer van de stand, maar overwoog dat een advocaat naast zijn praktijk zijn ervaring en
kunde productief mag maken op andere terreinen van economische activiteit. Niet
geoorloofd achtte het hof het als die activiteit strijdig zou zijn met de openbare orde
of goede zeden. Ook leek het mogelijk dat de aard van de onderneming of van degenen
met wie de advocaat samenwerkte, in maatschappelijk of zedelijk opzicht van zo laag
allooi was, dat daardoor de werkzaamheid ongeoorloofd moest worden beschouwd. 425
De voor advocaten geldende incompatibiliteiten waren tot dan toe dus opgehangen
aan het standscriterium.426 Vooruitlopend op de wijziging van de Advocatenwet is
elke verwijzing naar de zorg voor de eer van de stand in de Gedragsregels 1980 verwijderd. Deze gedragsregels bevatten uitsluitend nog het voorschrift dat de advocaat
moet vermijden enige verplichting aan te gaan die zijn vrijheid en onafhankelijkheid
in de uitoefening van het beroep in gevaar zou kunnen brengen. 427 Vanaf 1992 vinden
we geen enkele specifieke incompatibiliteit meer in het gedragsrecht, buiten de algemene bepaling met betrekking tot de vrijheid en onafhankelijkheid (regel 2 lid 1). 428
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In lid 2 zijn weer de uitzonderingen opgenomen: niet opzichtzelf onverenigbaar met de advocatuur zijn o.a. de functies van directeur of commissaris van een naamloze vennootschap, dispacheur, accountant, secretaris van verenigingen of andere rechtspersonen.
HvD 11 december 1961, nr. 113, Advocatenblad 1962, p. 110. Al vertoonde in deze het gehele
verloop van zaken met betrekking tot het productief maken van het octrooi een weinig verheffend
beeld, toch achtte het hof de bemoeiingen van de advocaat niet disciplinair strafwaardig.
Verpaalen in zijn artikel ‘Ketelsteen’ in Advocatenblad 1966, p. 53, geschreven mede naar aanleiding van deze uitspraak, is van oordeel dat het hof de juiste conclusie heeft getrokken uit de
bestaande wettelijke regelingen en wettelijke criteria, maar dat de uitspraak niet in het belang
van de balie is. Hij acht het wenselijk om het criterium aldus te leggen, dat de advocaat verboden
wordt een beroep uit te oefenen waarmee op commerciële wijze maken van winst wordt beoogd.
Ereregel 1 lid 1 (1968): ‘Het is de advocaat niet geoorloofd een beroep uit te oefenen of werkzaamheden te verrichten, waardoor het aanzien van de stand wordt geschaad.’
Gedragsregel 4 lid 1 (1980).
Zie bijvoorbeeld RvD Arnhem 21 november 2011, ECLI:NL:TADARN:2011:YA2272 over de
combinatie advocaat-makelaar, waarin de raad geen aanknopingspunten zag om de Samenwer-
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Het opheffen van de onverenigbaarheid van het beroep van advocaat en de functie van
procureur in 1879 heeft duidelijk gemaakt dat een vermenging van hoedanigheden
kan leiden tot competentieproblematiek bij de tuchtrechter. Juist ter voorkoming daarvan had de NAV in 1920 verzocht Reglement III te wijzigen (zie § 2.4.3). De verwevenheid van de advocatuur met andere beroepsmatige activiteiten is daarna niet beperkt gebleven tot het procuraat. Inmiddels oefenen veel advocaten nevenfuncties uit.
Te denken valt aan curator, mediator, arbiter, deken, tuchtrechter, deken, hoogleraar,
bindend adviseur, etc.
Deze nevenfuncties vallen onder een bijzonder tuchtrechtelijk leerstuk, dat van de
advocaat optredend in een andere hoedanigheid. Hoe moet een gedraging in een dergelijke andere hoedanigheid worden beoordeeld? Het hof van discipline heeft geoordeeld dat ten aanzien van de beoordeling van misslagen in nevenfuncties een andere
maatstaf moet worden aangelegd dan met betrekking tot misslagen in het beroep. 429
Dit neemt echter niet weg, dat in nevenfuncties begane misslagen van zo ernstige aard
kunnen zijn, dat deze inbreuk maken op de eer van de stand der advocaten. Voor deze
hofbeslissing was geput uit regel A2a van de ontwerp herziene ereregelen 1939: de
verplichting om in en buiten de uitoefening van het beroep niets te doen wat het aanzien van de tot medewerking aan de rechtsbedeling geroepen stand van advocaten zou
kunnen schaden.
3.3.2.3

Privégedragingen

Het optreden in een nevenfunctie heeft met de eigenlijke beroepsuitoefening gemeen
dat er wel sprake is van enige verwantschap is met de hoedanigheid van advocaat. In
de regel zal het bij een dergelijke nevenfunctie gaan om beroepsmatige (want betaalde) werkzaamheden.430 In de praktijk blijkt de tuchtrechter zich, binnen zekere
grenzen, ook bevoegd te achten om over privégedragingen te oordelen.
Op grond van Reglement III had De Bie destijds wel twijfel. Van een tuchtiging wegens fautes privées scheen volgens hem in het advocatentuchtrecht geen sprake te zijn.
Immers, betoogt hij, de raad ‘houdt toezicht over de handelingen der advocaten als
zoodanig’.431 Taat acht de consequentie hiervan zeer ongewenst, omdat ook ‘fautes
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kingsverordening zo uit te leggen dat daar ook bedoeld is dat de uitoefening van twee vrije beroepen door een persoon op dezelfde wijze is beperkt. Het hof van discipline achtte eerder de
combinatie advocaat met toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder niet verenigbaar, aangezien de advocaat geconfronteerd kon worden met opdrachten waardoor zijn vrije en onafhankelijke positie als advocaat in gevaar kan komen. HvD 6 juni 1994, nr. 1911, Advocatenblad 1995,
p. 444.
HvD 17 mei 1965, nr. 157, Advocatenblad 1966, p. 431. Naar deze hofbeslissing verwijst ook de
annotator in zijn noot na RvT Amsterdam 30 januari 1968, Advocatenblad 1972, p. 97: in dit
geval ging het om een advocaat als toeziend voogd van de dochters van zijn overleden cliënt, een
taak die hij schromelijk had verwaarloosd.
Een grensgeval vormt vrijwilligerswerk of een onbezoldigde nevenfunctie. In dat geval ligt het
voor de hand om van privégedragingen te spreken, ook wanneer de advocaat omwille van zijn
professionele kennis en kunde voor die nevenfunctie is aangetrokken.
De Bie 1904, p. 69. Hij concludeert dat het advocatentuchtrecht zich daarmee heel wat minder
ver uitstrekt dan bijvoorbeeld bij de leden van de rechterlijke macht.
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privées’ de groep ernstig kunnen schaden. Uit rechtspraak blijkt dat fautes privées in
het advocatentuchtrecht zijn erkend.432 Begin 1939 werd in het Advocatenblad kort
melding gemaakt van een beslissing van de raad van toezicht in Den Haag die betrekking had op slecht levensgedrag. De raad legde een schorsing voor de tijd van een
maand op wegens – verder niet inhoudelijk benoemde – onwaardige gedragingen, niet
als advocaat gedaan. In appel bekrachtigde de Hoge Raad deze beslissing. 433 De Hoge
Raad overwoog in een later arrest uit 1946 ‘dat de eer van de stand der advocaten of
der procureurs evenzeer kan worden geschaad door hetgeen dezen als zoodanig verrichten als door gedragingen, welke buiten de uitoefening hunner functie zijn gelegen’.434 In datzelfde jaar oordeelde de Hoge Raad als cassatierechter in een tuchtzaak
dat de bevoegdheid, gegeven in artikel 30 lid 4 Reglement III mede gedragingen kan
bestrijken, die de advocaat niet als zodanig verricht.435
P-G Berger concludeerde dat de leden 3 en 4 van artikel 30 in hun onderling verband
moesten worden gelezen. Daaruit blijkt dan dat de raad van toezicht en discipline
naast het hem in lid 3 opgedragen toezicht over de handelingen van advocaten als
zodanig ook tot taak heeft het weren en beteugelen van inbreuken en misslagen, welke
te kort doen aan de eer van de stand. Het lidmaatschap van een landsverraderlijke
organisatie zoals de NSB vormt een zodanige inbreuk en misslag. Door aansluiting
tijdens de bezetting bij die organisatie had een Nederlandse advocaat op de meest
ernstige wijze gehandeld in strijd met de eer van de stand, aangezien die eer immers
meebrengt dat de advocaat zich heeft te onthouden van elke gedraging, die strijdt met
de belangen van het Nederlandse volk. Ook de Hoge Raad overwoog dat de eer van
de stand der advocaten of procureurs evenzeer kan worden geschaad door hetgeen
dezen als zodanig verrichten ‘als door gedragingen, welke buiten de uitoefening hunner functie zijn gelegen’.
Onder de Advocatenwet heeft het hof van discipline overwogen dat het in de Advocatenwet geregelde tuchtrecht betrekking heeft op het handelen en nalaten van advocaten als zodanig en dat het beoogt een behoorlijke beroepsuitoefening te waarborgen.
Maar ook wanneer een advocaat optreedt in een andere hoedanigheid – zoals in privéhoedanigheid – blijft voor hem het advocatentuchtrecht gelden. Indien hij zich bij
het vervullen van die andere functie zodanig gedraagt dat daardoor het vertrouwen in
de advocatuur wordt geschaad, zal in het algemeen sprake zijn van handelen of nalaten
in strijd met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt waarvan hem een tuchtrechtelijk
verwijt kan worden gemaakt.436
Privégedragingen van een advocaat zijn volgens tuchtrechtspraak alleen dan tuchtrechtelijk van belang indien er voldoende aanknopingspunten zijn (of: verband bestaat, of: verwevenheid is) met de praktijkuitoefening om de daarvoor geldende maatstaven te laten gelden, dan wel de gedraging voor een advocaat in het licht van zijn
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Taat 1948, p. 171.
Beschreven in Advocatenblad 1939, p. 11.
HR 28 december 1946, NJ 1946/50.
HR 4 januari 1946, NJ 1946/86.
HvD 30 januari 2015, nr. 7211, ECLI:NL:TAHVD:2015:32.
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beroepsuitoefening absoluut ongeoorloofd moet worden geacht. Zo was het hof van
oordeel dat de gedragingen van een advocaat die hadden geleid tot een veroordeling
tot een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor een misdrijf, een behoorlijk advocaat niet betaamt. Daaraan deed niet af dat de gedragingen zich mogelijk in
de privésfeer voordeden. Door deze gedragingen wordt het aanzien van de advocatuur
zonder meer in ernstige mate en onherstelbaar geschaad. In casu het veroorzaken van
een ernstig auto-ongeluk onder invloed van (veel) alcohol is absoluut ongeoorloofd
voor iedereen, maar in het bijzonder voor een advocaat, oordeelde het hof. 437
De bevoegdheid van de tuchtrechter om een oordeel te geven over privégedragingen
leidt tot de vraag in hoeverre ook materieel tuchtrecht zich richt tot de advocaat in
privé. Er is al gewezen op de ontwikkeling van de Frans-keizerlijke advocateneed,
waaruit de verwijzing naar ‘comme avocat en defenseur’ op enig moment is verwijderd, met de bedoeling om de verplichtingen op grond van de eed breder te trekken
dan alleen de uitoefening van het beroep.
Zonder formele basis in Reglement III heeft zich in het ererecht een aantal regels
ontwikkeld die verband houden met het privégedrag van advocaten. De ontwerp-ereregelen 1921 gaven aan (in regel I.4, opgenomen onder ‘De verhouding van den advocaat tot het publiek in het algemeen en zijn optreden in het publiek’) dat de advocaat
zich heeft te onthouden van daden, die naar buiten aanstoot geven. Zo is de toestand
van faillissement in strijd met de eer van de advocatenstand. Hetzelfde geldt voor het
overladen zijn met schulden en van veroordeling tot betaling daarvan. Of iemand, die
failliet is geweest, later weer tot de advocatie zal kunnen worden toegelaten, hing wel
af van de oorzaken van het faillissement en de omstandigheden waaronder het is uitgesproken.
Van de accentuering van de juiste levenswandel, een voor de buitenwereld kenbare
onberispelijke staat van dienst die de persoon als geheel beschouwd en niet alleen de
individuele concrete ‘misslag of inbreuk’, getuigt de invoering van een artikel in Reglement III na herziening in 1929. Tijdens de NAV-jaarvergadering van 23 oktober
1926 werd de vraag gesteld of Reglement III kon worden aangepast, door opneming
van een bepaling dat faillissement van een advocaat van rechtswege diens schorsing
in de uitoefening van de praktijk zou meebrengen. 438 Kort na publicatie van de ontwerp-ereregelen in 1921 kwam een dergelijke faillissementszaak ter toetsing van de
rechter. De raad van toezicht had de inschrijving ontoelaatbaar gevonden van een verzoeker die als rechterlijk ambtenaar in staat van faillissement was verklaard, terwijl
hij ‘insolvent en niet gerehabiliteerd zou worden toegelaten tot een bediening die
boven alles opwekt tot het schenken van vertrouwen en die aan dat geschonken vertrouwen haar eer en aanzien ontleent’.439 Het gerechtshof achtte die motivering niet
voldoende voor het verzet tegen de inschrijving, aangezien faillissement en daarop
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Ibidem.
Zie het verslag van die jaarvergadering in Advocatenblad 1927, p. 122.
RvTenD voor Gerechtshof Arnhem 27 januari 1925, Advocatenblad 1925, p. 44.
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gevolgde insolventie het gevolg zou kunnen zijn van omstandigheden en gebeurtenissen die geheel buiten de schuld van de gefailleerde zijn gelegen. Het hof voegde er
wel aan toe dat faillissement een geheel ander gevolg heeft wanneer het is te wijten
aan zorgeloos en roekeloos beheer, aan verkwisting of aan slecht levensgedrag. Nu
bleek dat het faillissement grotendeels het gevolg was geweest van ergerlijk drankmisbruik had dit faillissement bij de raad de gegronde vrees kunnen laten ontstaan dat
de verzochte inschrijving de eer van de stand zou schaden, aldus het gerechtshof.
Mogelijk naar aanleiding van deze zaak werd in het herziene Reglement III met betrekking tot gefailleerde advocaten een voorziening getroffen. In artikel 18 werd
sindsdien bepaald dat advocaten die in staat van faillissement worden verklaard, wegens schulden worden gegijzeld, of onder curatele worden gesteld, gedurende de duur
van het faillissement, de gijzeling of de curatele van rechtswege in de uitoefening van
de praktijk zijn geschorst.440 Deze schorsing treedt van rechtswege in, vaststelling bijvoorbeeld door middel van een rechterlijke uitspraak van de desbetreffende situatie is
voor schorsing voldoende en vergt geen nadere afweging of beoordeling van de
(tucht)rechter. Aldus veranderde de norm van karakter en is de persoonlijke financiële
discipline grotendeels uit het domein van het tuchtrecht verwijderd.441
In de Gedragsregels 1980 werd de verantwoordelijkheid voor privégedragingen duidelijk verwoord in regel 1: ‘De advocaat dient, ook wanneer hij niet beroepshalve
optreedt, zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen
beroepsuitoefening niet wordt geschaad.’ In 1992 is de tussenzin ‘ook wanneer hij
niet beroepshalve optreedt’ geschrapt. Aldus, zo vermeldt de toelichting, wordt de
indruk vermeden dat gedragsregels zich rechtstreeks richten op de persoonlijke levenssfeer, terwijl de nieuwe formulering toch duidelijk blijft maken dat niet-beroepsmatige gedragingen van de advocaat wel degelijk zijn functioneren kunnen raken.
Ook in internationale bronnen wordt een ‘goed’ of in elk geval ‘behoorlijk’ levensgedrag gezien als een advocatenplicht. 442
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Deze bepaling is tot op de dag van vandaag gehandhaafd in de Advocatenwet, namelijk in
art. 16. Het is enkel aan de huidige stand van het recht met betrekking tot insolventie aangepast,
door ook de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op een advocaat
grond te laten zijn voor een schorsing van rechtswege. De griffier van het gerecht dat de beslissing neemt in de zin van art. 16 stelt de algemeen secretaris van de schorsing of de opheffing
daarvan op de hoogte, zodat de schorsing op het tableau kan worden verwerkt.
In tegenstelling tot de toetsbaarheid door de tuchtrechter van de staat van de financiële administratie en integriteit van de advocatenpraktijk.
Principle (d) van de CCBE Code Values: ‘This does not mean that the lawyer has to be a perfect
individual, but it does mean that he or she must not engage in disgraceful conduct, whether in
legal practice or in other business activities or even in private life, of a sort likely to dishonour
the profession.’ Zie ook hierna p. 97-98.
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3.4

Bronnen van materieel tuchtrecht

3.4.1

Open normen

Het tuchtrecht kenmerkt zich door gebruik van open normen. Dat behoeft in de praktijk geen principieel-juridisch probleem te zijn. Wijckerheld Bisdom wijst op het algemeen bekend verschijnsel dat in het materiële recht ‘vage’ normen voorkomen, die
eerst door de rechter ‘ingevuld’ kunnen en moeten worden. Zo zijn er in het privaatrecht begrippen als ‘onrechtmatige daad’, ‘goede trouw’, ‘redelijkheid en billijkheid’.
In zoverre behelst de Advocatenwet dus geen bijzonderheid. 443 In deze paragraaf
wordt een aantal (historische) rechtsbronnen van materieel tuchtrecht behandeld waarmee die open norm nader is ingevuld.
De Bie constateerde reeds dat de feiten die toepassing van tuchtmiddelen ten gevolge
kunnen hebben, legio zijn: eigenlijk iedere handeling in strijd met de goede orde en
tucht kan tot tuchtiging aanleiding geven. Hoe meer uitgewerkt nu een tuchtvoorschrift is, des te meer zullen bepaalde feiten als in strijd met die goede orde en tucht
worden aangewezen, wat echter niet weg neemt, dat zij steeds het karakter van voorbeelden blijven dragen.444 Het gevolg is dat een limitatieve opsomming van de mogelijke normschendingen niet kan worden gegeven en het beginsel nullum delictum sine
praevia lege in strikte zin niet kan gelden.445
Taat formuleert het aldus dat het tuchtrecht niet zozeer positief recht wil handhaven,
maar uitgebreider en breder recht, bijna vermengd met moraal.446 Veel schrijvers hebben strafrecht en tuchtrecht willen onderscheiden in de zin dat tuchtrecht en tuchtstraf
een bepaald, meer concreet doel zou hebben. Taat nuanceert dat met de conclusie dat
slechts in de grotere distantie tussen staatsburger en doelstelling van de staat het onderscheid tussen beide rechtsgebieden is gelegen.447 Het zijn volgens De Bie volstrekt
niet alleen immorele daden, die tot tuchtiging aanleiding geven, maar ook omstandigheden die nu eenmaal met de eisen van de werkkring niet overeen gebracht kunnen
worden.448 Zodoende kan ook verwijdering wegens ongeschiktheid tot het tuchtrechtelijk domein behoren.
3.4.2

Restant van de standseer

De vraag rijst of met de verwijdering uit de Advocatenwet de rol van criterium van de
eer van de stand volledig is uitgespeeld. Ten aanzien van de hiervoor door De Brauw
aan de standseer verbonden uiterlijke erepositie, is het tuchtrecht ontdaan van alle
vermeende achtenswaardigheid van de advocaat. In de plaats van de uitwendige ere-
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Wijckerheld Bisdom 1979, p. 506.
De Bie 1904, p. 176-177.
De Bie 1904, p. 202.
Taat 1948, p. 2.
Taat 1948, p. 6-7.
De Bie 1904, p. 178.

NORMATIEF KADER

positie is de beoordeling getreden van handelingen die het vertrouwen in de advocatuur kunnen aantasten, naast het vertrouwen in het individuele optreden van de advocaat. Die dubbele verantwoordelijkheid voor het vertrouwen in de balie vinden we
nog altijd terug in de norm van gedragsregel 1.449 De algemene plicht van een advocaat om zich in overeenstemming met de normen te gedragen betreft volgens deze
gedragsregel allereerst de eigen beroepsuitoefening, maar daar gaat het vertrouwen in
de advocatuur aan vooraf. Op grond van deze in 1992 geformuleerde opvatting is de
individuele advocaat nog altijd verantwoordelijk voor de weerslag van zijn optreden
op het geheel van de beroepsgroep.
Het vertrouwen in de advocatuur is op basis van vaste tuchtrechtspraak met betrekking
tot het optreden van een advocaat in een andere hoedanigheid (bijvoorbeeld als deken
of als curator) eveneens van belang. De vaste formulering luidt dat ‘indien de advocaat
zich bij de vervulling van die andere functie zodanig gedraagt dat daardoor het vertrouwen in de advocatuur wordt geschaad, in het algemeen sprake zal zijn van handelen of nalaten in strijd met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt’.450
In de internationale beginselverklaringen heeft de waardigheid van de beroepsgroep
zich nog nadrukkelijker weten te handhaven. 451 Zo is in Principle (d) van het Charter
of Core Principles van de CCBE (de Raad van Europese balies) sprake van ‘the dignity
and honour of the legal profession’.452 De ratio van dit beginsel is dat een advocaat
het vertrouwen van cliënten en derden, van de rechter of de staat moet verdienen; het
uitgangspunt daartoe is dat
‘the lawyer must do nothing to damage either his or her own reputation or the reputation of
the profession as a whole and public confidence in the profession. This does not mean that
the lawyer has to be a perfect individual, but it does mean that he or she must not engage in
disgraceful conduct, whether in legal practice or in other business activities or even in private life, of a sort likely to dishonour the profession. Disgraceful conduct may lead to sanctions including, in the most serious cases, expulsion from the profession.’

Van gelijke strekking is Rule 2 van de International Code of Ethics:
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Op grond van gedragsregel 1 dient de advocaat zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in
de advocatuur of in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad.
HvD 8 januari 2016, nr. 7569, ECLI:NL:TAHVD:2016:114. In deze uitspraak, die als voorbeeld
dient, benadrukte het HvD het karakter van de vaste rechtspraak van dit leerstuk.
Toch is ook in de Nederlandse rechtssfeer de eer van de stand als normatief criterium voor de
uitoefening van een beroep niet verdwenen. De op 1 januari 2013 in werking getreden Wet op
het accountantsberoep belast de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants onder meer met
de zorg voor de eer van de stand van de accountants (art. 3) en kan de gegronde vrees voor het
schaden van de eer van de stand grond zijn voor het weigeren van inschrijving in het accountantsregister (art. 39). Binnen het Koninkrijk der Nederlanden maken inbreuken op de eer van de
stand der advocaten nog altijd deel uit van het tuchtrechtelijke toetsingskader voor de balie op
de voormalige Nederlandse Antillen (zie art. 20 Advocatenwet BES).
Charter of Core Principles of the European Legal Profession van de CCBE, aangenomen tijdens
de plenaire bijeenkomst te Brussel op 24 november 2006.
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‘Lawyers shall at all times maintain the honour and dignity of their profession. They shall,
in practice as well as in private life, abstain from any behavior which may tend to discredit
the profession of which they are members.’ 453

De terminologie van de eer van de stand is uit de Advocatenwet verdwenen, maar de
gemeenschappelijke zorg (en verantwoordelijkheid) voor het beeld dat de maatschappij heeft van de advocatuur allerminst.
3.4.3

De kernwaarden als toetsingskader

Door het verdwijnen van de ‘eer van de stand’ lijkt een beginselcriterium aan de
beroepsuitoefening (en aan het tuchtrecht) te zijn ontvallen. Napoleon had reeds gepoogd een dergelijk beginselprogramma aan de advocatuur te verbinden. In de preambule van het keizerlijk decreet gaf hij aan dat het herstel van het tableau een van
de geschiktste middelen was om een aantal beginselen te handhaven, die als ‘grondzuilen’ fungeerden van de advocatenstand.454 Reglement III kende een dergelijke beginselverklaring niet. Wel werd in het ontwerp herziene ereregelen 1939 gepoogd om
de beroepsplichten in de sleutel van een hoger beginsel te zetten.455
Kennelijk is er behoefte blijven bestaan aan een dergelijk onderliggend waardenpatroon. In 2006 voerde de commissie-Van Wijmen immers de kernwaarden ten tonele.
Volgens de commissie past het bij een gemoderniseerde, meer open beroepsstructuur
van deze beroepsgroep met gelimiteerde regulering in de Advocatenwet een toetsingskader op te nemen voor onder meer de beroepsuitoefening, de beroepsregulering en
de toelating tot het beroep en de bevordering van een goede marktwerking waar nodig
en mogelijk.456
De aanbeveling van de commissie-Van Wijmen werd overgenomen in de Wet positie
en toezicht advocatuur, waarbij de minister aangaf dat voor alle advocaten, ongeacht
de soort van praktijk, dezelfde beroepswaarden gelden. Hij wees daarbij op tal van
ontwikkelingen binnen de advocatuur, waaronder specialisatie, een meer marktgeorienteerde benadering van de beroepsuitoefening, schaalvergroting en internationalisering. De kernwaarden verbinden echter alle advocaten en markeren de essentie van de
beroepsuitoefening.457
In die memorie van toelichting schrijft de minister ook welke belangen door de kernwaarden worden gediend, waarbij hij vooral de rechtvaardiging van de bijzondere positie en privileges benadrukt:
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International Code of Ethics van de International Bar Association, editie 1988.
De preambule noemt: ‘la probité, la délicatesse, le désinteressement, le désir de la consiliation,
l’amour de la vérité et de la justice en un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés’. In art. 23
keizerlijk decreet worden daar nog de probité en de délicatesse als basis van het beroep opgevoerd.
Zie § 2.5.2.
Een maatschappelijke Orde, p. 22.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 2009/10, 32 382, nr. 3, p. 5.
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‘Telkens wanneer verordeningen, gedragsregels en richtlijnen worden ontwikkeld, moet de
advocatuur als beroepsgroep zich voor ogen houden waartoe deze bijzondere positie dient.
Datzelfde geldt voor de individuele advocaat wanneer hij beroepshandelingen verricht. Uit
de rol die de advocaat in het belang van de rechtsbedeling heeft, vloeit voort dat zijn beroepsuitoefening wordt beheerst door een aantal essentiële waarden, de zogenaamde kernwaarden. Deze kernwaarden vloeien op hun beurt weer voort en worden begrensd door het
belang van een goede rechtsbedeling. (…) waar de grenzen van de kernwaarden in relatie
tot het belang van de rechtsbedeling liggen, is mede een zaak waaraan de beroepsgroep
mede zelf invulling moet geven, onder andere door het stellen van beroepsregels. In feitelijke gebeurtenissen zal de toetsing daarvan liggen bij de tuchtrechter of de algemene rechter.’458

De kernwaarden die in artikel 10a Advocatenwet zijn opgenomen worden voorafgegaan door de grondslag van de bijzondere rol van de advocaat: het belang van een
goede rechtsbedeling. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat deze kernwaarden
in de sleutel van dit algemeen belang staan. De kernwaarden vormen dus de basis van
het bijzondere karakter van het beroep van advocaat. De functie van de kernwaarden
is dat zij de professionele standaard zijn, richtlijnen vormen bij het optreden van de
advocaat, maar ook toetssteen bij de beoordeling door de tuchtrechter van gedragingen van advocaten aan de algemene tuchtnorm. Ook zijn de kernwaarden het toetsingskader voor de regelgeving van de NOvA (verordeningen) en voor de advisering
over de ontwerp-verordeningen.459
Met het codificeren van de kernwaarden is daarom niet zozeer een herziening van het
tuchtrecht beoogd, maar wordt recht gedaan aan het belang van de kernwaarden door
ze als toetsingskader in de wet te verankeren.460 De regering merkte in dat kader op
dat handelen in strijd met de kernwaarden gedrag is dat een behoorlijk advocaat niet
betaamt.461 De kernwaarden vormen al langer een belangrijk element bij de toetsing
door de tuchtrechter en voor een deel heeft de invulling daarvan zich door tuchtrechtelijke jurisprudentie ontwikkeld. Reeds vóór de opneming in de Advocatenwet heeft
de tuchtrechter al aan de kernwaarden getoetst. Een geval van misbruik van derdengelden werd in 2008 gegrond verklaard omdat het handelen van de advocaat een van
de kernwaarden van de advocatuur betrof, namelijk de integriteit.462 Daarnaast heeft
458
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Memorie van toelichting, Kamerstukken II 2009/10, 32 382, nr. 3, p. 6.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 2009/10, 32 382, nr. 3, p. 8. Verwacht mag worden
dat de Kroon bij het beoordelen van de vastgestelde verordeningen de kernwaarden als toetssteen
zal hanteren.
Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2010/11, 32 382, nr. 7, p. 12. Hier geeft
de regering ook aan dat deze eisen van zodanig gewicht zijn dat wettelijke verankering is aangewezen. Hoezeer ook vanzelfsprekend geacht is het dan goed om het bijzondere karakter expliciet
te markeren; hier ziet de wetgever een taak voor zichzelf.
Ibidem.
HvD 11 januari 2008, nr. 4715, Advocatenblad 2009, p. 357. Het hof was van oordeel dat nu een
dergelijk handelen een van de kernwaarden van de advocatuur, namelijk de integriteit, betreft,
een zwaardere maatregel geboden was. Zie ook RvD Den Haag 12 april 2010,
ECLI:NL:TADRSGR:2010:YA0499: een advocaat die zich schuldig maakt aan een zedendelict
stelt niet alleen de eerbied voor de wet in twijfel, maar het raakt ook aan de integriteit van de
betrokkene.
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de tuchtrechter uitdrukkelijk als kernwaarde het oog op de vertrouwelijkheid/geheimhoudingsplicht,463 (financiële) integriteit,464 partijdigheid,465 deskundigheid466 en
onafhankelijkheid.467 Hieruit blijkt dat de kernwaarden ook voorafgaand aan de codificatie als norm hebben gefungeerd, althans als bijkomend normatief element bij de
toetsing aan artikel 46.
3.4.4

De verordeningen

3.4.4.1

Achtergrond en grondslag verordeningen

Bij de analyse van de tekortkomingen van de destijds bestaande organisatie van de
balie had de commissie-Drost gesignaleerd dat de opgetekende ereregelen in het algemeen als normatieve richtlijnen werden aanvaard, maar geen bindende voorschriften vormden.468 Enerzijds waren strikt genomen niet alle advocaten aan de ereregelen
gebonden vanwege het vrijwillige lidmaatschap van de NAV. Anderzijds werden die
ereregelen door de diverse raden van toezicht en discipline verschillend uitgelegd. De
commissie concludeerde dat de organisatie voor de advocatuur voor wat betreft de
behartiging van haar belangen en van die van de rechtzoekenden niet anders dan gebrekkig kon worden genoemd:
‘Wat de advocaat heeft te doen, doch vooral wat hij heeft na te laten, kan slechts worden
gekend uit de disciplinaire beslissingen, die echter eerst in de laatste jaren, en dan nog wel
dank zij de publicatie in het Advocatenblad, dus op particulier initiatief, openbaar worden
gemaakt. Bovendien kunnen die beslissingen niet anders dan incidenteel, naar aanleiding
van ingediende klachten, worden genomen, zodat het gemakkelijk kan voorkomen, dat
enerzijds de raden van toezicht en discipline aan het scheppen van normen niet toekomen
en anderzijds de advocaten onbekend zijn met de opvattingen van de raden met betrekking
tot een bepaald onderwerp.’469

De commissie zag de noodzaak voor een verordenende bevoegdheid, omdat in doelmatigheidskwesties, die bij uitstek in aanmerking komen voor regeling bij verorde-
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HvD 1 december 2014, 7137, ECLI:NL:TAHVD:2014:376.
RvD Amsterdam 4 april 2011, Advocatenblad 16 december 2011, p. 52, HvD 5 oktober 2012,
nr. 6520, ECLI:NL:TAHVD:2012:YA3463.
HvD 16 augustus 2013, nr. 6626, ECLI:NL:TAHVD:2013:194 en HvD 8 april 2014, nr. 7135,
ECLI:NL:TAHVD:2014:291. In de beslissing HvD 28 januari 2013, nr. 6579, ECLI:NL:TAHVD:2013:177, beoordeelde het hof de voorgelegde zaak in de sleutel van de kernwaarden partijdigheid, deskundigheid en vertrouwelijkheid.
RvD Amsterdam 6 februari 2013, Advocatenblad januari 2014, p. 63.
RvD Arnhem-Leeuwarden 22 augustus 2014, ECLI:NL:TADRARL:2014:283 en RvD Amsterdam 2 december 2014, ECLI:NL:TADRAMS:2014:320.
J. Drost in zijn toelichting tijdens de NAV-jaarvergadering op 15 december 1945, Advocatenblad
1946, p. 27.
Commissie-Drost 1946, p. 68.
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ning, ‘een geschreven regeling nodig is, en omdat het belang van de individuele advocaat vaak ingaat tegen het algemeen belang’.470 Evenmin kon er op worden gerekend dat de wetgever voldoende belangstelling en gelegenheid zou hebben om die
onderwerpen, die voor de balie van groot belang zijn, zelf op te pakken.471
In het ontwerp stelde de commissie-Drost voor een onderscheid te maken tussen ‘verordeningen’ die de onderwerpen zouden regelen waarbij ook rechten en belangen van
derden waren betrokken en die kracht van wettelijke voorschriften zouden hebben, en
‘besluiten’ die alleen verbindend zouden zijn voor de leden van de balie. 472
De regering is de commissie-Drost en de NAV niet gevolgd in deze opzet van de
verordenende bevoegdheid. De positie van de NOvA als bijzondere wetgever werd
onderstreept door de verbindendheid van de verordeningen in artikel 29 uitdrukkelijk
te beperken tot leden van de NOvA. Wel werd de basisgedachte overgenomen van
een inrichting van de balie waarbij niet alleen kon worden opgetreden in afzonderlijke
gevallen van inbreuk op de plichten maar ook bindende richtlijnen konden worden
gegeven over de wijze waarop de advocaat zich zowel in als buiten de uitoefening van
zijn beroep behoort te gedragen. 473
3.4.4.2

Externe controle op de verordeningen

Volgens de procedure in het ontwerp-Drost zou de algemene raad de verordeningen
maken en het college van gedeputeerden zou aan die verordening goedkeuring verlenen. De commissie achtte het echter ondenkbaar dat de verordeningen soeverein door
de balie zouden worden geregeld: er zijn te veel en te grote belangen van derden bij
betrokken, zodat de commissie concludeerde dat aan toezicht van de overheid als bedoeld in artikel 154 Grondwet (oud) niet te ontkomen viel. Ook op dit punt was de
regering het met de NAV eens, met als gevolg dat in het wetsvoorstel van de Advocatenwet de mogelijkheid van repressief toezicht door de Kroon was opgenomen.474
In de Advocatenwet werd neergelegd dat besluiten van het college van afgevaardigden
of van de algemene raad voor zover zij met de wet, enig wettelijk voorschrift of het
algemeen belang strijdig zijn, bij koninklijk besluit kunnen worden geschorst of vernietigd.475 Van deze vernietigingsbevoegdheid is spaarzaam en terughoudend gebruik
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Commissie-Drost 1946, p. 69.
De commissie-Drost dacht bij die onderwerpen aan de voortgezette opleiding, de verhouding tot
beoefenaren van aanverwante beroepen, de rechtsbijstand aan on- en minvermogenden voor zover die laatste geen overheidstaak is.
Art. 29 lid 1 ontwerp-Drost luidde: ‘De verordeningen hebben kracht van wet. Zij worden afgekondigd in de Nederlandse Staatscourant.’
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nr. 3, p. 7.
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nr. 3, p. 7. De regering drukte zich nog
sterker uit dan de commissie-Drost: men vond het ‘onaanvaardbaar’ dat dergelijke voor alle advocaten bindende regelingen soeverein door de balie zouden worden gegeven.
In 1986 werd in art. 30 lid 1 ‘de wetten’ vervangen door ‘het recht’. Deze formulering is daarmee
in overeenstemming gebracht met art. 99 lid 1 onder 2° Wet RO.
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gemaakt. In 1955 werd de Stageverordening gedeeltelijk vernietigd.476 De aanleiding
was een in die verordening opgenomen bepaling dat het een advocaat-stagiair niet was
toegestaan zonder toestemming van de algemene raad betaalde nevenwerkzaamheden
te verrichten. Aangezien op grond van die bepaling ook geen Kamerlidmaatschap of
benoeming tot gedeputeerde of wethouder mocht worden aanvaard – terwijl de Grondwet en de wet de vrijheid van aanvaarding en uitoefening van die functies waarborgen – werden de desbetreffende bepalingen in de verordening in strijd geacht met het
algemeen belang.
De tweede keer dat een verordening werd vernietigd betrof de verordening waarmee
de mogelijkheid van no cure no pay-beloning bij wijze van experiment mogelijk werd
gemaakt.477 De belangrijkste overweging in het vernietigingsbesluit was dat de advocaat in vrijheid en onafhankelijkheid moet kunnen optreden en ook de rechter moet
ervan kunnen uitgaan dat de advocaat het belang van zijn cliënt en dat van een goede
rechtsbedeling voorop stelt; aan de bijzondere onafhankelijke positie die de advocaat
in de procedure heeft gekregen komt de grondslag te ontvallen zodra de advocaat een
eigen belang heeft in de procedure. De mogelijkheid echter om op basis van een no
cure no pay-afspraak te declareren waarbij de advocaat een verregaand financieel belang heeft bij de uitkomst van de zaak, leidt tot vermenging van belangen en verwatering van de taak van de advocaat. Een honoreringsmogelijkheid die kan aanzetten
tot een minder goede beroepsuitoefening werd dan ook door de Kroon in strijd met
het algemeen belang geacht.478
Buiten dit vernietigingsrecht door de Kroon is de totstandkoming van verordeningen
– en daarmee van bindende normen voor advocaten – een voornamelijk ‘interne’ aangelegenheid. Ter bevordering van de blik van buitenaf is met de Wet positie en toezicht advocatuur een nieuw artikel 32a lid 2 toegevoegd, dat voorschrijft dat alvorens
een ontwerpverordening bij het college van afgevaardigden wordt ingediend, het ontwerp voor advies aan de raad van advies wordt voorgelegd.479 Deze raad van advies
bestaat in meerderheid uit leden die geen advocaat zijn.
Hiermee wilde de regering tegemoetkomen aan de gedachtegang die door de commissie-Van Wijmen was ontwikkeld. De commissie had een regelgevende raad voor de
advocatuur voorgesteld met een meerderheid van onafhankelijke deskundigen, te benoemen door de minister van Justitie. 480 In de kabinetsreactie werd aangegeven dat
het kabinet wel de noodzaak inzag voor een betere externe legitimering van de regelgeving van de NOvA, maar dan via een adviesraad voor het merendeel bestaande uit
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Koninklijk besluit van 11 juni 1955, Stb. 239, houdende gedeeltelijke vernietiging van het besluit
van het college van afgevaardigden van 8 januari 1955 tot vaststelling van de Stageverordening.
Gepubliceerd in Stcrt. 21 juni 1955, nr. 117.
Koninklijk besluit van 9 maart 2005, Stb. 123. Het ging om de verordening tot wijziging van de
Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel resultaatgerelateerde beloning), vastgesteld bij
besluit van 25 maart 2004.
Ibidem, p. 11.
De advisering door de raad is overigens geen noodzakelijke voorwaarde: de raad kan op grond
van art. 32a lid 3 Adv.w besluiten af te zien van advisering.
Een maatschappelijke Orde, p. 14.
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niet-advocaten. Deze invulling paste naar het oordeel van het kabinet het beste bij het
bijzondere karakter van een professionele beroepsgroep als de advocatuur. 481
3.4.4.3

Negatieve beperking: competentieverdeling

De commissie-Drost had voor ogen gestaan om de verordeningen de status van wettelijke voorschriften te geven. Afbakening met het terrein van de formele wetgever
was dan ook noodzakelijk. In het ontwerp was opgenomen dat de verordeningen geen
bepalingen mochten inhouden omtrent punten, waarin bij wet reeds was voorzien. Het
gevolg hiervan zou zijn dat de verordeningsbepalingen waarin door de wet was voorzien van rechtswege ophouden te gelden. 482 Ook deze afbakening kreeg een plaats in
de Advocatenwet, waaraan door de regering nog is toegevoegd dat verordeningen
evenmin mogen regelen wat in gedelegeerde wettelijke voorschriften is opgenomen.483
Naast deze algemene negatieve afbakening met het terrein van de formele wetgever
voorzag de Advocatenwet ook in een competentieregel gebaseerd op de algemene
strekking van onderwerpen die worden geacht in de verordeningen geregeld te worden. Op een later tijdstip in de parlementaire behandeling van de Advocatenwet heeft
de wetgever van 1952 aan artikel 29 nog toegevoegd dat verordeningen evenmin
mogen treden in aangelegenheden, ‘die zich ten gevolge van het uiteenlopen der omstandigheden in de arrondissementen niet lenen voor algemene voorzieningen’.484
Overigens was de wetgever van oordeel dat voor toekenning van verordenende bevoegdheid aan de orden van advocaten in de arrondissementen geen aanleiding bestond.485 De verordeningen bleven landelijke regelingen van de bijzondere wetgever,
maar daarmee werd niet uitgesloten dat ook op lokaal niveau regelingen zouden kunnen worden opgesteld. Bij plaatselijke regelingen werd door de regering gedacht aan
waarneming van toevoegingen in strafzaken, regelingen omtrent het gebruik van de
advocatenkamer en bibliotheek, en aan de inrichting van een steunfonds voor nagelaten betrekkingen van overleden advocaten. 486
481
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Kamerstukken II 2006/07, 30 800 VI, nr. 13, p. 1.
Art. 28 lid 3 jo. lid 4 ontwerp-Drost.
Aan art. 29 is toegevoegd ‘door of krachtens de wet’.
Derde nota van wijziging, Bijl. Hand. II 1951/52, 892, nr. 10.
Een andersluidende opvatting zou er dan ook toe hebben moeten leiden dat de plaatselijke orden
ook de status van publiekrechtelijke beroepsorganisatie hadden moeten krijgen. Uit art. 17 Adv.w
blijkt duidelijk dat de plaatselijke orden weliswaar, evenals de Nederlandse orde van advocaten,
rechtspersonen zijn, maar dat alleen de Nederlandse orde een publiekrechtelijk lichaam is als
bedoeld in (het huidige) art. 134 Grondwet.
Memorie van antwoord, Bijl. Hand. II 1949/50, nr. 5, p. 21. In het kader van de Wet positie en
toezicht advocatuur was aanvankelijk nog in art. 10a lid 2 de bepaling voorgesteld dat de raden
van toezicht alle maatregelen nemen die kunnen bijdragen aan een behoorlijke praktijkuitoefening, ‘waaronder het stellen van beroeps- en gedragsregels’. Deze passage is in de vijfde nota
van wijziging geschrapt, om buiten twijfel te stellen dat lokale orden niet zelf ook nog regels
kunnen stellen. Dit werd immers onwenselijk geacht gelet op de vereiste uniformiteit van de
regelgeving en de uniforme handhaving van die regelgeving door de dekens. Zie Vijfde nota van
wijziging, Kamerstukken II 2013/14, 32 382, nr. 30, p. 3.
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3.4.4.4

Positieve beperking

De wettelijke regeling rond de verordeningen van de NOvA bevat tevens een doelbinding: de verordeningen mogen maar een beperkte en benoemde groep onderwerpen
regelen. De commissie-Drost had in haar ontwerp geen doelbinding opgenomen, maar
de Advocatenwet van 1952 bepaalde dat verordeningen alleen mochten worden vastgesteld die ‘in het belang van de goede uitoefening van de praktijk en van de eer van
de stand van de advocaten worden vereist, alsmede andere betreffende de huishouding
en de organisatie van de Nederlandse orde van advocaten’.487 Het was de bedoeling
van de wetgever dat de bevoegdheid om verordeningen vast te stellen beperkt zou
blijven tot het terrein van de praktijkuitoefening. De vrees bestond bij de Kamercommissie dat als ook derden door de verordeningen konden worden gebonden, deze verordeningen op het terrein van het burgerlijk recht of het procesrecht zouden komen. 488
In reactie op deze gesignaleerde risico’s merkte de minister op dat het niet waarschijnlijk was dat het advocatentarief voor regeling in aanmerking zou komen, waaraan dan
ook justitiabelen gebonden zouden zijn. In ieder geval zou met de vaststelling van een
dergelijk minimumtarief het algemeen belang zozeer gemoeid zijn, dat de centrale
overheid, zodra het voor een te zware belasting van het publiek zou vrezen, de betrokken verordening zou vernietigen. Ook zou rechtsbijstand aan on- en minvermogenden
een onderwerp zijn dat voor regeling voor de landelijke orde in aanmerking kwam.
Wel achtte men het mogelijk dat bij verordening de verhouding tot notarissen, accountants, belastingconsulenten, deurwaarders en zaakwaarnemers kon worden geregeld.
Een tweede gesignaleerd risico was dat het voorschrijven van een langdurige stage,
het eisen van een excessief hoge contributie of een voorschrift tot concentratie van
kantoren in de praktijk de advocatuur tot een gesloten beroep zou maken. Wanneer
een meerderheid van de balie op zeer ingrijpende punten haar wil zou opleggen aan
een minderheid, zou dat in strijd zijn met het beginsel van een democratisch bestuur
en derhalve met het algemeen belang.489
De positief geformuleerde opdracht tot het vaststellen van verordeningen in de Advocatenwet werd in 1968 uitgebreid met de toevoeging dat ook verordeningen mochten
worden aangenomen in verband met de verzorging van advocaten en hun nabestaanden. De algemene raad had een commissie ingesteld die moest nagaan of en, zo ja, op
welke wijze het mogelijk was om te komen tot een bevredigende oudedags-, weduween wezenvoorziening voor advocaten en hun nabestaanden. Om elke twijfel uit te sluiten of het vaststellen van een zodanige regeling zou vallen binnen de verordenende
bevoegdheid van het college van afgevaardigden werd artikel 28 aangevuld.490 De
Kamercommissie en de minister verschilden daarover van mening. De commissie was
op zichzelf voorstander van een behoorlijke sociale zekerheidsregeling, maar zag niet
487
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Art. 28 lid 1 Adv.w (1952).
Voorlopig verslag, Bijl. Hand. II 1949/50, nr. 4, p. 13-14.
Memorie van antwoord, Bijl. Hand. II 1949/50, nr. 5, p. 21.
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1965/66, nr. 3, p. 7.
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in dat een dergelijke regeling was vereist in het belang van een goede uitoefening van
de praktijk en de eer van de stand. De minister zag dat anders. De mogelijkheid om
van een pensioen te kunnen leven zou kunnen voorkomen dat advocaten niet overeenkomstig hun stand zouden kunnen leven. Armoede kon aanleiding geven tot handelingen in strijd met de standseer, zoals het aannemen van zaken die de advocaat in
gemoede niet rechtvaardig acht. Ook onderschreef hij het belang voor de standseer
dat advocaten die daar intellectueel niet meer toe in staat waren toch om den brode
gedwongen waren voort te gaan met de praktijk.
Na de uitbanning van het standscriterium in 1986 resteerde het belang van de goede
uitoefening van de praktijk als de enige wettelijke grondslag voor het vaststellen van
verordeningen. De interdepartementale werkgroep Domeinmonopolie Advocatuur
(de werkgroep-Cohen) heeft in 1995 nog geadviseerd de verordenende bevoegdheid
van de NOvA te herzien opdat die bevoegdheid recht doet aan de volgende criteria:491
– de verordenende bevoegdheid dient uitsluitend gericht te zijn op het algemeen belang;
– de verordenende bevoegdheid is limitatief; er dienen slechts regels gesteld te kunnen worden ten aanzien van onderwerpen waarvoor regelgevende bevoegdheid is
toegekend, in alle overige gevallen dient het functioneren te worden bepaald door
het commune recht;
– een verordening dient het lichtst mogelijke middel te bevatten en niet verder te
gaan dan nodig is om het gestelde (publieke) doel te bereiken;
– een verordening mag de vrije marktwerking niet onnodig beperken;
– de interne regelgeving dient alleen tot stand te komen door gebruikmaking van de
verordenende bevoegdheid.
Door de regeringswisseling in 1998 diende de nieuwe minister van Justitie een wetsvoorstel in om artikel 28 te wijzigen.492 Voortaan stelt het college van afgevaardigden
verordeningen vast in het belang van een goede uitoefening van de praktijk. De bevoegdheden van de NOvA zijn hierdoor beperkt tot onderwerpen waarvan de wet regeling of nadere regeling bij verordening voorschrijft.493

3.5

Toetsing en bescherming door de tuchtnorm

Zoals hiervoor is behandeld, bepaalt de algemene of centrale tuchtnorm de rechtsmacht van de tuchtrechter. Deze kan vervolgens aan de hand van positiefrechtelijke
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Rapport van de Interdepartementale Werkgroep Domeinmonopolie Advocatuur, p. 6. Deze werkgroep was door het kabinet-Kok gevraagd te onderzoeken in hoeverre het mogelijk en zinvol is
de mededinging tussen aanbieders van rechtsbijstand te bevorderen. Het rapport van de werkgroep-Cohen verscheen op 27 juni 1995.
Het kabinet heeft de analyses en aanbevelingen van de werkgroep onderschreven, Kamerstukken
II 1994/95, 24 525, nr. 1.
Tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2000/01, 26 940, nr. 7, p. 1-2. Dit geldt voor alle
PBO’s, via de Wna, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Rijksoctrooiwet.
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bronnen van materieel tuchtrecht in concrete gevallen beoordelen of een advocaat met
zijn optreden binnen zekere grenzen is gebleven. De tuchtrechter heeft daarbij de
keuze uit een aantal bronnen (de advocateneed, de kernwaarden, de verordeningen en
de grotendeels in de Gedragsregels uitgewerkte betamelijkheidseis). Deze bronnen
bieden bescherming aan uiteenlopende belangen. Hierna worden deze belangen van
elkaar onderscheiden, aan de hand van de ontwikkeling van de op die belangen toepasselijke materiële tuchtrechtelijke normen.
3.5.1

Handhaving van de openbare orde

De eerste zorg van keizer Napoleon was geweest hoe hij na herstel van de balieorganisatie grip op de advocatenorden kon houden ter handhaving van de openbare orde
en het staatsgezag. Hij had in het keizerlijk decreet een aantal bindende normen opgenomen die moesten verzekeren dat de advocaten niet zouden handelen in strijd met
de openbare orde. Allereerst was in de advocateneed uitdrukkelijk opgenomen dat de
advocaten gehoorzaamheid aan de staatsorde en de persoon van de keizer moesten
zweren. Tevens bevatte de eed een gebod om niets naar voren te brengen of te publiceren in strijd met de wetgeving, de staatsveiligheid en de openbare orde.494 Ook voorzag het keizerlijk decreet in een stakingsverbod voor individuele advocaten of advocaten in gezamenlijkheid.495 Deze specifiek op het algemene staatsgezag gerichte passages zijn in Reglement III en in de Advocatenwet niet overgenomen.496
Naast de algemene openbare orde richtte het keizerlijk decreet zich op het handhaven
van de orde in de rechtszaal. In de preambule had de keizer gezinspeeld op het natuurlijke gezag dat de rechterlijke macht over de advocatuur toekwam. 497 Op grond van
de advocateneed mochten advocaten ook nimmer afwijken van de eerbied, verschuldigd aan de rechtbanken of de openbare ambten; het beledigen van de magistratuur in
pleidooien of processtukken was eveneens ten strengste verboden.498 Via Reglement
III is de aan de rechter verschuldigde eerbied in de formulering van de advocateneed
tot op heden in de Advocatenwet gehandhaafd. 499 In Reglement III werd bovendien
in artikel 20 een bepaling opgenomen die de rechter ter zitting de mogelijkheid gaf
om autonoom op te treden tegen een advocaat die zich oneerbiedig gedroeg of zich te
buiten ging aan onbetamelijke uitdrukkingen jegens de wet, de rechter, of ten aanzien
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Art. 14 keizerlijk decreet 14 december 1810: ‘Je jure obéissance aux constitutions de l’empire,
et fidélité à l’empereur; de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux règlemens, aux bonnes moeurs, à la sûreté de l’état et à la paix publique (…).’
Art. 34 keizerlijk decreet 14 december 1810. Het artikel stelde op deze overtreding als sanctie
schrapping van het tableau zonder kans op hernieuwde toelating daarop.
Koning Willem I had bij zijn aantreden allen van de keizerlijke eed ontslagen, maar had er in
1817 wel een eed van trouw aan de vorst voor in de plaats af laten leggen.
Zoals de tweede paragraaf van de preambule het verwoordde: ‘(…) il convient d’assurer en même
temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession
qui a de si intimes rapports avec elle (…).
Art. 38 en 39 keizerlijk decreet 14 december 1810.
Art. 5 Reglement III (1838) en thans art. 3 Adv.w.
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van het openbaar gezag.500 Deze voorziening heeft in de Advocatenwet geen plaats
meer gekregen.501 Zowel de commissie-Drost als de wetgever gaf aan dat de ervaring
had geleerd dat de bepaling nimmer en waarschijnlijk ook vroeger nooit was toegepast.502 De voorziening werd ook principieel onjuist geacht; in geval van misdragingen door een advocaat in de rechtszaal kon de president hem krachtens zijn bevoegdheid tot handhaving van de orde ter terechtzitting het woord ontnemen en de zaal doen
verlaten.503
Voor de handhaving van de orde ter zitting speelde het tuchtrecht dus geen exclusieve
rol.504 Ook via het strafrecht (in artikel 377 Code Pénal) werd gewaakt voor ‘te lastleggingen en honende redenen, die vervat mogten zijn in de schrifturen, betrekking
hebbende tot de verwering van partijen in regtszaken of in de pleidooijen’. In het burgerlijk procesrecht bevatte art. 22 Rv (oud) het voorschrift dat de partijen en hun praktizijns gehouden waren de zaak voor de rechter met bezadigdheid te bepleiten, en in
alles de eerbied in acht te nemen en te bewaren, die men aan de justitie schuldig is.
De vereiste eerbied voor de rechter heeft daarnaast een plaats gekregen in het ererecht,
waarbij vooral de wederkerigheid van de betrekking tussen advocaat en rechterlijke
macht werd benadrukt. Enerzijds diende de advocaat in al zijn gedragingen tegenover
de rechterlijke macht blijk te geven van dat respect, anderzijds heeft de advocaat tegenover de rechter, waar nodig, voor de rechten en de eer van de advocatenstand op
te komen.505 De tuchtrechtspraak heeft op grond van de ereregels uit 1968 uitgemaakt
dat kritiek op de bekwaamheid van de rechterlijke macht niet verboden is, mits deze
op gepaste wijze geschiedt.506
Een expliciete bepaling gericht op de eerbied voor de rechterlijke autoriteiten kwam
in de Gedragsregels (1980 en 1992) niet meer terug. In de tuchtrechtspraak is ten aanzien van de verhouding tussen advocaat en rechterlijke macht wel een ontwikkeling
waarneembaar die vooral is gestoeld op de eerbied voor de rechterlijke autoriteiten in
het licht van het verbod voor een advocaat zich in woord en geschrift niet onnodig
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De Bie spreekt van een speciaal tuchtrecht naast het recht, dat de president is toegekend bij
art. 151 Sv (oud) ter handhaving van de orde ter terechtzitting. De Bie 1904, p. 68.
In 1929 is de voorziening in art. 37 in het herziene Reglement III opgenomen.
Commissie-Drost 1946, p. 73-74, en Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nr. 3, p. 11-12.
Art. 48 Reglement I (zie hiervóór voetnoot 176): ‘de president is belast met de handhaving der
orde bij de teregtzittingen en vergaderingen’ (art. 22 Rv; art. 124, 303 Sv). Hij is bevoegd aan
advocaten en procureurs, die in zaken voor zijn collegie aanhangig, optreden, inlichtingen te
vragen naar aanleiding van de processtukken en de mondelinge voordrachten.
Schüller tot Peursum 1848, p. 101, schrijft in zijn aantekening bij art. 20: ‘Wanneer men het
aantal wetsbepalingen nagaat, die de eventueele oneerbiedigheid der advocaten jegens den regter
moeten beteugelen, dan zou men het er voor houden, dat niets gewoner was, dan onbetamelijkheden bij en in pleidooijen.’
Ereregel IV.1 (1921). In de tekst van de regels van 1939 en 1968 was het opkomen voor de eer
aangevuld met de prerogatieven van de stand, die de advocaat op passende wijze en met de nodige zelfbeheersing diende te verdedigen. Bij conflicten van meer ernstige mate beperkt hij zich
tot een eenvoudige verklaring en wendt hij zich verder tot de deken.
HvD 22 juli 1957, nr. 61, Advocatenblad 1958, p. 191. De betichting van partijdigheid is zeer
grievend en in strijd met jegens rechterlijke autoriteiten vereiste eerbied, HvD 14 december 1956,
59, Advocatenblad 1957, p. 642.
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grievend uit te laten.507 In die gevallen gaat het niet om de inhoud van de belangenbehartiging maar om, in modieuze termen, de toon van het debat. Ook voor advocaten
geldt op grond van vaste (Straatsburgse) jurisprudentie in beginsel vrijheid van meningsuiting, maar de bijzondere aard van het juridische beroep brengt wel mee dat hun
optreden in het openbaar discreet, eerlijk en waardig dient te zijn. 508
3.5.2

Discipline binnen de beroepsgroep

Naast het bewaken van de openbare orde en die ter zitting valt aan het gedragsrecht
een tweede groep regels te ontlenen die tot doel hebben de orde binnen de beroepsgroep zelf in goede banen te leiden. Reeds in de eerste verzameling ereregelen van
1921 was een hoofdstuk opgenomen over de verhouding van de advocaat tot zijn collega’s. De belangrijkste regel van dat hoofdstuk benadrukte dat de advocatuur slechts
aan haar bestemming kan beantwoorden, indien tussen advocaten een verhouding bestaat, die berust op onderlinge welwillendheid en onderling vertrouwen. 509 Sindsdien
is het streven naar de ‘onderlinge welwillendheid en onderling vertrouwen’ de richtlijn geweest voor de verhouding tussen advocaten. 510 Het achterliggende belang van
die verhouding is mettertijd gewijzigd. De ‘bestemming’ van de advocatuur – wat
daar ook mee mocht zijn bedoeld – werd in 1980 vervangen door het belang van de
rechtzoekenden en van de advocatuur in het algemeen. Volgens de toelichting bij het
ontwerp-Dirkzwager blijkt uit de motivering de accentverschuiving van de belangen
van de advocatuur naar die van rechtzoekenden. 511
Onder deze algemene richtlijn is vervolgens een aantal meer concrete regels opgenomen, waaronder de regels over confraternele correspondentie, het (na 1992 verdwenen) ronselverbod van andermans cliënten, het achterwege laten van onheuse en
krenkende termen jegens confrères, het vermijden van rechtstreeks contact met de
wederpartij en het instaan voor de kosten bij het inschakelen van een andere advocaat.
Uit het criterium van de eer van de stand kan worden afgeleid dat naleving van vrijwel
alle gedragsverplichtingen het functioneren van de groep kan bevorderen. Schenk
wees er daarbij op dat de advocaat behoort tot een kring beroepsgenoten en het gaat
er niet alleen om hem te corrigeren omdat hij de belangen van een buiten die kring
staand individu heeft geschonden, maar ook omdat hij door zijn gedragingen de belangen van de kring zelf geschonden kan hebben. Hij gaf als voorbeelden de advocaat
die de omgangsnormen ten aanzien van zijn confrères niet in acht genomen heeft, of
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Gedragsregel 31 (1992): de advocaat dient zich in woord en geschrift niet onnodig grievend uit
te laten. Verondersteld mag worden dat dit uitlatingen erga omnes betreft.
Aldus HvD 17 oktober 2016, nr. 160001, ECLI:NL:TAHVD:2016:182, daarin verwijzend naar
EHRM 30 november 2006, NJ 2007/368 (Veraart). Het EHRM overwoog in r.o. 51: ‘although
advocates too are entitled to freedom of expression, the special nature of the legal profession has
a certain impact on their conduct in public, which must be discreet, honest and dignified’.
Ereregel III.1 (1921).
Ereregel BI.5.a (1939), ereregel 15 (1968), gedragsregel 29 (1980) en gedragsregel 17 (1992).
Het ontwerp-Dirkzwager (gedragsregel 10) ging nog uit van ‘in het belang van de rechtsbijstand
in het algemeen’.
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door zijn optreden de reputatie van de kring als geheel heeft geschaad of het vertrouwen in deze groep beroepsbeoefenaars heeft ondermijnd. 512
Deze benadering is bij de parlementaire behandeling van de nieuwe regeling tuchtrechtspraak sterk genuanceerd door de regering. Het publiek geregelde tuchtrecht mag
namelijk niet worden beschouwd als een recht ten behoeve van de beroepsgroep als
zodanig:
‘Voor zover dit tuchtrecht betrekking heeft op het verkeer tussen de beroepsgroepen onderling, dienen daarbij aanwijsbare openbare belangen een rol te spelen en, waar nodig, te
overwegen.’513

De minister van Justitie voegde daaraan toe dat, om de algemene strekking van het
publiekrechtelijk tuchtrecht voor de vertrouwensberoepen zuiver te houden, het tuchtrecht niet moet worden gebruikt voor de handhaving van interne groepsregels en
-afspraken waarbij het openbaar belang niet in het geding is.
De opkomst van economisch georiënteerde rechtsgebieden als het mededingingsrecht
heeft ertoe geleid dat binnen de beroepsgroepen het gevoel van het zijn van een broederschap meer verschuift naar een zakelijker verhouding. De relatie tussen de beroepsbeoefenaren onderling – ‘confrères zijn concurrenten geworden’ – wordt in
toenemende mate beheerst door mededingingswetgeving. 514 De werkgroep-Huls
spreekt in dat verband over de ‘culture of competition’, waarbij door commercialisering en verzakelijking de verhoudingen verharden. 515 Het gevolg voor het tuchtrecht
is dan dat de nadruk meer komt te liggen op concurrentie in plaats van op gezamenlijke normbeleving en handhaving. Duidelijk is dat, wat in de CCBE-code de ‘corporate spirit of the profession’ wordt genoemd, aan erosie onderhevig is. 516
De ‘corporate spirit of the profession’ vergt van advocaten in het huidige tijdsgewicht
een zekere mate van balans. In de tuchtrechtspraak is erkend dat de Gedragsregels
mede dienen tot de instandhouding van een onderlinge verhouding binnen de beroepsgroep die gebaseerd is op welwillendheid en vertrouwen (zie gedragsregel 17), aangezien een dergelijke verhouding bijdraagt aan een goede beroepsuitoefening. Anderzijds vereist die beroepsuitoefening dat het te dienen partijbelang daaraan niet ondergeschikt wordt gemaakt; partijdigheid is immers een kernwaarde. Steeds zal daarom
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Schenk 1975, p. 16.
Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 6, p. 3.
Inmiddels is, mede onder druk van de NMa, de verordening op de publiciteit in 1989 ingetrokken.
De verenigbaarheid van de Samenwerkingsverordening in het licht van het mededingingsrecht
is tevens beproeft in de Wouters-zaak (HvJ EG 19 februari 2002, C-309/99, NJ 2002/425), waarmee de deur is geopend voor een oordeel van de bestuursrechter over de houdbaarheid van verordeningen van de NOvA. Volgens het HvJ is de NOvA een ondernemersvereniging in de zin
van art. 101 VWEU.
Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 16.
CCBE Code of Conduct, art. 5.1: ‘The corporate spirit of the profession requires a relationship
of trust and co-operation between lawyers for the benefit of their clients and in order to avoid
unnecessary litigation and other behavior harmful to the reputation of the profession. It can, however, never justify setting the interests of the profession against those of the client.’
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in een mogelijk spanningsveld tussen een welwillende confraternele verhouding en
het partijbelang van de advocaat verlangd worden hierin een zorgvuldige afweging te
maken waarbij de omstandigheden van de te behandelen zaak mede bepalend zijn.517
3.5.3

De relatie met de wederpartij (en andere derden)

Naar zijn aard is de advocaat degene die in de rechtsstrijd opkomt voor de belangen
van zijn cliënt en als gevolg daarvan tegenover de belangen van de wederpartij komt
te staan. De wederpartij zal in die optiek de advocaat niet zozeer als de boodschapper
van een opponerend standpunt zien maar de belichaming ervan. Vanaf daar is het een
kleine stap naar een tuchtrechtelijk verwijt dat de advocaat de belangen van de wederpartij heeft geschaad. Hieronder zal ik ingaan op de vraag in hoeverre het tuchtrecht dient om aan de belangen van de wederpartij bescherming te bieden.
Materieel bevatte het keizerlijk decreet een enkele bepaling die erop was gericht de
wederpartij te beschermen. In artikel 37 werd voor specifiek de processituatie voorgeschreven dat ‘nutteloze en overbodige uiteenzettingen’ achterwege dienden te blijven. Het artikel verbood eveneens ‘injures ou personnalités offensantes’ tegen de
(weder)partijen (maar ook hun verdedigers), het naar voren brengen van ernstige aanranding van de eer en de reputatie van partijen, tenzij de aard van de zaak dat noodzakelijk maakte of indien de advocaat daartoe uitdrukkelijke en schriftelijke last van
zijn cliënten (of van de avoué van de cliënt) mocht hebben gekregen. Deze verplichting werd ook buiten het tuchtrecht gesanctioneerd, aangezien in artikel 37 tevens de
mogelijkheid van vervolging op grond van art. 371 Code Pénal was opgenomen.
In Reglement III kwam een dergelijke bepaling terug in artikel 20 (‘met blijkbaar doel
van beleediging, onbetamelijk uitlaat jegens partijen…’). In elk geval maakte de bescherming van de belangen van de wederpartij geen deel uit van een door de wetgever
uitgewerkt verbod en werd de beoordeling en bestraffing daarvan ook hier buiten het
eigenlijke tuchtrecht gehouden; artikel 20 zag namelijk op de strafbevoegdheid van
de rechter ter zitting.
In het ontwerp van de ereregels in 1921 werd een bepaling opgenomen (in het onderdeel ‘verhouding van de advocaat tot zijn cliënt’) dat de advocaat verbood de getuigen
van de tegenpartij vooruitlopend over de zaak te horen. De door een advocaat bijgestane wederpartij mocht evenmin rechtstreeks worden benaderd. In 1939 werd hieraan
de regel toegevoegd dat de advocaat in het algemeen verplicht is, alvorens hij tot
rechtsmaatregelen en in het bijzonder executiemaatregelen tegen de cliënt van zijn
confrère overgaat, dat hij deze laatste van zijn voornemen in kennis stelt en hem een
redelijke tijd geeft om de zaak te regelen of zich te beraden.518 Deze regel sluit aan bij
de opdracht aan de advocaat om zowel in als buiten rechte het maken van onnodige
kosten te vermijden: dit gold evenzeer tegenover de wederpartij.519
517
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RvD Amsterdam 12 januari 2015, ECLI:NL:TADRAMS:2015:6.
Ereregel B-I-5-e (1939).
Ereregel B-III-12b (1939).
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Bij de herziening van 1992 is voor de eerste maal uitdrukkelijk een opmerking gemaakt over de bescherming van belangen van derden. In de toelichting bij gedragsregel 10 lid 1 (‘bij het verstrekken van informatie aan derden over een zaak die bij hem
in behandeling is of is geweest, neemt de advocaat, behalve de belangen van de cliënt,
tevens andere gerechtvaardigde belangen in acht’) werd in de toelichting opgemerkt
dat bij toepassing van deze regel een belangenafweging moet worden gemaakt. Tot
die andere af te wegen belangen behoren ‘gerechtvaardigde belangen, zoals het recht
op persoonlijke levenssfeer, van onder meer getuigen, slachtoffers, nabestaanden en
de wederpartij, maar ook evident gerechtvaardigde belangen van justitie en politie’.
Inmiddels heeft de tuchtrechtspraak uitgemaakt dat de advocaat ook ten opzichte van
de wederpartij een ruime beleidsvrijheid toekomt om zijn cliënt bij te staan op de
wijze die hem goeddunkt.520 Het tuchtrecht dient er dus niet toe een advocaat ten faveure van een tegenpartij te beknotten in zijn vrijheid om zijn cliënten bij te staan,
‘tenzij diens belangen nodeloos en op ontoelaatbare wijze worden geschaad’. 521 De
tuchtrechtspraak vult daarbij aan dat de advocaat in het algemeen echter niet hoeft af
te wegen of het voordeel dat hij voor zijn cliënt wil bereiken met de middelen waarvan
hij zich bedient, opweegt tegen het nadeel dat hij daarmee aan de wederpartij toebrengt: ‘Wel moet de advocaat zich onthouden van middelen die op zichzelf beschouwd ongeoorloofd zijn of die, zonder dat zij tot enig noemenswaardig voordeel
van zijn cliënt strekken, onevenredig nadeel aan de wederpartij toebrengen.’522 Hij
behoeft evenwel van het gebruik van die middelen niet af te zien alleen omdat de
mogelijke schade voor de wederpartij onevenredig groter is dan het beoogde voordeel.523 De tuchtrechter bewaakt in de verhouding tussen advocaat en de wederpartij
van zijn cliënt (deze formulering lijkt mij meer correct) dus de grenzen van de redelijkheid, gelet op de beleidsvrijheid van de advocaat en omdat het tuchtrecht zich niet
leent als bijkomend pressie-instrument binnen de rechtsstrijd tussen partijen.
3.5.4

De relatie met de eigen cliënt

Uit het voorgaande blijkt dat de tuchtrechter de beleidsvrijheid in het kader van de
(partijdige) belangenbehartiging tot uitgangspunt neemt. Ondanks de strenge politieke
controle die Napoleon voorstond, heeft hij in het keizerlijk decreet de beleidsvrijheid
van de advocaten uitdrukkelijk vastgelegd. In de bewoordingen van artikel 37 van het
keizerlijk decreet: ‘Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de
la justice et de la vérité.’ Tegelijkertijd geeft de keizer aan dat advocaten binnen die
vrijheid af dienen te zien van obstructie van de procesorde. Inhoudelijke normen die
dienen om de cliënt tegen de advocaat te beschermen waren in het keizerlijk decreet
nauwelijks opgenomen. De enige uitzondering vormen de hoofdregels voor een juiste
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Volgens Verkijk 2010, p. 309 spreekt het welhaast voor zich dat de advocaat zich jegens de
wederpartij kan beroepen op een ruime beleidsvrijheid.
Zie bijvoorbeeld HvD 8 december 2000, Advocatenblad 2002, p. 63.
HvD 14 maart 2016, nr. 150068, ECLI:NL:TAHVD:2016:50 en HvD 19 december 2016,
nr. 160133, ECLI:NL:TAHVD:2016:232.
HvD 4 februari 1991, Advocatenblad 1991, p. 436.
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wijze van declareren die in de artikelen 43 en 44 waren opgenomen en de in artikel 42 neergelegde ministerieplicht in strafzaken.524
In Reglement III volgde geen enkele specifieke bepaling ter bescherming van de cliënt. Wel is aan te nemen dat een handelen of nalaten in strijd met de zorg voor de
cliënt in algemene zin kon worden geschaard onder ‘misslagen en inbreuken’ en als
zodanig een schending van de eer van de stand met zich bracht. Om toch enige houvast
te bieden aan de raden werd in de ereregelen 1921 een hoofdstuk II ‘De verhouding
van de advocaat tot zijn cliënt’ opgenomen. Dit hoofdstuk bevatte met name een
aantal regels over de wijze van honoreren (zoals het verbod op quota pars litis, het
voorschrift geen onnodige kosten te maken, geen honorarium verrekenen en bij uitzondering gebruikmaken van het retentierecht). Het initiële ererecht diende dan ook
vooral om de financiële positie van de cliënt te beschermen en om te voorkomen dat
de advocaat een persoonlijk belang zou krijgen bij de uitkomst van de procedure.
Ook komt uit de eerste ereregels een rudimentair zorgvuldigheidsbeginsel naar voren:
regel II.7 bepaalde dat voor het wegraken van stukken de advocaat alleen dan disciplinair is te straffen, indien hem grove nalatigheid kon worden verweten. Ditzelfde
gold voor processuele verzuimen, vergissingen of onbekendheid met het recht. Tevens
was de advocaat verplicht de cliënt geregeld en nauwkeurig op de hoogte te houden
van het verloop van de zaak525 en bevatte het ontwerp uit 1921 de geheimhoudingsplicht, die in 2015 pas in de wet is verankerd.526
Reeds in 1968 is in het ererecht opgenomen dat de advocaat alle hem opgedragen
zaken – zonder onderscheid – met grote zorg behoort te behandelen. Deze opdracht is
achtereenvolgens in gedragsregel 8 (1980) en 4 (1992) overgenomen. In de huidige
gedragsregels is daar nog aan toegevoegd dat de advocaat die bemerkt dat hij tekort
is geschoten in de behartiging van de belangen van zijn cliënt, zijn cliënt op de hoogte
moet stellen en hem, zo nodig, moet adviseren onafhankelijk advies te vragen (gedragsregel 11).
De wetswijziging van 1986 heeft de verhouding tussen advocaat en cliënt ook in formeel-tuchtrechtelijke zin een prominenter plaats gegeven doordat het eerste deel van
de tuchtnorm op bescherming van die verhouding kwam te zien. De vraag daarbij is
in hoeverre het algemeen belang van de bewaking van de goede praktijkuitoefening
door advocaten zich verhoudt tot de individuele verhouding tussen advocaat en cliënt.
In welk opzicht beschermt de tuchtrechtspraak immers deze bijzondere maar in beginsel civielrechtelijke relatie?
524
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Art. 42 luidde: ‘L’avocat nommé d’office pour défendre un accusé, ne pourra refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empèchement.’ Het gaat hier dus niet om een
absolute ministerieplicht.
Dit hield overigens niet in dat de advocaat van elk feit van geen of zeer weinig betekenis afzonderlijk mededeling moest te doen. Wel diende hij bij alle te nemen beslissingen de cliënt te raadplegen.
Ereregel II.11 (1921). De geheimhoudingsplicht is sinds 1 januari 2015 opgenomen in art. 11a
Adv.w.
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Het heeft overigens lange tijd geduurd voordat over die verhouding in de privaatrechtelijke betekenis consensus is ontstaan. Sinds de inwerkingtreding van het Nieuw BW
(in het bijzonder Boek 7) wordt algemeen aanvaard dat de overeenkomst van opdracht
de grondslag is voor de rechtsverhouding tussen advocaat en cliënt. 527 In deze civielrechtelijke relatie werkt de deontologie echter door. In 1980 schreef De Brauw dat de
vertrouwensrelatie met de cliënt een bijzondere zorg vereist, die boven de normale
civielrechtelijke verantwoordelijkheid uitgaat en die mede wordt bepaald door de persoonlijke relatie, die tussen de dienstverlener en de cliënt moet bestaan. Dit aspect
toetst de tuchtrechtspraak en daarom is die opgedragen aan colleges waarin vakgenoten zitting hebben.528
Betwijfeld kan dus worden of de verhouding advocaat-cliënt een volstrekt zuiver privaatrechtelijke verhouding betreft. Zoals Van den Berg schrijft wordt de relatie tussen
de advocaat en de cliënt beheerst door het BW, maar inhoudelijk in belangrijkere mate
door de gedragsregels. Het BW biedt hiervoor krachtens artikel 7:400 lid 2 BW
ruimte, waarin bepaald is dat de wettelijke regels, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht of andere rechtshandeling of de gewoonte voorrang hebben boven
de BW-bepalingen over de overeenkomst van opdracht. 529
Voor de tuchtrechter biedt deze benadering de kans om de dienstverlening van de
advocaat voller te toetsen. Die kans heeft het hof van discipline in 2013 gepakt om de
brug te slaan tussen de deontologische verplichtingen van de advocaat (vgl. de woorden van minister van Justitie De Ruiter: ‘de publiekrechtelijke zorgvuldigheidsnorm’)
en de norm die betrekking heeft op de advocaat en cliënt binnen de door hen tot stand
gekomen overeenkomst van opdracht. Het hof formuleerde het aldus:
‘Het hof stelt voorop dat de tuchtrechter gezien het bepaalde in artikel 46 Advocatenwet
mede tot taak heeft de kwaliteit van de dienstverlening aan een cliënt te beoordelen indien
deze daar over klaagt. Wel zal de tuchtrechter rekening hebben te houden met de vrijheid
die de advocaat heeft met betrekking tot de wijze waarop hij een zaak behandelt en met de
keuzes – zoals over procesrisico en kostenrisico – waar de advocaat bij de behandeling van
de zaak kan komen te staan. De vrijheid die de advocaat heeft met betrekking tot de wijze
waarop hij een zaak behandelt en de keuzes waarvoor hij kan komen te staan zijn niet onbeperkt, maar worden begrensd door de eisen die aan de advocaat als opdrachtnemer in de
uitvoering van die opdracht mogen worden gesteld en die met zich brengen dat zijn werk
dient te voldoen aan datgene wat binnen zijn beroepsgroep als professionele standaard
geldt’.530

527

528
529
530

Zie Spronken 2001, p. 495 (voetnoot 24), Verkijk 2010, p. 290. Van den Berg 2012, p. 26 vult
aan dat die opdracht het karakter van lastgeving kan hebben (art. 7:414 BW). Dit ligt anders
wanneer het gaat om een advocaat in loondienst, dan is sprake van een arbeidsovereenkomst
tussen de advocaat en de cliënt.
De Brauw 1980, p. 33.
Van den Berg 2012, p. 27 (voetnoot 59).
HvD 16 december 2013, nr. 6728, ECLI:NL:TAHVD:2013:362, r.o. 5.4.
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In deze zaak rekende het hof tot die professionele standaard het inschatten van de
slagingskans van een aanhangig te maken procedure en de cliënt daarover te informeren. Voorts dienen processtukken te voldoen aan de redelijkerwijs daaraan te stellen
eisen. Deze benadering van het hof, die vooral doet denken aan het door Verpaalen in
1971 bepleite ‘technisch tuchtrecht’ heeft in de tuchtrechtelijke praktijk navolging
gekregen. Hoewel de ruime beleidsvrijheid van de advocaat nog altijd voorop staat, is
die vrijheid niet onbeperkt, maar wordt deze vrijheid dus volgens het hof begrensd
‘door de eisen die aan de advocaat als opdrachtnemer in de uitvoering van die opdracht
mogen worden gesteld en die met zich brengen dat zijn werk dient te voldoen aan
datgene wat binnen de beroepsgroep als professionele standaard geldt’. Het hof zegt
het niet met zoveel woorden, maar het lijkt erop dat die professionele standaard wordt
gevormd door het materiële tuchtrecht (onder meer de kernwaarden en de gedragsregels) en dat de ‘redelijk handelende en redelijk bekwame’ advocaat de maatman is
geworden in het tuchtrecht waar het de kwaliteit van de dienstverlening betreft.531

531

Vgl. Mooibroek 2015, p. 19, waar hij stelt dat indien de tuchtrechter de door de beroepsbeoefenaar geleverde core-dienstverlening in volle omvang heeft getoetst, het uitgangspunt dient te zijn
dat in zo’n geval toetsing aan de tuchtrechtelijke norm en toetsing aan de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm op hetzelfde neerkomt.
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Hoofdstuk 4
Tuchtrechtelijke sanctionering

4.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is behandeld dat het tuchtrecht, als rechtsstelsel van toepassing
op de beroepsgroep, dient ter handhaving van de beroepsnormen. Het materiële tuchtrecht bevat de gedragsnormen die door het formele tuchtrecht – beter gezegd de tuchtrechtspraak – kunnen worden gehandhaafd. Het voor de hand liggende middel tot
handhaving van die materiële normen is het dreigen met en opleggen van sancties,
door Paul Scholten omschreven als ‘regelingen van het rechtsgevolg van overtreding
van rechtsnorm of niet-nakoming van belofte. Indirecte middelen dus om af te dwingen wat het recht oplegt; nadelige gevolgen voor hem, die zich daaraan niet stoort.’ 532
Hoewel het opleggen van tuchtrechtelijke sancties moet worden beschouwd als een
ultimum remedium lijkt tuchtrechtelijke handhaving van gedragsnormen zonder sancties niet goed mogelijk.533 De tuchtsanctie volgt dan, ter handhaving van de tucht, als
reactie op individuele normovertreding. De Bie spreekt over tuchtmiddelen, maar beschouwt alleen de formele disciplinaire middelen als tuchtstraffen. 534 Recenter beschreef Soerharno het tuchtrecht nog als een onderdeel van de straffende zijde van
tucht: ‘tuchtrecht beloont nooit en straft soms’.535
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het kenmerkende van de tuchtsanctie in het
advocatentuchtrecht (§ 4.2). Vervolgens worden in § 4.3 en § 4.4 de ontwikkeling van
het sanctie-instrumentarium van het advocatentuchtrecht en de tuchtrechtelijke sanctiebevoegdheid behandeld. In § 4.5 ga ik in op de inhoud en de strekking van de op te
leggen tuchtrechtelijke sancties. Van belang daarbij is de juridische betekenis en de
rechtsgevolgen van elke beschikbare sanctie. Tot slot wordt in § 4.6 aandacht besteed
aan de openbaarheid van de tuchtsanctie als bijzonder aspect in functie van de tuchtsanctie.
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P. Scholten, Algemeen deel, 1934, p. 33. De Doelder stelt dat sancties – ter bedreiging van overtredingen in verschillende rechtssystemen – ertoe strekken ‘een richtige naleving van de normen
en regels’ te bevorderen. In ons gehele recht lijken de sancties voor die normhandhaving zorg te
dragen: ongesanctioneerde normen hebben een noodlijdend bestaan, aldus De Doelder 1981,
p. 8.
In dit hoofdstuk zal vooral de term (tucht)sanctie worden gebruikt om eventuele verwarring met
het strafrecht te voorkomen en om te vermijden dat telkens uitdrukkelijk onderscheid moet worden gemaakt naar aanleiding van de (historische) context van het sanctie in de zin van (tucht)straf
of (tucht)maatregel.
De Bie 1904, p. 3.
Soerharno 2016, p. 495.
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4.2

Kenmerken van de sanctie in het advocatentuchtrecht

4.2.1

Straf of maatregel

In het advocatentuchtrecht is sanctionering lange tijd bestempeld als ‘bestraffing’. Het
keizerlijk decreet omschreef de bevoegdheid tot normhandhaving van de raad van
discipline als ‘réprimer ou faire punir’.536 In Reglement III wordt consequent
gesproken over ‘straf’ en ‘straffen’. 537 Deze terminologie is in de Advocatenwet overgenomen, tot aan de wetswijziging van 1 februari 1986. Sindsdien worden door de
tuchtrechter op te leggen sancties aangeduid als maatregelen. In de memorie van toelichting werd daarvoor als summiere redengeving opgetekend dat het juister voor
komt de in de wet opgenomen tuchtrechtelijke sancties als maatregelen te kwalificeren.538 Dit doet de vraag rijzen welke verklaring buiten de parlementaire geschiedenis
kan worden gevonden voor deze Etikettenwechsel. De inspiratiebron lijkt vooral te
vinden in de moderne richting in het strafrecht, waarin men volgens de woorden van
Nieboer ‘keek naar het gevaar en dacht in termen van beveiliging door verbetering’.539
De grootte van dit gevaar bepaalde de intensiteit van de te nemen maatregel, waarbij
de rechter dus voornamelijk naar de toekomst moest zien. De Doelder haakt voor het
tuchtrecht bij deze benadering aan wanneer hij schrijft over de tuchtrechtelijke sanctie:
‘Net zoals in het strafrecht dienen we er van uit te gaan, dat ook de sankties in het tuchtrecht
gekoppeld worden aan het delikt en aan de dader. Wanneer echter accenten moeten worden
aangegeven, dan zou men wellicht kunnen stellen, dat de sankties uit het tuchtrecht meer
een “maatregel”-karakter hebben, meer op de toekomst zijn gericht, meer gericht zijn om
de groep in de toekomst een verwerpelijk gedrag te besparen.’540

Het verschil tussen strafrechtelijke en tuchtrechtelijke maatregel is volgens De Doelder echter gradueel: de opvatting dat de tuchtstraf in zijn algemeenheid een ‘maatregelkarakter’ heeft kan niet steekhoudend gefundeerd worden en ook in het tuchtrecht
wordt omgezien naar de strafwaardigheid van de achterliggende daden. Net als in het
strafrecht dient ervan te worden uitgegaan, dat ook de sancties in het tuchtrecht gekoppeld worden aan het delict en de dader.541
Uit de wetsgeschiedenis van de Advocatenwet blijkt niet dat de tuchtsancties (mede)
in de wet zijn opgenomen met het oog op vergelding en in elk geval niet ter genoegdoening van de klager. Een voorzichtig aanknopingspunt is echter wel te vinden in de
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Art. 23 keizerlijk decreet 14 december 1810.
In art. 11 en 12 Reglement III (1838).
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1979/80, 16 094, nrs. 3-4, p. 5.
W. Nieboer, Straf en maatregel, inaugurele rede, Arnhem: Gouda Quint 1973, p. 3.
De Doelder 1981, p. 8.
De Doelder 1981, p. 11.
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tuchtrechtspraak. In een op zichzelf staande beslissing uit 2012 heeft het hof van discipline een uitdrukkelijke overweging gewijd aan het doel van de opgelegde maatregel:
‘Bij de beoordeling van de opgelegde maatregel neemt het hof in aanmerking dat de door
verweerder gepleegde aanranding, op zichzelf bezien, dat wil zeggen ervan afgezien dat
verweerder tevens de norm van artikel 46 van de Advocatenwet heeft geschonden, reeds
door de gewone rechter is afgestraft. Een daarnaast op te leggen tuchtrechtelijke maatregel
dient dus in het bijzonder het doel in te prenten en te vergelden [curs. RS] dat verweerder
mede het vertrouwen in de advocatuur heeft geschaad.’542

Deze formulering duidt in elk geval niet op individuele genoegdoening van het slachtoffer als sanctiedoel, maar op een vergelding wegens een inbreuk op het algemeen in
advocaten te stellen vertrouwen. Gaat het in het strafrecht om een inbreuk op de algemene rechtsorde, de tuchtrechtelijke inbreuk heeft hier weerslag op de ‘rechtsorde’
van de beroepsgroep.
De tuchtrechtelijke sanctie is, zoals dat ook geldt voor de tuchtrechtelijke norm, bij
uitsluiting van toepassing op het tuchtrechtelijk rechtssubject. Alleen het groepslid
kan wegens handelen tegen de groepsdoelstelling worden getroffen door de tuchtsanctie. Achter dat begrip ‘tuchtsanctie’ gaat uiteenlopende terminologie schuil. De Bie
spreekt ter handhaving van de tucht over tuchtmiddelen, maar beschouwt alleen de
formele disciplinaire middelen als tuchtstraffen. 543 Zich baserend op de Duitse literatuur zoekt hij het verschil tussen tuchtrecht en strafrecht in het doel van de toepassing.
Volgens Binding is tuchtstraf geen straf in juridische zin van het woord, maar een
‘pädagogisches Zuchtmittel und keine Strafe im Rechtsinne’, die niet de overtreding
maar meer de daardoor aan het licht komende tuchteloosheid en ordeloosheid tracht
tegen te gaan.544
De Bie zegt met betrekking tot het sanctiedoel dat in het algemeen het tuchtmiddel
dient om de tucht in een bepaalde kring te handhaven. 545 De reden waarom een tuchtmiddel wordt toegepast schuilt dan echter niet in het ethisch verkeerde, maar in de
nadelige werking voor de kring.546 Om dat evenwicht te handhaven zijn tuchtmiddelen
nodig, die dus ook positief van karakter zouden kunnen zijn. Wil of kan degene op
542
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545
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HvD 13 april 2012, nr. 5918, ECLI:NL:TAHVD:2012:YA3366. Hier was sprake van een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling van de advocaat wegens aanranding van een student-stagiaire.
De Bie 1904, p. 3. De vaak opgeworpen tegenstelling van tucht en straf is volgens hem onjuist.
De tucht wordt door allerlei middelen gehandhaafd en een groep van deze middelen heten tuchtstraffen: ‘Omdat zij hem, op wien die middelen worden toegepast, de getuchtigde onaangenaam
aan doen.’
De Bie 1904, p. 31. Hij verwijst met name naar de opvatting van Karl Binding. Ook F.F. Langemeijer haalt Binding aan als hij het tuchtrecht belicht in het kader van het opvoedende element.
Langemeijer 1977, p. 57.
De Bie 1904, p. 187. Tucht sluit in zich gehoorzaamheid van de ondergeschikte jegens zijn meerdere, eenheid der samenstellende delen, ijver voor het doel, moraliteit.
De Bie 1904, p. 189.
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wie achtereenvolgens alle correctiemiddelen zijn losgelaten, zich niet aanpassen aan
de kring en diens belang, dan primeert dit belang en wordt hij uitgestoten als ongeschikt of onbruikbaar; dit is dan het laatste tuchtmiddel als uiterste daad van de reinigende Disziplin.547
Naast deze algemene doelstelling van disciplinaire bestraffing noemt Röling een
ander doel dat kan worden toegeschreven aan het opleggen van een tuchtsanctie: wanneer een tuchtrechtelijk feit ongestraft zou blijven, zouden de groepsleden gaan twijfelen aan de juistheid van hun eigen opvatting. De tuchtrechtelijke reactie dient om
eenieder duidelijk te maken dat een bepaald gedrag onverenigbaar is met die groepsconsciëntie.548 Hier gaat het dan niet om de speciale preventie (gericht tegen de overtreder zelf) maar om generale preventie.549
Hazewinkel-Suringa vroeg zich tijdens de NJV-vergadering in 1936 af wat eigenlijk
het doel en wezen van het tuchtrecht is, welke functie het bedoelt te vervullen. 550 Volgens haar vervult de tuchtrechtelijke sanctionering op zijn minst drie te onderscheiden
functies. Allereerst een correctieve functie: op gedragingen die binnen een bepaalde
groep als ontoelaatbaar worden beschouwd, reageert het tuchtrecht met disciplinaire
maatregelen. Het doel is dan het hooghouden van de eer en de waardigheid van de
stand waartoe de overtreder behoort, het beschermen van het vertrouwen van het publiek of het handhaven van de sfeer van gezag en orde. Vervolgens noemt zij het
tuchtrecht dat samenloop vertoont met poenale reacties. Het is tuchtrecht dat een zuiverende (purgatoire) functie vervult, dat dient als ‘reinigende Disziplin’, strevend naar
bescherming van belangen van een groep. Dit tuchtrechtelijk optreden bestaat vooral
in het uitstoten uit het groepsverband van ongeschikten en onwaardigen. 551 Het tuchtrecht in zijn reinigende functie vervult een eigen taak, los van die van de strafrechter.
Tot slot wijst zij op de plaatsvervangende functie van het tuchtrecht: daarbij ziet het
tuchtrecht in beginsel op strafbare feiten waarvan berechting aan de tuchtrechter wordt
toevertrouwd, bijvoorbeeld het crisistuchtrecht, dat ook volgens Hazewinkel-Suringa
een vorm van strafrecht is.
In lijn met die functie-indeling van het tuchtrecht kunnen de sanctiedoelen van de
individuele maatregelen nader worden beschouwd. Op de eerste plaats moet worden
gewezen op de speciale preventie die van de tuchtsanctie uitgaat. Niet alleen kan door
middel van een op de persoon en gedraging toegesneden maatregel (het woord ‘maatregel’ zegt dat al) adequaat worden gereageerd op een individuele normovertreding.
Deze normovertreding wordt door de tuchtrechter vastgesteld en zo nodig wordt de
betrokkene daadwerkelijk het uitoefenen van beroep of functie tijdelijk of blijvend
onmogelijk gemaakt.
Van verdere afstand kan de individuele reactie van de tuchtrechter ook bijdragen aan
de generale preventie. Naast de betrokkene kunnen andere beroeps- of groepsgenoten
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De Bie 1904, p. 190.
Röling 1936, p. 40.
Röling 1936, p. 48-49.
Hazewinkel-Suringa 1936, p. 161.
Hazewinkel-Suringa 1936, p. 162.
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kennis nemen van de in de beslissing door de tuchtrechter gedemarqueerde grenzen
van acceptabel gedrag en hun eigen handelen daarop afstemmen. Het bestraffende
element strekt tot waarschuwing en toont zowel de groep als de samenleving dat bij
overschrijding van de gestelde grenzen daadwerkelijk wordt ingegrepen.
Tot slot is er de van het strafrecht afgeleide (schuld)vergelding: genoegdoening voor
de door het handelen van het groepslid geschonden rechtsorde, ook als betrokkene uit
de sanctionering zelf geen lering trekt. Rang geeft aan dat beoogde correctie in het
tuchtrecht niet primair het bewust toebrengen van leed betekent. 552 Uit oogpunt van
gedragscorrectie mogen volgens hem aan de tuchtmaatregelen veel meer functies worden toegekend, namelijk: zowel een preventieve als een corrigerende werking, een
disciplinair karakter en als zodanig invoelbaar voor degene aan wie de maatregel
wordt opgelegd alsmede voor de klager.
4.2.2

Symptomatisch sanctiebegrip

Is vervolgens voor de typering van het karakter van de tuchtsanctie bepalend de vraag
waarvoor de op te leggen sanctie de remedie is? In dat kader heeft Taat het symptomatisch strafbegrip beschreven.553 In het tuchtrecht dient de straf meer om de algemene houding van de dader te sanctioneren in plaats van de gedraging zelf, die eerder
als een aanleiding wordt beschouwd om aan te geven dat de overtreder gestraft dient
te worden. Wordt dus het tuchtvergrijp, zo analyseert Taat, slechts gestraft als symptoom van de voor de groep gevaarlijke gezindheid en is de tuchtstraf eigenlijk een
beveiligingsmaatregel, óf is het tuchtvergrijp bestaansgrond van de straf, is de tuchtstraf dus een contrabejegening, een vergelding? Het ontbreken van wettelijke omschrijvingen van de tuchtvergrijpen zoals die in het strafrecht bestaan, zou in de richting van een symptomatisch strafbegrip kunnen wijzen. Echter, een werkelijk symptomatisch strafbegrip zou volgens Taat vergaande consequenties meebrengen:
‒ er zou geen sprake zijn van vergelding als grond voor tuchtstraf, echte straffen
zouden niet bestaan, enkel beveiligingsmaatregelen;
– de strafmaat zou niet afhankelijk zijn van de gedraging, maar los staan van de
overtreding en alleen worden bepaald door de overwegingen gebaseerd op voor
de groep gevaarlijke gezindheid;
– verder zou de regel ‘geen straf zonder schuld’ hier niet gelden; de tuchtstraf is dan
niet gebaseerd op de juridische schuld, maar beslissend zou slechts zijn het risico
voor de groep.
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Rang 1975, p. 112.
Taat 1948, p. 38 e.v. Hij citeert H. Pechstein, volgens wie dit symptomatische strafbegrip voor
het belangrijkste deel van het strafrecht inderdaad aangenomen moeten worden: ‘die Disziplinarstrafe mehr die allgemeine Haltung, die Persönlichkeit des Taters werte als die Tat an sich,
die mehr als ein auslösendes Moment für die Strafe angesehen wird, als Zeichen dafür, dasz der
Pflichtige strafbedürftig ist’.

119

ORDE EN DISCIPLINE

Taat meent dat niet één van deze consequenties bij de tuchtstraf te vinden is, zodat het
symptomatisch strafbegrip voor de tuchtstraf verworpen moet worden. 554
4.2.3

Verwijtbaarheid en schuld

Naar aanleiding van de beschouwingen van Taat moet nog bijzondere aandacht worden geschonken aan de betekenis van het schuldbeginsel voor het tuchtrecht. De Bie
benadrukte hiervoor dat niet alleen immorele daden tot tuchtiging aanleiding geven,
maar ook omstandigheden die nu eenmaal met de eisen van de werkkring niet overeen
gebracht kunnen worden, zoals ongeschiktheid.555 Ook hierin ligt een belangrijk verschil met het strafrecht. Van het tuchtrechtelijk rechtssubject mag worden verlangd
dat hij in een zekere mate actief en positief bijdraagt aan de groepsdoelstelling. Een
handelen of nalaten in strijd met de groepsdoelstelling moet hem kunnen worden verweten, maar een oogmerk aan de kant van het tuchtrechtelijk rechtssubject is voor een
eventuele tuchtrechtelijke sanctionering niet vereist.
Verpaalen zag het als een van de bijzonder aantrekkelijke kanten van het tuchtrecht
dat, anders dan in het strafrecht, de ingewikkelde scholastiek over de regel ‘geen straf
zonder schuld’ in het tuchtrecht vrijwel overboord kan zetten. Als voorbeeld noemt
hij een geval waarin het hof van discipline een advocaat schrapte, omdat – wat er ook
was van de vraag of hem zijn gedrag kon worden toegerekend – in ieder geval vaststond dat hij niet geschikt was om de advocatuur uit te oefenen. 556
Over de schuldvraag bij een tuchtvergrijp heeft de wetgever kort de gedachten laten
gaan in de toelichting bij de wijziging van de Advocatenwet in 1968. Bij het herziene
artikel 16, waarin vanaf dan een schorsingsmogelijkheid werd opgenomen voor advocaten die door lichaams- en zielsgebreken de praktijk niet naar behoren konden
uitoefenen, merkte de minister van Justitie op dat een dergelijke schorsingsmogelijkheid een lacune wegnam, die duidelijk blijkt wanneer – zoals toen denkbaar was – in
een tuchtprocedure een advocaat geen straf zou worden opgelegd omdat zijn daad
hem wegens ziekelijke storing van zijn geestvermogens niet kon worden toegerekend,
maar de ontoerekenbaar geachte wel zijn praktijk zou blijven voortzetten. 557 Op dezelfde leest is de procedure neergelegd in artikel 60b e.v. geschoeid. Deze procedure
en de daarbij behorende maatregelen worden dan ook niet tot het eigenlijke tuchtrecht
gerekend.
De vraag of ook opzet voor sanctionering vereist is, wordt in de literatuur niet uitvoerig behandeld. Dat is ook niet nodig omdat het tuchtrecht geen precies omschreven
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Taat 1948, p. 39.
De Bie 1904, p. 178. De Bie meent dat opzet nooit een element is van een tuchtvergrijp; het enige
element van een tuchtvergrijp is: schending der goede orde en tucht. De Bie 1904, p. 190.
Verpaalen, Handelingen NJV 1971, deel 2, p. 110-111. Zie ook Schenk 1975, p. 32 en p. 138.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1965/66, 8447, nr. 3, p. 6.
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tuchtvergrijpen kent.558 Anderzijds kan de wetenschap dat men een tuchtnorm overtreedt en desalniettemin wil handelen of nalaten in strijd met die norm, van invloed
zijn op de bepaling van de op te leggen maatregel.559

4.3

Ontwikkeling van het sanctie-instrumentarium

4.3.1

Sancties in het keizerlijk decreet

Het beschikbare tuchtrechtelijke sanctie-instrumentarium is sinds de invoering in de
Franse tijd in de kern niet gewijzigd. In het keizerlijk decreet werd aan de raden van
discipline de bevoegdheid toegekend een advocaat te waarschuwen, vermanen, berispen, te schorsen voor een termijn van ten hoogste een jaar en van het tableau uit te
sluiten of te schrappen.560 In deze opsomming valt de tussen waarschuwing en berisping gepositioneerde censuur (of vermaning) 561 op, een sanctie die na 1838 uit het
Nederlandse advocatentuchtrecht is verdwenen, maar in België nog is terug te vinden
in het Gerechtelijk Wetboek.
De invoering van het keizerlijk decreet in ons land heeft in een tweetal opzichten op
de tuchtrechtelijke sanctionering een belangrijke invloed gehad. Op de eerste plaats
betekende de zelfstandige sanctiebevoegdheid van de raden van discipline, binnen het
strikt gereguleerde keizerlijke stelsel, een belangrijk instrument om aan de onafhankelijkheid van de beroepsgroep enigszins gestalte te kunnen geven. Er werd immers
niet in het keizerlijk decreet voorgeschreven welke tuchtsanctie op een bepaalde gedraging diende te volgen. Daarin waren de raden vrij, slechts de beschikbare sancties
werden limitatief door de wetgever vastgelegd.562 Bij die vrijheid past wel de kanttekening dat elke schrapping van het tableau, alvorens deze ten uitvoer kon worden
gelegd, aan goedkeuring van de president van het gerecht en van de procureur-generaal was onderworpen.563 Daarnaast voorzag het keizerlijk decreet in een schrapping
van rechtswege, namelijk van de advocaat die voor de derde maal zou worden geschorst.564
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Taat 1948, p. 57.
Aldus Leijten 1991, p. 357, met noot De Bie 1904, p. 190.
Art. 25 keizerlijk decreet 14 december 1810: ‘avertir, censurer, réprimander, interdire pendent
un temps qui ne pourra excéder une année, exclure ou rayer du tableau’.
In de officieuze Nederlandse vertaling (zie o.a. de Courier van Amsterdam van 24 december
1810) wordt deze sanctie vertaald met ‘vermaning’. Voor de inhoud van die sanctie verwijst
Lefranc 2000, p. 91, voetnoot 89, naar de betekenis volgens Van Dale Groot Woordenboek van
de Nederlandse Taal, waar de censuur o.m. wordt bestempeld als een ‘afkeurend oordeel, openlijke terechtwijzing’.
Dit uitgangspunt zien we thans ook terug in de huidige bepaling van art. 113 lid 2 Grondwet.
Art. 29 keizerlijk decreet 14 december 1810.
Art. 31 keizerlijk decreet 14 december 1810.
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Een tweede kenmerk is de gradatie van de tuchtsancties met een oplopende reeks van
lichte naar zware straffen. Zowel Reglement III als de Advocatenwet kent het uitgangspunt dat de daarin opgenomen sancties een logische en naar zwaarte oplopende
reeks vormen.
4.3.2

Sancties in Reglement III

In Reglement III, zoals dat in 1838 in werking trad, werden in artikel 11 drie van de
van oorsprong Franse tuchtsancties overgenomen: de enkele waarschuwing,565 de berisping en de schorsing in de uitoefening van de praktijk voor ten hoogste één jaar. In
de Nederlandse regelgeving keerde de ‘vermaning’ niet terug.566
Aan de raden van toezicht en discipline kwam niet langer de bevoegdheid toe om een
schrapping (van de lijst) op eigen gezag op te leggen. De raden hadden wel de mogelijkheid om een advocaat indirect uit de balie te verwijderen: een schrapping trad van
rechtswege in wanneer de raad voor de derde maal aan dezelfde advocaat een schorsing had opgelegd.567 De Bie schreef in 1904 nog dat Reglement III zodoende de raad
van toezicht en discipline de macht had ontnomen om een daad van ‘epurirende Disziplinargewalt’ te verrichten.568 De bevoegdheid van de raad van toezicht en discipline
om zelfstandig een schrapping op te leggen werd in 1920 in Reglement III opgenomen, als bijkomend resultaat van de verzochte uitbreiding van de rechtsmacht van de
raad over gedragingen van procureurs. Bij de herziening van Reglement III in 1929
werd ook de openbaarmaking van de zwaarste straffen (de schorsing en de schrapping) geregeld.569
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Een verklaring voor deze specifieke terminologie (enkele waarschuwing) heb ik niet kunnen vinden. Noch in Frankrijk, noch in Nederlandse vormen van wettelijk tuchtrecht kwam deze combinatie voor, maar wordt simpelweg van ‘waarschuwing’ (‘avertissement’) gesproken. Wellicht
gold een berisping als ‘dubbele’ of herhaalde waarschuwing. Hoe dit ook zij, voor de tuchtrechtelijke praktijk had deze wettelijke terminologie geen gevolgen. Sinds de inwerkingtreding van
de Wet positie en toezicht advocatuur is er in art. 48 Adv.w alleen nog sprake van een waarschuwing zonder meer.
Zoals ‘censurer’ wordt vertaald in de ‘officieuze’ Nederlandse tekst uit 1810. In Frankrijk is deze
sanctie reeds in 1822 afgeschaft (Koninklijke ordonnantie van 20 november 1822). In het voor
Belgische advocaten geldende tuchtrecht is deze bestraffing met de wijziging van art. 460 Ger.W.
pas in 2006 vervallen, met de uitzondering dat de raad advocaten bij het Hof van Cassatie op
grond van art. 484 Ger.W. nog wel kan censureren.
Art. 12 Reglement III (1838). Ook het keizerlijk decreet kende een vergelijkbare bepaling met
een ‘three strikes, you’re out’-principe; ook daar ging het om een schrapping bij de derde opgelegde schorsing, die echter bestond naast de bevoegdheid van de raad van discipline om de
schrapping zelf uit te spreken (zie art. 31 keizerlijk decreet 14 december 1810).
De Bie 1904, p. 71.
Zie over de openbaarmaking van de sanctie uitvoerig § 4.5.6.
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4.3.3

Sancties in de Advocatenwet

De commissie-Drost noch de regering zag aanleiding om de oplegging van andere
straffen dan de op dat moment bestaande voor te stellen. 570 Een mogelijke kandidaat,
de geldboete, werd als wezensvreemd voor het tuchtrecht van de hand gewezen, omdat de geldboete ‘disciplinair karakter’ zou missen.571 De bestraffingsmogelijkheid
door de rechter wegens oneerbiedig gedrag of belediging op grond van artikel 37 Reglement III werd niet gehandhaafd.572 Niet alleen bestond er blijkens de ervaring geen
behoefte aan, maar die bestraffing was sinds de invoering op 1 september 1929 nimmer en waarschijnlijk ook vroeger nooit toegepast. 573
Het sanctiepakket van de tuchtrechter is vervolgens lange tijd onveranderd gebleven.
Aanvullend werd in 1968 in artikel 16 de mogelijkheid ingevoerd om een advocaat te
schorsen wegens lichaams- of zielsgebreken. Deze schorsing werd buiten het tuchtrecht (van paragraaf 4) in de Advocatenwet opgenomen. In 2002 is op basis van deze
vorm van schorsen – waarbij de schuldvraag niet dezelfde is als bij een tuchtrechtelijke beoordeling – de procedure inzake de onbehoorlijke praktijkuitoefening
ingevoerd (art. 60b). Strikt genomen betreft het bij deze sanctionering een ordemaatregel.
De herziening van de tuchtrechtspraak in 1986 is in hoofdstuk 2 uitvoerig behandeld.
Ten aanzien van de sanctiemogelijkheden werd bij die herziening de mogelijkheid
geïntroduceerd om de maatregel van schorsing ook geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk op te leggen en aan maatregelen bijzondere voorwaarden te verbinden. 574 Op
die mogelijkheid en om aan de voorwaardelijke schorsing de verplichting tot schadevergoeding te koppelen zal hieronder nog nader worden ingegaan.
In 2009 is de wettelijke mogelijkheid geschapen om vooruitlopend op een tuchtrechtelijke ‘bodemprocedure’ een spoedshalve schorsing of voorlopige voorziening op te
laten leggen door de raad van discipline. De Wet positie en toezicht advocatuur ten
slotte heeft er toe geleid dat per 1 januari 2015 de tuchtrechter ook bevoegd is geworden om een tuchtrechtelijke geldboete op te leggen. 575 Ten aanzien van de kenbaarheid
van de tuchtrechtelijke beslissingen (zowel vanuit speciale als generale preventie) is
in die recente wetswijziging ook een geheel nieuwe regeling van de openbaarmaking
van tuchtrechtelijke maatregelen in de Advocatenwet opgenomen.576
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Commissie-Drost 1946, p. 74 en memorie van toelichting ontwerp-Advocatenwet, Bijl. Hand. II
1947/48, 892, nr. 3, p. 10.
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nr. 3, p. 10.
De bevoegdheid die eerder had bestaan in art. 39 keizerlijk decreet 14 december 1810 en art. 20
Reglement III (1838).
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nr. 3, p. 10.
Opgenomen in art. 48b lid 2 Adv.w (1986).
Zie hierna § 4.5.2.
Zie hierna § 4.5.6.
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4.4

Tuchtrechtelijke sanctiebevoegdheid

4.4.1

Algemene sanctiebevoegdheid

In tegenstelling tot het strafrecht waarin voor elk omschreven delict ook de maximumstraf is opgenomen, kent de Advocatenwet geen voorgeschreven sanctionering voor
specifieke tuchtvergrijpen. Dit stemt ook overeen met de open-normstructuur die de
tuchtrechter de mogelijkheid geeft om gedragingen (handelen of nalaten) van een advocaat in alle flexibiliteit te toetsen. Ook waar de normstelling is geconcretiseerd,
namelijk in de verordeningen, is aan de daarin opgenomen ge- en verboden geen voorgeschreven maatregel gekoppeld.577
De sanctiecatalogus bevat naar de aard van de sancties ook geen voor de maatregelen
geldende maxima. De uitzondering hierop vormen de duur van de schorsing van ten
hoogste een jaar en de duur van de proeftijd in het geval van een voorwaardelijk op te
leggen schorsing van maximaal twee jaren. Ook aan de tuchtrechtelijke geldboete is
een maximumbedrag verbonden.578
De tuchtrechtelijke sanctiebevoegdheid van de raad van discipline om maatregelen op
te leggen is neergelegd in artikel 48 lid 2 Advocatenwet. De raad kan – maar is dus
niet verplicht – indien wordt geoordeeld dat het tegen de betrokken advocaat gerezen
bezwaar gegrond is, één van de in dat artikel genoemde maatregelen opleggen. Deze
zinsnede maakt enerzijds duidelijk dat het opleggen van een maatregel geen verplichting is en anderzijds dat indien een maatregel wordt opgelegd de raad van discipline
een keuze dient te maken uit de in de wet genoemde maatregelen. De sanctionerende
bevoegdheid van de raad gaat niet zo ver dat deze zelf sancties kan formuleren en
opleggen; de tuchtrechter kan niet afwijken van de maatregelen die in de Advocatenwet zijn opgenomen.579
De rechter in hoger beroep had vóór de Advocatenwet slechts de bevoegdheid om een
eerder opgelegde sanctie te beoordelen. Ook de zelfstandige sanctioneringsbevoegdheid van het hof van discipline valt niet direct uit de wet af te leiden. De schakelbepaling van artikel 57 lid 2 Advocatenwet verklaart artikel 48 lid 2 (waarin de
sanctiebevoegdheid van de raad van discipline is opgenomen) niet van overeenkomstige toepassing op de behandeling in het hoger beroep.580 Sinds 1986 bevat artikel 57
lid 5 echter nadere voorschriften over het sanctioneren door het hof zelf. Het hof kan
blijkens dit artikellid een maatregel opleggen, een opgelegde maatregel verlichten of
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Een historisch en zeldzaam voorbeeld van een sanctievoorschrift kan gevonden worden in
art. 34 keizerlijk decreet 14 december 1810: wanneer (de) advocaten bij een rechtbank zich verbinden om, onder welk voorwendsel ook, te verklaren dat zij hun diensten niet meer zouden
verlenen (dat wil zeggen een stakingsverbod), worden zij, krachtens dit artikel, van het tableau
geschrapt en mogen daarop niet worden teruggeplaatst.
Dat maximum vloeit voort uit het strafrecht, namelijk art. 23 Sr (vierde categorie, thans
€ 20.500).
Zie HR 30 december 1926, NJ 1927/273 m.nt. P. Scholten.
Wel van overeenkomstige toepassing zijn de artikelen 47a, 48 lid 1 en 49 Adv.w.

124

TUCHTRECHTELIJKE SANCTIONERING

verzwaren,581 of bepalen dat er geen grond is voor het opleggen van een maatregel.
Het was de vraag waar het hof van discipline zich thans op moet baseren, nu artikel 57 lid 5 in 2015 uit de Advocatenwet is geschrapt. Dit is opgevangen door geheel
artikel 48 op het hoger beroep van toepassing te verklaren.
De tuchtrechter is binnen het kader van beschikbare maatregelen vrij te bepalen welke
maatregel passend en geboden is, op voorwaarde dat de klacht (de wet spreekt over
‘bezwaar’, maar verondersteld mag worden dat deze bepaling niet slechts betrekking
heeft op dekenbezwaren) naar het oordeel van de tuchtrechter gegrond is. In het geval
van een schorsing kan de tuchtrechter de duur daarvan bepalen (binnen de maximumduur) en of een deel van de schorsing voorwaardelijk wordt opgelegd. In dat laatste
geval is het aan de tuchtrechter om de duur van de proeftijd te bepalen en of er grond
is voor het opleggen van bijzondere voorwaarden. In deze bijzondere voorwaarden
kan de tuchtrechter de nodige creativiteit aan de dag leggen.
4.4.2

Gegronde klacht zonder maatregel

De strafrechter heeft de mogelijkheid om na vaststelling van een gepleegd vergrijp
toch geen sanctie op te leggen.582 Ook in de tuchtrechtspraak over advocaten is het
uitgangspunt erkend om een klacht gegrond te verklaren zonder oplegging van een
sanctie.583 De werkgroep-Huls adviseerde in 2006 deze figuur niet te introduceren in
het tuchtrecht. Volgens de werkgroep is de waarschuwing zo licht dat deze reeds
nagenoeg met de gegrondverklaring van de klacht zonder oplegging van een tuchtrechtelijke maatregel overeenstemt. Indien tuchtrechtelijke maatregelen waarbij een
waarschuwing wordt opgelegd gepubliceerd zouden worden, dan zou de waarschuwing bovendien te zwaar worden aangezet.584 Bannier schrijft dat aan de andere kant
van de grens tussen geoorloofd en ongeoorloofd de gevallen staan waarin de klacht
op zich gegrond is – feitelijk juist en het gebeurde is niet zoals het hoort – maar het
verzuim van geringe importantie is en geen schade heeft veroorzaakt, zodat het opleggen van een maatregel, zelfs een enkele waarschuwing, door de tuchtrechter onnodig en dus te zwaar wordt geacht. Ook de houding van de verweerder kan hierbij van
invloed zijn, met name als deze aangeeft het klachtwaardige van zijn gedrag in te
zien.585
De regering heeft deze opvatting van de werkgroep-Huls niet gevolgd. Inmiddels is
in de Advocatenwet een bepaling opgenomen die overeen komt met artikel 9a Sr. Op
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Onder ‘verlichten’ of ‘verzwaren’ is ook begrepen het bekorten of verlengen van een door de
raad van discipline opgelegde schorsing.
Vgl. art. 9a Sr: ‘Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit,
de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die
zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal
worden opgelegd.’
HvD 10 juli 1989, Advocatenblad 1990, p. 149 (gelet op de omstandigheden van het geval viel
het tekortschieten de advocaat niet ernstig aan te rekenen), zie ook Schenk 1975, p. 28.
Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 44.
Boekman/Bannier 2012, p. 161.
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grond van artikel 48 lid 3 kan de raad van discipline bepalen dat, ondanks de gegrondverklaring van een klacht, geen maatregel wordt opgelegd.586
4.4.3

Cumulatie van maatregelen

De Advocatenwet bevat geen regels voor het mogelijk gelijktijdig opleggen van maatregelen, in de zin dat bij een gegrondverklaarde klacht meerdere maatregelen in één
beslissing worden opgelegd. De enige uitzondering daarop is thans de tuchtrechtelijke
geldboete. In artikel 48 lid 4 is sinds 2015 uitdrukkelijk opgenomen dat de tuchtrechtelijke geldboete gelijktijdig kan worden opgelegd met een andere maatregel.
Voor het overige is een combinatie van maatregelen, vooral door in de wet opgenomen gradatie in zwaarte van de individuele maatregelen, praktisch niet goed denkbaar.
Een waarschuwing sluit naar zijn aard het tevens opleggen van een schorsing voor
hetzelfde vergrijp uit. Ook een schorsing in combinatie met een schrapping lijkt
weinig zinvol. Hooguit is voorstelbaar dat een berisping samen gaat met een (voorwaardelijke) schorsing: de advocaat dient zich de uitdrukkelijke afkeuring door de
tuchtrechter goed in te prenten, op straffe van een schorsing. In de praktijk komt een
dergelijke ‘eendaadse samenloop’ niet voor.
4.4.4

Maatregel na vrijwillige schrapping

Hierna zullen de diverse tuchtsancties nader worden beschouwd. Na de eerder ‘morele’ sanctie van waarschuwing en berisping volgen de geldboete (als vermogenssanctie) en de beroepsbeperkende sancties schorsing in de uitoefening van de praktijk en
schrapping van het tableau.
In § 3.3.1.1 is besproken dat de behandeling van een klacht kan worden voortgezet,
ook als de beklaagde advocaat zich inmiddels heeft laten schrappen van het tableau.
Het hof van discipline heeft zich in het verlengde daarvan ook uitgelaten over de opportuniteit in een dergelijk geval van het opleggen van een sanctie. Het hof vindt voor
die oplegging steun in een redelijke uitleg van de Advocatenwet en het in artikel 46
omschreven doel van de tuchtrechtspraak. Bij beraad over een eventueel op te leggen
maatregel aan iemand, die zich als advocaat en/of procureur van het tableau heeft laten
schrappen kan de tuchtrechter van geval tot geval beslissen, of met een afkeuring van
het gedrag van de betrokkene in de rechtsoverwegingen kan worden volstaan zonder
het opleggen van een maatregel, dan wel of dit afkeurend oordeel mede tot uitdrukking moet worden gebracht in een maatregel.587
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De vraag kan worden gesteld of de tuchtrechter ook zonder deze bepaling al niet bevoegd was
om tot een dergelijk oordeel te komen. Immers, ingevolge art. 48 lid 2 kan de raad, indien hij
oordeelt dat het tegen de betrokken advocaat gerezen bezwaar gegrond is een der volgende maatregelen opleggen. Dat impliceert de mogelijkheid om ook bij een gegrondverklaarde klacht een
maatregel achterwege te laten.
HvD 7 mei 1989, nr. 1324, Advocatenblad 1990, p. 419 én 1991, p. 113. Ook vóór de wijziging
van 1986, vgl. HvD 18 januari 1971, Advocatenblad 1973, p. 377.
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Het HvD sluit hier aan bij oudere jurisprudentie, waarin het hof overwoog dat de omstandigheid dat een advocaat zich van het tableau heeft laten schrappen, geen grond
oplevert om bestraffing na te laten of de opgelegde straf door een andere te vervangen.
Indien schrapping de juiste straf is voor zijn misdragingen is het ook na het uittreden
van een advocaat uit de balie niet alleen mogelijk maar ook gewenst, dat door het
opleggen van die straf dit oordeel tot uitdrukking wordt gebracht, ‘al mag ten gevolge
van dat uittreden de praktische betekenis van die straf zijn verminderd’.588

4.5

Tuchtrechtelijke sancties in de huidige Advocatenwet

De huidige Advocatenwet (zoals deze luidt na de wetswijziging van 1 januari 2015)
kent inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket. In deze paragraaf zullen deze maatregelen inhoudelijk worden behandeld, waarbij aan de orde zal komen wat in de praktijk de gevolgen zijn van opleggen van deze maatregelen aan de betrokken advocaat.
4.5.1

Waarschuwing en berisping

De twee lichtste sancties in het advocatentuchtrecht zijn sinds het keizerlijk decreet
de waarschuwing en de berisping. De wet(gever) heeft deze tuchtsancties (dat geldt
in mindere mate ook voor de schorsing en schrapping) niet gedefinieerd en ook de
wetsgeschiedenis geeft geen nadere informatie over de aard van de enkele waarschuwing en de berisping. Het gaat hier in elk geval om ‘peines morales’, met geen of zeer
beperkt rechtsgevolg.589 In de kern vormt de waarschuwing niet meer dan een vingerwijzing naar de toekomst. Bij gebrek aan expliciet bestraffende inhoud zou bij de
waarschuwing zelfs de vraag gesteld kunnen worden of hier sprake is van een (negatieve) sanctie. Schenk concludeert dat noch de waarschuwing, noch de berisping als
‘straf’ zinvol is; beide hebben meer de betekenis van het aangeven van de graad van
de uitgesproken afkeuring (en zij kunnen ook een functie hebben als vervanging van
een voorwaardelijke straf van schorsing of schrapping). 590
In de definitie van Duk kunnen sancties worden aangeduid als ‘door het recht geregelde (althans toegelaten, of geboden) reacties op – dan wel van rechtswege intredende gevolgen van – onrechtmatig gedrag, voor zover de overtreder daardoor in zijn
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HvD 4 november 1954, Advocatenblad 1954, p. 707 en HvD 27 januari 1956, Advocatenblad
1957, p. 143.
De waarschuwing valt bijvoorbeeld buiten de reikwijdte van de publicatiemogelijkheid door de
tuchtrechter (art. 48 lid 5 Adv.w 2015). Evenmin leiden waarschuwing en berisping tot verlies
van betrekkingen of tot een verbod om de titel van advocaat te voeren. Wel kan bij beide sancties
sinds kort een kostenveroordeling worden uitgesproken, vgl. art. 48 lid 6 Adv.w (2015). Ook
Lefranc omschrijft de waarschuwing en de berisping als louter morele straffen, waartoe hij ook
de Belgische censuur rekent. Lefranc 2000, p. 91.
Schenk 1975, p. 28. De Bie merkt op dat het natuurlijk wel niet mogelijk is een bepaalde vorm
aan te geven waardoor beide middelen zich scherp onderscheiden; de eerste zal echter een minder
ernstig karakter dragen, meer een preventieve werking beogen. De Bie 1904, p. 70.
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belangen wordt getroffen’.591 In wezen kunnen de waarschuwing en de berisping worden geklasseerd als ‘niet-materiële straffen’. Rechtsgevolg ontbreekt en het is de
vraag of de advocaat die wordt gewaarschuwd of berispt in zijn belangen wordt getroffen. In de waarschuwing komt eerder tot uitdrukking dat, zoals Boekman/Bannier
schrijven, het gebeurde niet is zoals het hoort, dat een advocaat tekort is geschoten in
de van hem te verlangen zorg of over de grenzen van hetgeen betaamt is gekomen,
maar het geeft ook aan dat van hem verwacht wordt dat dat in het vervolg niet meer
zal gebeuren.592 Een berisping wordt meestal gegeven in geval van recidive of als de
tuchtrechter van oordeel is dat het gebeurde te ernstig is voor een enkele waarschuwing.593 In dat opzicht dienen waarschuwing en berisping als tuchtsanctie op de eerste
plaats het belang van speciale preventie. Eerst na publicatie van een beslissing waarbij
deze sancties worden opgelegd kunnen zij een bijdrage leveren aan het belang van
generale preventie.
Een nader beeld van de aard van de waarschuwing en berisping kan worden ontleend
aan een andere vorm van wettelijk tuchtrecht. In de parlementaire geschiedenis van
de Wet BIG is over de waarschuwing het volgende opgemerkt:
‘Op dit stuk gaat de thans ontworpen regeling duidelijk uit van de gedachte dat – in tegenstelling tot een berisping, die steeds een verwijtende en veroordelende strekking zal moeten
hebben – een waarschuwing veelal het karakter zal dragen van een in het belang van een
goede beroepsuitoefening nodige, zakelijke terechtwijzing die de onjuistheid van een handelwijze naar voren brengt zonder daarop een stempel van laakbaarheid te drukken.’594

Onder de oude Wet op het notarisambt kon een notaris worden berispt met de waarschuwing (sic) dat ‘indien andermaal door hem een der in de aanhef bedoelde handelingen of verzuimen wordt gepleegd, een voordracht tot afzetting in overweging zal
worden genomen’.595 De huidige Wet op het notarisambt bevat wel een beschrijving
van de inhoud van de waarschuwing of berisping. Artikel 103 lid 6 vermeldt:
‘Een waarschuwing of berisping wordt door de voorzitter uitgesproken in een vergadering
van de kamer, in aanwezigheid van de notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris, die
daarvoor bij aangetekende brief wordt opgeroepen. Daarvan wordt proces-verbaal opgemaakt. De secretaris zendt een afschrift van het proces-verbaal bij aangetekende brief aan
de notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris. Indien deze in de vergadering niet is
verschenen, deelt de secretaris de inhoud van de waarschuwing of berisping bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan hem mee. De KNB ontvangt in beide gevallen
een afschrift.’
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W. Duk, Tanden van het recht. Oriënterende beschouwingen over sancties, inaugurele rede,
Zwolle: Tjeenk Willink 1973, p. 11.
Boekman/Bannier 2012, p. 157.
Boekman/Bannier 2012, p. 158.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1985/86, 19 522, nr. 3, p. 76.
Art. 50c lid 1 aanhef en sub b, Wna (oud).
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In de huidige praktijk van het advocatentuchtrecht wordt de waarschuwing of berisping niet door de voorzitter van het tuchtcollege in de vorm van een vermanende
toespraak ten uitvoer gelegd.596 Verpaalen beschrijft met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de berisping de oude gewoonte van de Roermondse raad van toezicht om
de berisping in een vergadering van de raad te ondergaan. 597
4.5.2

De geldboete als tuchtsanctie

Tot voor kort kende de geldboete als tuchtmaatregel geen plaats in de maatregelencatalogus van de Advocatenwet. Ook voordien in het keizerlijk decreet of in Reglement III was niet voorzien in de mogelijkheid van oplegging van een geldboete. Minister van Justitie Mulderije zag – in navolging van de commissie-Drost – evenmin
noodzaak de geldboete in de Advocatenwet op te nemen. Deze boete, zo vermeldt de
memorie van toelichting, mist disciplinair karakter. 598
Bij de parlementaire behandeling van de Advocatenwet heeft het CPN-Kamerlid
Stokvis nog getracht via een amendement de geldboete alsnog in de Advocatenwet
opgenomen te krijgen.599 Volgens hem bestond behoefte aan de mogelijkheid van oplegging van een straf die in zwaarte kon worden geplaatst tussen de berisping en de
schorsing.600 Hij zag in het bijzonder betekenis voor de geldboete voor die gevallen,
waarin de advocaat zich ongerechtvaardigd had verrijkt, zonder zich te hebben schuldig gemaakt aan een strafbaar feit of een onrechtmatige daad in civielrechtelijke zin.
Als voorbeeld gaf hij de praktijkcasus van de advocaat, die van een cliënt de opdracht
kreeg diens huis te verkopen tegen bepaalde prijs, en het huis zelf kocht, in de wetenschap dat het perceel aanmerkelijk meer waard was, en het met een aanzienlijke winst
weer van de hand deed. De schuldige dient dan, evenals in het fiscale strafrecht, getroffen te worden in de onjuiste verrijking die hij zich heeft verschaft, zo stelde Stokvis.601
Minister van Justitie Mulderije betwijfelde of er behoefte zou zijn aan een dergelijk
nieuw tuchtmiddel.602 Hij betoogde dat de geldboete een strafmiddel is, ontleend aan
het gewone strafrecht. Het bestaan van de geldboete in het medisch tuchtrecht zag hij
als een weinig gelukkig en niet na te volgen precedent.603 De minister voegde er aan
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Schenk 1975, p. 28.
Verpaalen 1968, p. 343.
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 947/48, 892, nr. 3, p. 10.
Amendement van de leden Stokvis, Haken, Gortzak, Borst en Hoogcarspel, Bijl. Hand. II
1951/52, 892, nr. 13. Volgens dit amendement zou dan na de berisping een geldboete van ten
hoogste 2.000 gulden worden ingevoerd.
Ook Beekhuis 1968, p. 81-82, positioneert de geldboete op grond van de zwaarte tussen berisping
en schorsing.
Hand. II 1951/52, p. 1844.
Hand. II 1951/52, p. 1854.
Aanvankelijk was in het medisch tuchtrecht voorgesteld dat een betaling kon worden opgelegd
tot 5.000 gulden, die dan zou moeten dienen om de betrokken benadeelde schadeloos te stellen.
De Kamer heeft daartegen in het voorlopig verslag een fel principieel bezwaar gemaakt en opgemerkt dat zou worden getreden in de bevoegdheden van de rechter, die, als er schade is gele-
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toe dat het middel van de geldboete bij de advocatuur volstrekt niet een adequaat, aan
het beroep aangepast middel vormde en traditioneel dan ook onbekend was. Stokvis
liet zich door de woorden van de minister overtuigen en trok het amendement in.
Een nieuwe poging om de geldboete op te laten nemen in de Advocatenwet volgde in
1982 bij de behandeling van de wijziging van de Advocatenwet. Desgevraagd gaf
minister van Justitie De Ruiter aan de invoering van de geldboete bij de opstelling van
het wetsontwerp grondig te hebben overwogen.604 Ondanks de aantrekkelijkheid van
meer flexibiliteit in de sanctionering, overheerste het bezwaar dat het een in het tuchtrecht wat oneigenlijke sanctie is, die het tuchtrecht sterk in de buurt van het strafrecht
zou brengen. Zolang er geen reden was om aan te nemen dat de bestaande, specifiek
op de uitoefening van het beroep toegesneden sancties tekortschoten, gaf de minister
er de voorkeur aan het daarbij te laten, zodat ook deze poging strandde.
De werkgroep-Huls heeft in 2006 de geldboete opgenomen in het voorgestelde uniforme maatregelenpakket dat voor elke vorm van wettelijk tuchtrecht zou moeten gelden.605 Het gaat dan om een geldboete van 3 euro tot maximaal een bedrag als bedoeld
in artikel 23 lid 1 Sr, die ook in combinatie met andere tuchtrechtelijke maatregelen
kan worden opgelegd.606
In het kabinetsstandpunt op het rapport nam de regering de geldboete over in de uniforme maatregelencatalogus.607 In lijn met dit kabinetsstandpunt is de tuchtrechtelijke
geldboete uiteindelijk sinds 1 januari 2015 in de Advocatenwet opgenomen als tuchtrechtelijke sanctie.608 Uitdrukkelijk wordt daarbij bepaald dat de geldboete gelijktijdig
kan worden opgelegd met een andere maatregel. De hoogte van de boete is maximaal
de strafrechtelijke boete van vierde categorie.609 In tegenstelling tot wat de werkgroepHuls had voorzien, is geen minimumbedrag opgenomen. De regering wees erop dat
het de tuchtrechter evenwel vrijstaat om een lage of zelfs symbolische boete op te
leggen. De tuchtrechtelijke maatregel wordt wel op het tableau aangetekend en blijft
zodoende aan de advocaat kleven.610
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den, dat zelf zal hebben vast te stellen; ‘die taak moet niet worden overgenomen door een tuchtrechter, die bij wijze van tuchtmaatregel tussenbeide komt en een bedrag oplegt, dat aan de benadeelde zou moeten worden uitgekeerd. Het is daarna bij een geldboete gebleven, op min of
meer onbedoelde wijze’ (Hand. II 1951/52, p. 1854). Bijkomend argument was voor de minister
dat de tuchtmaatregelen in het medisch tuchtrecht niet alleen betrekking hebben op artsen en
tandartsen, maar ook op het beroep van vroedvrouw.
Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 6, p. 24.
Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 28. De geldboete wordt gepositioneerd
tussen de berisping en de schorsing/tijdelijke doorhaling in het register.
Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 28.
Brief van de staatssecretaris van Justitie van 7 december 2007, Kamerstukken II 2007/08, 29 279,
nr. 61, kabinetsstandpunt naar aanleiding van rapport-Huls.
Art. 48 lid 2 onderdeel c Adv.w (2015).
Art. 48aa lid 1 Adv.w, dat de maximale hoogte vastlegt van de tuchtrechtelijke geldboete, verwijst naar art. 23 lid 4 Sr. Hierin is het strafmaximum per 1 januari 2016 gesteld op 20.500 euro.
De tuchtrechtelijke geldboete in het medisch tuchtrecht ligt lager, namelijk op 4.500 euro (art.
48 lid 1 onder c Wet BIG).
Tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2011/12, 32 382, nr. 10, p. 85. Alleen art. 5 Wet
tuchtrechtspraak accountants vermeldt een minimumbedrag van 3 euro.
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Sinds 1 januari 2015 kent de Advocatenwet overigens twee vormen van beboeting van
advocaten. Naast de hierboven besproken als tuchtmaatregel op te leggen geldboete
is de bestuurlijke boete ingevoerd die door de deken kan worden opgelegd. 611 De reikwijdte voor deze bestuurlijke beboeting is overigens wel beperkt. De deken kan de
boete alleen opleggen voor overtreding van een aantal verordeningsbepalingen. 612
Hoewel beide vormen van beboeting handhaving van naleving door advocaten van
beroepsregels tot doel hebben, verschillen beide instrumenten op een aantal punten.
Zo ligt het boetemaximum van de bestuurlijke boete met 8.200 euro op een beduidend
lager niveau dan de tuchtrechtelijke boete en komt de bestuurlijke boete ten goede aan
de plaatselijke orde, waar de tuchtrechtelijke boete ten bate van de Staat komt. 613 De
wetgever heeft wel een voorziening getroffen die de samenloop van beide vormen van
beboeting uitsluit. Een bestuurlijke boete kan niet worden opgelegd indien tegen de
advocaat jegens dezelfde gedraging een tuchtklacht is ingediend, terwijl de voorzitter
van de raad van discipline een klacht niet-ontvankelijk dient te verklaren voor zover
die klacht betrekking heeft op een gedraging waarvoor een boete is opgelegd. 614
De effectiviteit van de tuchtrechtelijke geldboete (en dat geldt evenzo voor de bestuurlijke boete) is deels afhankelijk van de financiële situatie van de betrokken advocaat.
Binnen de bandbreedte van het maximaal op te leggen bedrag zal de tuchtrechter moeten beoordelen of de hoogte van de op te leggen boete de advocaat daadwerkelijk treft.
De geldboete heeft, anders dan andere sancties, een vooral punitief karakter.
4.5.3

Schorsing in de uitoefening van de praktijk

4.5.3.1

Omvang praktijkuitoefening

De schorsing in de uitoefening van de praktijk maakt sinds het keizerlijk decreet vast
onderdeel uit van het sanctiepakket van de Nederlandse tuchtrechter. Ook bij deze
sanctie heeft de wetgever verzuimd uitleg te geven over de aard en reikwijdte van de
schorsing. Op grond van de wettelijke formulering moet het in elk geval gaan om een
schorsing in de uitoefening van de praktijk. Als gevolg hiervan heeft het hof van discipline in diverse uitspraken nader inhoud gegeven aan de betekenis van de schorsing,
door het toepassingsgebied – de advocatenpraktijk – te definiëren. In een principiële
beslissing uit 1957 heeft het HvD een ruime definitie gegeven van hetgeen de uitoefening van de advocatenpraktijk omvat. 615 Een geschorste advocaat had na de ingang
van zijn schorsing zijn werkzaamheden voortgezet met uitzondering van het optreden
in rechte. Hij bleef cliënten ontvangen, schreef nog altijd adviezen, declareerde deze
adviezen en verstrekte procureursopdrachten. De raad van toezicht verwierp het ver-
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Het gaat om de bestuurlijke boete als bedoeld in titel 5.4 Awb.
Art. 45g lid 1 Adv.w. Het betreft verordeningen op van art. 9 lid 6, art. 9c lid 2 en art. 28 lid 2
onderdelen a tot en met d Adv.w.
Art. 48aa lid 3 Adv.w. De geldboete dient dus niet ter compensatie van de klager.
Zie resp. art. 45g lid 3 en art. 46g lid 1 onderdeel b Adv.w (2015).
HvD 12 augustus 1957, nr. 74, Advocatenblad 1957, p. 327.
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weer dat het door de advocaat verrichte juridische werk niet onder het begrip ‘uitoefening der praktijk’ kan worden gebracht, omdat daaronder volgens artikel 10 Advocatenwet uitsluitend zou worden verstaan het uitvoeren van gerechtelijke verrichtingen, waarvoor een wettelijk voorschrift uitdrukkelijk de rechtsbijstand van een advocaat en procureur vordert:
‘dat immers tot de taak van den advocaat – waarom het ten deze alleen gaat – behoort, het
recht te beoefenen in de meest ruime zin ten dienste dergenen, die hem raadplegen en de
praktijk van den advocaat dan ook geenszins beperkt blijft tot het pleiten of bijwonen van
getuigenverhoren; dat tot de advocatenpraktijk zo o.m. behoort het geven van adviezen, het
voeren van rechtsgedingen bij de colleges door tussenkomst van een procureur, kortom al
datgene te doen waartoe een advocaat wegens zijn kennis van het recht en de practische
toepassing daarvan door het publiek pleegt te worden aangezocht;’

Het hof voegde daar in hoger beroep aan toe dat, al worden bij wettelijke voorschriften
voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden bevoegdheden gegeven en vereisten
gesteld ten gevolge waarvan alleen advocaten die mogen verrichten, dit niet meebrengt, dat de praktijk van de advocaat zich daartoe beperkt; immers de uitoefening
van het beroep van advocaat omvat al hetgeen dat daartoe van ouds behoort en volgens de behoeften der samenleving daartoe is gaan behoren. Daaronder behoort naar
het oordeel van het hof volgens gebruik en algemeen oordeel hier te lande zeker mede
het opdracht verstrekken aan procureurs tot het optreden in rechtsgedingen en het hun
toezenden van te nemen conclusies, het geven van rechtskundige adviezen aan cliënten en het innen van schuldvorderingen van nalatige debiteuren.
Ook overwoog het hof dat artikel 10 Advocatenwet geenszins omschrijft wat tot de
uitoefening van de praktijk van de advocaat behoort, maar slechts bepaalt, dat de
advocaten zich bij de uitoefening van de praktijk hebben te gedragen naar hetgeen
wettelijke voorschriften dienaangaande inhouden. Het hof voegde eraan toe dat de
omstandigheid dat sommige handelingen, die tot het beroepsterrein van de advocaat
behoren (bijvoorbeeld het geven van rechtskundige adviezen), ook door anderen kunnen worden verricht, niet wegneemt dat als de advocaat zulke handelingen verricht,
hij daarmede de praktijk van advocaat uitoefent.
Het HvD bevestigde aldus wat de dekens van Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht in 1946 hadden geconcludeerd in hun gezamenlijke notitie over de
omvang, aard en gevolgen van de schorsing.616 Het hof blokkeerde in 1957 met zijn
uitspraak de mogelijkheid voor een louter subjectieve benadering van de advocaat van
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Advocatenblad 1946, p. 150. Verpaalen geeft in zijn noot in Advocatenblad 1965, p. 279 nog
andere voorbeelden in de beslissingen van RvT Dordrecht, Advocatenblad 1948,
p. 26, nr.
439 (behandelen van zaken voor het kantongerecht en andere rechterlijke instanties, waar geen
verplichte rechtsbijstand is voorgeschreven), RvT te X, Advocatenblad 1949, p. 15, nr. 474 (laten
hangen van naambord, waarop vermeld advocaat en procureur) en RvT Rotterdam, Advocatenblad 1950, p. 338, nr. 528 (uitnodigen van een cliënt voor een bespreking niet op het kantoor,
maar op het privéadres).
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de reikwijdte van de schorsing. In het geval van een advocaat die gedurende een schorsing optrad als gemachtigde in kantongerechtszaken overwoog het hof in 1967 wederom dat de uitoefening van het beroep van advocaat omvat ‘al hetgeen daartoe van
ouds behoort en volgens de behoeften van de samenleving daartoe is gaan behoren’.
Daaronder behoort volgens gebruik en algemeen oordeel hier te lande zeker mede het
optreden als gemachtigde in kantongerechtszaken. De omstandigheid dat dergelijk
optreden ook door anderen kan geschieden neemt niet weg dat de advocaat wanneer
hij als zodanig fungeert daarmee de advocatenpraktijk uitoefent, aldus het hof.617
In latere jurisprudentie heeft het HvD nader invulling gegeven aan de (verboden)
werkzaamheden die tot de uitoefening van de praktijk moeten worden gerekend. Hieronder vallen het blijven corresponderen op advocaten-briefpapier, voorstellen doen in
een lopende (echtscheidings)procedure en betrokkenheid bij onderhandelingen over
de verkoop van een onderneming. 618 Ook mediationwerkzaamheden dienen in beginsel tot de advocatenpraktijk te worden gerekend, nu deze werkzaamheden tegenwoordig door advocaten in het kader van de uitoefening van hun praktijk (kunnen) worden
verricht. Een schorsing als advocaat brengt mee dat het de geschorste advocaat niet is
toegestaan om als mediator werkzaamheden te verrichten. 619
Het niet respecteren van de beperkingen die de schorsing meebrengt, vormt een zelfstandig tuchtvergrijp. Lopende de schorsing dient een advocaat zich te onthouden van
alle daden die gerekend plegen te worden tot de uitoefening van de praktijk. 620 De
advocaat mag er dan ook geen misverstand over laten bestaan dat hij in de uitoefening
van zijn praktijk is geschorst. Cliënten die zich tot hem wenden dient hij onomwonden
mee te delen dat hij de zaak – tijdelijk – niet kan behandelen. De tuchtrechtspraak
voegt hier aan toe ‘dat het disciplinaire toezicht in de wortel zou worden aangetast,
indien bij de geschorste de mening mocht post vatten dat ondanks deze maatregel
zonder veel risico de praktijk kan worden voortgezet’.621
Ten aanzien van het optreden als gemachtigde (en niet uitdrukkelijk als advocaat)
heeft de raad van discipline Amsterdam nog uitdrukkelijk geoordeeld dat schorsing
tot gevolg heeft dat het een advocaat verboden is de rechtspraktijk uit te oefenen,
zowel adviserend als procederend, ook in zaken waarin procesvertegenwoordiging
niet is voorgeschreven.622 De raad sloot zich aan bij de jurisprudentie gebaseerd op de
genoemde hofbeslissing van 1957 en overwoog dat zolang een advocaat ingeschreven
staat, hij onder het tuchtrecht valt, ook al is hij geschorst. In een nadere overweging
voegde de raad er aan toe dat tuchtrecht onder andere dient ter bescherming van de
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HvD 17 april 1967, nr. 181, Advocatenblad 1968, p. 152.
HvD 22 juni 1987, nr. 1085, Advocatenblad 1990, p. 148.
HvD 19 december 2005, nr. 4368, Advocatenblad 2007, p. 255. Aan de hand van deze redenering
(‘werkzaamheden die door advocaten in het kader van de uitoefening van hun praktijk (kunnen)
worden verricht’) kan ook het optreden als curator tot verboden werkzaamheden tijdens een
schorsing worden gerekend.
HvD 1 december 1969, Advocatenblad 1972, p. 442.
Zie ook HvD 15 februari 1965, 148, Advocatenblad 1965, p. 272 m.nt. O.A.C. Verpaalen.
RvD Amsterdam 14 juni 2003, Advocatenblad 2005, p. 206.

133

ORDE EN DISCIPLINE

belangen van cliënten: ‘Wanneer een advocaat ondanks de schorsing handelingen in
de praktijk blijft uitvoeren, ook al zouden die ook door anderen verricht kunnen worden, bestaat onduidelijkheid voor het publiek. Ook wordt daarmee de toezichthoudende taak van de deken gefrustreerd’, aldus de raad. Inmiddels is in de Advocatenwet
een artikel opgenomen waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat de geschorste advocaat
onderworpen blijft aan tuchtrechtspraak.623
Dat de afbakening van het verboden praktijkgebied niet zonder belang is, heeft de
geschiedenis geleerd met betrekking tot de dubbelfunctie van advocaat en procureur.
In 1920 moest Reglement III aangepast worden om aan de bestaande misstand een
einde te maken dat de geschorste advocaat als procureur zijn praktijk kon voortzetten
omdat de raad van toezicht en discipline geen rechtsmacht had over procureurs.
4.5.3.2

Verbod tot voeren van advocatentitel

Het ligt voor de hand dat tot de directe gevolgen van een schorsing in de uitoefening
van de praktijk het verbod behoort om gedurende de schorsing de titel van advocaat
te voeren. Een dergelijk verbod werd echter pas in 1929 na herziening van Reglement III opgenomen voor de schorsing (van rechtswege) in verband met faillissement,
gijzeling wegens schulden of curatele. Evenals de hier bedoelde schorsing treedt dit
verbod van rechtswege in, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de tuchtrechter. Dit
was anders bij de zuiver tuchtrechtelijke schorsing. In art. 30 lid 5 werd daarom in
1929 tevens opgenomen dat in geval van schorsing de raad kan bepalen dat de geschorste de titel van advocaat gedurende de schorsing niet zal mogen voeren.
Deze regeling rondom de beroepstitel kan langs twee wegen worden verklaard. Op de
eerste plaats bouwt deze bepaling voort op de jurisprudentie van de Hoge Raad die
kort daarvoor met betrekking tot de publicatie van disciplinaire sancties was ontwikkeld.624 Deze jurisprudentiële lijn kwam erop neer dat een opgelegde (bijkomende)
straf bij gebreke van een uitdrukkelijke bepaling in Reglement III niet geoorloofd
werd geacht. Voor bijkomende sancties diende dus een positiefrechtelijke basis te zijn.
Daarnaast bestond er destijds onduidelijkheid met betrekking tot de titelbescherming
van advocaat. NAV-preadviseur Drost bepleitte voor de Tweede Wereldoorlog tijdelijk verlies van de beroepstitel dwingend voor te schrijven, in het bijzonder ook met
betrekking tot het briefpapier.625
Pas in 1968 werd de strafrechtelijke bescherming van de titels van advocaat en procureur ingevoerd.626 In artikel 9a Advocatenwet werd vastgelegd dat tot het voeren
van de titel van advocaat uitsluitend gerechtigd is hij die als advocaat in Nederland is
ingeschreven en hij die buiten Nederland tot het voeren van een overeenkomstige titel
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Art. 47c lid 1 Adv.w (2015). De grondslag van de schorsing (art. 48, art. 60ab of art. 60b) lijkt
daarbij niet ter zake te doen.
Zie § 4.5.6.2, in het bijzonder HR 30 december 1926, NJ 1927/273 m.nt. P. Scholten.
Drost 1937, p. 143.
Wet van 16 maart 1968, Stb. 1968, 161, in werking getreden op 1 mei 1968. Hier gaat het vooral
om juristen die niet op het tableau zijn ingeschreven.
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bevoegd is. Tegelijkertijd werd het onrechtmatig gebruik van de titel van advocaat
strafbaar gesteld.627
In de Advocatenwet werd de aan de schorsing verbonden discretionaire bevoegdheid
van de raad van toezicht (na 1986 raad van discipline) om het titelverbod uit te spreken, tot 2002 gehandhaafd. Sindsdien vloeit het titelverbod als rechtsgevolg voort uit
de oplegging van een schorsing in de praktijk. 628
4.5.3.3

Verlies van betrekkingen

Een ander rechtsgevolg van de tuchtrechtelijke schorsing is dat schorsing leidt tot verlies van de betrekkingen, waarbij de hoedanigheid van advocaat vereiste voor verkiesbaarheid of benoembaarheid is.629 Dit gevolg van de schorsing treedt van rechtswege
in en het is niet vereist dat de tuchtrechter dit verlies van betrekkingen uitspreekt in
de beslissing waarmee de schorsing wordt opgelegd.
Deze bepaling werd in 1952 (als art. 48 lid 3) met de Advocatenwet ingevoerd. De
regering motiveerde deze voorziening aldus dat een geschorste advocaat moet worden
geacht niet langer in aanmerking te komen voor vervulling van een vertrouwensfunctie in de balie. Volgens de regering kon deze bepaling beperkt blijven tot de schorsing;
verwacht mocht worden, dat een deken of een lid van een raad, aan wie de straf van
berisping wordt opgelegd, zijn ontslag zal aanbieden.630 Wat dit laatste betreft voorziet de huidige Advocatenwet in een mogelijkheid en procedure om de disfunctionerende deken te schorsen of te ontslaan in zijn taak als toezichthouder.631
Onder deze ‘betrekkingen’ vallen op grond van artikel 24 lid 1 Advocatenwet het lidmaatschap van de algemene raad, van het college van afgevaardigden en van de raden
van de orde (en daarmee ook de deken).632 De wet noch de wetsgeschiedenis maakt
duidelijk of na afloop van de schorsing de verloren betrekking weer kan worden ingenomen.
4.5.3.4

Externe gevolgen

De wet verbindt dus aan het opleggen van een schorsing in elk geval het verbod van
elke vorm van praktijkuitoefening, het verbod de titel advocaat te voeren en het verlies
van specifiek advocatuurlijke betrekkingen. Een schorsing in de uitoefening van de
praktijk heeft ook gevolgen voor lopende procedures, en kan daarmee consequenties
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Art. 435 onder 3° Sr. Het zonder daartoe gerechtigd te zijn de titel van advocaat voeren is een
overtreding die kan worden bestraft met een geldboete van 4.100 euro.
Art. 48 lid 8 Adv.w (2015).
Art. 48 lid 6 Adv.w (1952), thans art. 48 lid 9.
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nr. 3, p. 11.
Art. 45c Adv.w (2015): het hof van discipline kan op verzoek van het college van toezicht een
deken in zijn taakuitoefening van schorsen of hem ervan ontheffen.
Daarnaast kan worden gedacht aan het lidmaatschap van de leden-advocaten van de raden van
discipline (art. 46b lid 3) en de leden-advocaten van het hof van discipline (art. 53 lid 1).
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hebben voor de cliënt van de geschorste advocaat. In artikel 226 lid 1 Rv is opgenomen dat in zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, het geding van
rechtswege wordt geschorst door dat de gestelde advocaat overlijdt of doordat hij zijn
betrekking van advocaat verliest.633 Onder verlies van hoedanigheid als bedoeld in dit
artikel dient zoals blijkt uit rechtspraak mede te worden verstaan schorsing als advocaat, hetzij op grond van een effectieve disciplinaire maatregel, hetzij op een andere
wettelijke grond, zoals faillissement (art. 16 Advocatenwet). 634
4.5.3.5

Voorwaardelijke schorsing

Sinds de herziening van de tuchtrechtspraak in 1986 kent de Advocatenwet ook de
mogelijkheid om de schorsing in de uitoefening van de praktijk geheel of gedeeltelijk
voorwaardelijk op te leggen.635 De raad van discipline kan zowel ten aanzien van die
maatregel als ten aanzien van de openbaarmaking daarvan en van het verbod om de
titel van advocaat te voeren bepalen dat de maatregel geheel of voor een door de raad
te bepalen gedeelte niet zal worden ten uitvoer gelegd. De raad kan echter nadien
anders bepalen op de grond dat de betrokken advocaat zich vóór het einde van de
proeftijd in algemene zin schuldig heeft gemaakt aan een nieuw tuchtvergrijp of een
opgelegde bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd. 636 De mogelijkheid om een
maatregel voorwaardelijk ten uitvoer te leggen is strikt genomen geen zelfstandige
maatregel, maar in samenhang met de maatregel ontstaat een nieuwe sanctiemodaliteit
met een eigen karakter.
Het heeft betrekkelijk lang geduurd voordat de voorwaardelijke schorsing in de wet
is opgenomen. In 1968 bepleitte Beekhuis reeds de mogelijkheid om de straffen van
schorsing en schrapping voorwaardelijk op te leggen, waarmee de kloof tussen de
berisping en de (effectieve) schorsing op bevredigende wijze kon worden opgevuld.
Bovendien zou dan een nieuwe tuchtrechtelijke vervolging van een zogenoemd voortdurend vergrijp kunnen worden voorkomen, door in de gevallen dat een advocaat naar
het oordeel van de tuchtrechter ten onrechte een op hem rustende verplichting heeft
betwist, de voorwaarde te stellen, dat hij die verplichting alsnog binnen een bepaalde
termijn nakomt. Het zou dan namelijk steeds mogelijk moeten zijn, bijzondere voorwaarden te stellen.637
Beekhuis meende wel dat de voorwaardelijke maatregel nooit zou mogen dienen om
dwang uit te oefenen ter zake van een verplichting waarvan de niet-nakoming slechts
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Het huidige artikel noemt de betrekking van advocaat. Tot aan de wetswijziging van 2008 was
in dit artikel uitsluitend sprake van ‘procureur’.
HR 9 december 2011, NJ 2012/514 m.nt. H.B. Krans.
Art. 48a lid 1 Adv.w. De ‘voorwaardelijke schorsing’ bestaat dus in juridische zin als zodanig
niet, alleen de schorsing waarvan de tenuitvoerlegging is opgeschort.
Deze regeling toont grote gelijkenis met art. 14a Sr, dat de (straf)rechter de mogelijkheid geeft
te bepalen dat de opgelegde straf geheel of gedeeltelijk niet zal worden tenuitvoergelegd. Hij
stelt daarbij een proeftijd vast (art. 14b Sr). Op grond van art. 14c Sr kan een aantal voorwaarden
worden gesteld.
Beekhuis 1968, p. 82.
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een gering of geen tuchtrechtelijk vergrijp oplevert. Bepaald zou kunnen worden dat
een voorwaardelijke schrapping moest worden gekoppeld aan een onvoorwaardelijke
schorsing en een voorwaardelijke schorsing aan een berisping of een deels onvoorwaardelijke schorsing.638
4.5.3.6

Bijzondere voorwaarden

Inherent aan de voorwaardelijk op te leggen maatregel is dat aan het opschorten van
de tenuitvoerlegging de algemene voorwaarde is verbonden dat de advocaat zich
gedurende de proeftijd niet schuldig zal maken aan enige overtreding van artikel 46
Advocatenwet. Kenmerkend voor de voorwaardelijke schorsing is dat daarnaast de
raad van discipline bijzondere voorwaarden kan stellen.
Het oorspronkelijke wetsvoorstel 16 094 legde een directe koppeling tussen de schorsing en een op te leggen schadevergoeding. Volgens artikel 48b lid 1 kan de raad van
discipline bij een voorwaardelijk opgelegde schorsing als bijzondere voorwaarde stellen, dat de advocaat de door zijn gedraging veroorzaakte schade geheel of tot een bij
de beslissing te bepalen gedeelte binnen een daarbij te stellen termijn, korter dan de
proeftijd, vergoedt. Bovendien is de raad, zo luidt artikel 48b lid 2, bevoegd om bij de
beslissing (tot voorwaardelijke schorsing) ook andere bijzondere voorwaarden te stellen met betrekking tot de praktijkbeoefening van de betrokken advocaat gedurende de
proeftijd of een gedeelte daarvan.
Deze tweede groep bijzondere voorwaarden dient dus de praktijkuitoefening van de
betrokken advocaat te betreffen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan voorwaarden betreffende de verzorging van de administratie en de boekhouding. 639 In de
praktijk heeft de tuchtrechter zich van zijn inventiefste zijde laten zien bij het formuleren van verschillende bijzondere voorwaarden. Aan de tuchtrechtspraak kunnen als
voorbeeld de volgende bijzondere voorwaarden worden ontleend:
– Binnen twee maanden nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan dient
de advocaat de kantoorboekhouding in overeenstemming te brengen met de
Verordening op de boekhouding, ten bewijze waarvan hij binnen vijf dagen na
genoemde periode van twee maanden aan de deken een accountantsverklaring
overlegt.640
– De advocaat dient gedurende een periode van twaalf maanden nadat de beslissing
in kracht van gewijsde is gegaan zijn volledige medewerking te verlenen aan de
begeleiding bij de uitoefening van de advocatenpraktijk door een door de deken
aan te wijzen advocaat, onder welke medewerking mede dient te worden verstaan
het verstrekken van inzage in alle dossiers betreffende bij hem in behandeling
zijnde zaken, alsmede het stipt opvolgen van de aanwijzingen van deze door de
deken aan te wijzen advocaat.641
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Beekhuis 1968, p. 82.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1979/80, 16094, nr. 3, p. 8.
RvD Leeuwarden 27 maart 1987, Advocatenblad 1988, p. 48.
RvD Den Haag 15 februari 1993, Advocatenblad 1994, p. 347.
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– Binnen een periode van één jaar nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan dient de advocaat alle thans bekende schuldeisers te hebben voldaan en geen
nieuwe opeisbare schulden onbetaald te laten. 642
De door de wet aangebrachte begrenzing van deze creativiteit dient echter wel te worden gerespecteerd. In een geval waarin de advocaat door de raad van discipline verplicht werd een bindend adviesprocedure over de redelijkheid van door haar in rekening gebrachte kosten in gang te zetten, achtte het hof van discipline deze voorwaarde
niet toelaatbaar.643 De bijzondere voorwaarde heeft ingevolge artikel 48b lid 2 Advocatenwet betrekking op de praktijkbeoefening van de advocaat, maar aan die eis voldeed deze bijzondere voorwaarde niet. Voorts geldt dat de voorwaarde een tuchtrechtelijk doel behoort te dienen; de beoordeling van de redelijkheid van declaraties doet
dat volgens het hof niet.
4.5.3.7

Gedeeltelijke beroepsbeperking

Hiervoor is uiteengezet dat volgens vaste tuchtrechtspraak de schorsing de gehele
praktijkuitoefening omvat. Het medisch tuchtrecht kent echter ook de gedeeltelijke
ontzegging van de bevoegdheid het betrokken beroep uit te oefenen. 644 Een vergelijkbare maatregel komt in het advocatentuchtrecht niet voor. Wel zou kunnen worden
gedacht aan een verbod op het optreden van een advocaat voor een specifiek rechtscollege.645 Sinds 1 juli 2012 kent de Advocatenwet de bijzondere aantekening op het
tableau als advocaat bij de Hoge Raad. Om voor deze aantekening te kwalificeren
moet de advocaat voldoen aan een aantal in de wet genoemde toelatingseisen. Een
advocaat die een dergelijke aantekening heeft verkregen is vervolgens bevoegd op te
treden bij de Hoge Raad in burgerlijke zaken. Deze bijzondere (deel)bevoegdheid kan
de advocaat ook worden ontnomen. Artikel 9k lid 1 Advocatenwet bepaalt dat de raad
van toezicht de raad van discipline kan verzoeken te beslissen dat de aantekening van
hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad wordt doorgehaald indien de advocaat
niet langer voldoet aan de in de wet genoemde eisen. Deze doorhaling mag vanwege
de gronden (het niet voldoen aan vereisten, en niet een tuchtrechtelijk verwijtbaar
handelen) niet worden gezien als disciplinair ingrijpen door de raad van discipline,
maar als een ordemaatregel van eerder bestuurlijke aard.
Hetzelfde kan gezegd worden van advocaten die deelnemen aan het stelsel van gefinancierde rechtshulp.646 Indien een advocaat is ingeschreven bij een raad voor rechtsbijstand – en daarmee bevoegd om toevoegingszaken te behandelen – en aan hem bij
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Ibidem.
HvD 6 februari 2012, nr. 6116, ECLI:NL:TAHVD:2012:YA3009.
Art. 48 lid 1 sub e Wet BIG.
Art. 20 Reglement III (1838).
Het uitgangspunt van de Wet op de rechtsbijstand is dat advocaten die op toevoegingsbasis
rechtshulp willen verlenen zich bij de Raad voor Rechtsbijstand inschrijven. Op grond van art.
14 en 15 Wrb kunnen door de Raad aan die inschrijving voorwaarden worden verbonden.
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onherroepelijke beslissing een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd, wordt deze beslissing op grond van artikel 50 lid 1 onderdeel e Advocatenwet toegezonden aan de
voorzitter van de desbetreffende raad voor rechtsbijstand. 647 De Advocatenwet verbindt aan de kennisneming van een veroordelend tuchtrechtelijk vonnis door de voorzitter geen rechtsgevolg, maar de Wet op de rechtsbijstand doet dat wel. In artikel 17
lid 2 onderdeel c van die wet wordt bepaald dat het bestuur van de raad voor rechtsbijstand de inschrijving bij de raad kan doorhalen indien aan de advocaat de maatregel
van waarschuwing, berisping of schorsing is opgelegd. In geval van een schrapping
van het tableau haalt het bestuur de inschrijving door, omdat dan sprake is van verlies
van de hoedanigheid van advocaat.648 Op die manier kan een tuchtrechtelijke maatregel indirect leiden tot het niet langer mogen deelnemen aan het behandelen van toevoegingszaken.
Bij de parlementaire behandeling van de nieuwe regeling tuchtrechtspraak in 1986 is
het voorstel gedaan om de lijst maatregelen uit te breiden met de maatregel van schorsing c.q. ontheffing van de betrokken advocaat uit diens functies als lid van de raad
van toezicht, afgevaardigde en lid van de algemene raad. Het zou zich kunnen voordoen dat geen schorsing in de uitoefening van de praktijk noodzakelijk is, maar dat
het toch wenselijk kan zijn een advocaat te ontheffen uit de functies die hij bekleedt. 649
De minister achtte invoering van een aparte maatregel van tijdelijke of definitieve
ontheffing van de in de balie beklede functies minder gelukkig. Deze maatregel impliceert namelijk dat bepaalde sancties slechts aan bepaalde beroepsgenoten, namelijk
zij die een ordefunctie bekleden, kunnen worden opgelegd. Uit een oogpunt van
rechtsgelijkheid wees de minister dit af. 650
4.5.4

Schrapping van het tableau

4.5.4.1

Strekking van de sanctie

Traditioneel heeft het tot de bevoegdheid van de balie behoord om de voor het beroep
ongeschikte groepsleden te verwijderen. Van 1811 tot 1838 kon de raad van discipline
zelfstandig een advocaat schrappen, behoudens toestemming van de rechtbankpresident en de procureur-generaal en sinds 1920 behoort de schrapping van het tableau tot
de door de tuchtrechter op te leggen sancties. Materieel betekent schrapping van het
tableau dan ook dat de geschrapte zijn werkzaamheden zonder gebruik van de beroepstitel en buiten het terrein van het domeinmonopolie kan voortzetten. Deze sanctie beantwoordt in zekere zin niet volledig aan het disciplinerende karakter van het
tuchtrecht, voor zover dat impliceert dat de opgelegde sanctie de betrokken advocaat
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Art. 58 onderdeel f Adv.w bevat een overeenkomstige bepaling voor beslissingen van het hof
van discipline. In beide gevallen draagt de griffier van het tuchtcollege zorg voor de onverwijlde
verzending van een afschrift van de beslissing.
Art. 17 lid 1 Wrb.
Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 6, p. 23.
Ibidem, p. 23-24.
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in staat moet stellen daaruit lering te trekken en vervolgens zijn optreden daarop aan
te passen.
In tegenstelling tot de schorsing in de uitoefening van de praktijk, die sinds het keizerlijk decreet wat de duur betreft is beperkt tot één jaar, was met betrekking tot de
duur van de schrapping door de wetgever geen duidelijk voorschrift opgenomen. Bij
de wijziging van Reglement III in 1879 is aan artikel 1 (dat de inschrijving als advocaat regelde) een zinsnede toegevoegd. Het artikel geeft aan wie bevoegd is als advocaat te worden ingeschreven, ‘tenzij art. 12 op hem mogt zijn toegepast’. Dat wil zeggen dat sindsdien een advocaat die, na een derde tuchtrechtelijke schorsing van het
tableau was geschrapt, op grond van Reglement III niet weer als advocaat kon worden
ingeschreven. Deze bepaling resulteerde dus effectief in een schrapping voor het leven.651 Hierbij moet worden bedacht dat de raad van toezicht in 1879 nog geen mogelijkheid bezat om zich te verzetten tegen een inschrijvingsverzoek. Deze bepaling in
artikel 1 diende kennelijk als noodventiel om advocaten met een dubieuze reputatie
van het tableau te kunnen blijven weren.
De vraag rijst of schrapping van het tableau meebrengt dat de geschrapte in geen geval
meer de advocatenpraktijk zou mogen uitoefenen. De vaste Commissie voor Privaaten Strafrecht heeft zich in 1950 met die vraag beziggehouden, en daaraan de kwestie
gekoppeld of bij het openen van de mogelijkheid voor de tuchtrechter om schrapping
voor het leven uit te spreken, van een dergelijk vonnis gratie kon worden verkregen.
De commissie meende dat dat laatste uitgesloten was.652 Het koninklijk recht van gratie beperkte zich volgens artikel 70 van de toenmalige Grondwet tot vonnissen van de
rechterlijke macht.653 Voor zover de commissie kon overzien vielen uitspraken van
tuchtrechters er dus niet onder. Dat leek niet bevredigend omdat het tuchtprocesrecht
toen al minder waarborgen kende dan de normale strafrechtspraak. Onder meer was
niet voorzien – en de commissie vond dat een bedenkelijke leemte – in de mogelijkheid van revisie op grond van nieuw ontdekte feiten. Zonder de mogelijkheid van
gratie kon de uitvoering van de uitspraak van het hof van discipline op geen enkele
wijze later worden opgeheven of verzacht.654
De minister van Justitie antwoordde dat de schrapping als tuchtsanctie zeker niet betekent dat men voorgoed was uitgesloten van het recht om zich als advocaat in te
schrijven. Wel zal een verzoek tot inschrijving na schrapping veel sneller aanleiding
geven tot verzet door de raad van toezicht dan in andere gevallen, maar uitgesloten
achtte hij een hernieuwde inschrijving niet. Hij voegde er aan toe dat buiten nieuwe
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Zie ook De Bie 1904, p. 71: ‘Deze doorhaling geschiedt voor goed, en bij geen rechterlijk college
zal hernieuwde inschrijving meer mogelijk zijn, gelijk uit art. 1 blijkt.’
Voorlopig verslag, Bijl. Hand. II 1949/50, 892, nr. 4, p. 18-19.
Art. 70 van de Grondwet 1948 bepaalde onder andere dat de Koning het recht heeft van gratie
van straffen door rechterlijk vonnis opgelegd (thans art. 122 lid 1 Grondwet: ‘Gratie wordt verleend bij koninklijk besluit na advies van een bij de wet aangewezen gerecht en met inachtneming
van bij of krachtens de wet te stellen voorschriften’).
Voorlopig verslag, Bijl. Hand. II 1949/50, 892, nr. 4, p. 19. Zie over herziening van tuchtrechtelijke beslissingen § 5.5.4.5.
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ontlastende feiten, een hernieuwde inschrijving nooit binnen een jaar zal worden toegestaan. Zou dat immers wel het geval zijn, dan zou de straf van schrapping minder
zwaar zijn dan die van schorsing voor een jaar.655 De minister zag dan ook niets in
een onderscheid tussen schrapping voor het leven en schrapping voor onbepaalde tijd.
Hij achtte een dergelijke straf te zwaar als repressie voor een tuchtrechtelijk feit, als
daarmee personen, die hun gehele studie hadden gericht op de advocatuur, voor hun
verdere leven van deze broodwinning zouden zijn uitgesloten. Ook bij het nader overleg met de commissie bleef de minister bij zijn standpunt dat het niet wenselijk zou
zijn schrapping voor het leven mogelijk te maken. Hij wees er nog op dat ontzetting
uit het recht om een ambt te bekleden of een beroep uit te oefenen door de strafrechter
niet voor het leven kan worden uitgesproken, tenzij in geval van oplegging van levenslange gevangenisstraf. Dat laatste zou zich bij schrapping van een advocaat als
disciplinaire straf wel nimmer voordoen. De ontzetting geldt altijd slechts voor een
bepaalde termijn; dat houdt niet in dat de gestrafte na die termijn automatisch in zijn
ambt terugkeert, maar wel dat hij dan opnieuw benoemd kan worden indien daartoe
aanleiding bestaat.656
4.5.4.2

Schrapping als administratieve maatregel

De wetgever heeft de term ‘schrapping’ in zodanig uiteenlopende context in de Advocatenwet gebruikt, dat van een ‘neutraal’ schrappingsbegrip kan worden gesproken.
De schrapping van het tableau komt in vele varianten voor. Zoals de inschrijving als
advocaat op het tableau op verzoek geschiedt, zo kan een advocaat zich op elk moment
op eigen verzoek van het tableau laten schrappen.657 De Advocatenwet bevatte echter
tot voor kort geen voorziening om de inschrijving op het tableau door te halen indien
de ingeschreven advocaat is overleden en vanzelfsprekend geen eigen verzoek meer
aan de schrapping ten grondslag kan liggen. 658 Sinds 1 mei 2016 bepaalt artikel 8c
lid 2 dat in geval van overlijden de advocaat door de algemeen secretaris van het tableau wordt geschrapt.
Naast de schrapping op eigen verzoek is verder sprake van de schrapping binnen een
jaar bij onjuiste of onvolledige voorlichting door een verzoeker tot inschrijving van
de raad van de orde (art. 9 lid 1), schrapping in verband met het verkrijgen van een
met het beroep van advocaat onverenigbare betrekking (art. 8c lid 1), schrapping wegens het niet tijdig afronden van de beroepsopleiding (art. 8c lid 3), schrapping in
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Memorie van antwoord, Bijl. Hand. II 1949/50, 892, nr. 5, p. 25.
Verslag, Bijl. Hand. II 1950/51, 892, nr. 7, p. 30.
Art. 8 lid 2 Adv.w. De enige denkbare beperking bij die keuzevrijheid, is dat een schrapping op
eigen verzoek geen terugwerkende kracht kan hebben, vanwege de rechtsgevolgen van de inschrijving en de derdenwerking die de inschrijving heeft.
Ook art. 7 Wet BIG bevat wel een dergelijke bepaling in die zin met betrekking tot het register.
De inschrijving wordt doorgehaald in geval van overlijden van de ingeschrevene. Met betrekking
tot het tableau is mogelijk de deken bevoegd om opdracht te geven tot doorhaling nadat hem een
bericht van overlijden bekend is geworden.
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verband met de verplichting kantoor te houden (art. 12 lid 5) en schrapping wegens
inactiviteit als advocaat (art. 8e).
Naast de tuchtrechtelijke schrapping kent de Advocatenwet dus nog een aantal mogelijkheden om de inschrijving van een advocaat op het tableau te beëindigen. Hierbij
gaat het in de regel niet om tuchtrechtelijk laakbaar handelen (met uitzondering van
art. 9 lid 1) maar ook bij deze vormen van schrapping kan in elk geval de aanleiding
daartoe aan de advocaat worden toegerekend (denk aan niet tijdig afronden van de
beroepsopleiding, faits antérieurs of het niet naleven van de voorschriften ten aanzien
van het in Nederland kantoor houden). Een belangrijk verschil is dat bij deze vormen
van schrapping de beslissing daartoe niet van de raad van discipline afkomstig is.
4.5.4.3

Schrapping buiten het tuchtrecht?

Ten aanzien van de schrapping als beroepsbeperkende maatregel kan nog worden opgemerkt dat deze niet het volledig exclusieve domein is van de tuchtrechter. Zoals
hierboven aangegeven beschikken de rechtbank (art. 12 lid 5) en de raad van de orde
(art. 9 lid 1) eveneens over de – buiten het tuchtrecht gelegen – mogelijkheid om te
besluiten een advocaat van het tableau te schrappen. De strafrechter heeft daarnaast
ook de mogelijkheid op een maatregel op te leggen die in de buurt komt van een beroepsverbod: op grond van artikel 28 lid 1 onder 5° Sr kan de rechter de schuldige
ontzetten uit het recht bepaalde beroepen uit te oefenen. Bij een ontzetting uit ambt of
beroep wordt een beroepsbeoefenaar het recht ontzegd om een bepaald beroep voor
een zekere tijd uit te oefenen. Het Wetboek van Strafrecht regelt alle strafbaarstellingen waarbij een ontzetting kan worden opgelegd.
Als regel is de ontzetting beperkt tot het beroep waarin het delict is begaan (‘bij de in
de wet bepaalde gevallen’). Betekent een rechterlijk vonnis tot ontzetting uit het beroep van advocaat dat daarmee van rechtswege de advocaat van het tableau wordt
geschrapt? De Advocatenwet bepaalt dat immers niet, waar artikel 7 jo. artikel 6 onder
c Wet BIG voorschrijft dat in dat geval de inschrijving wordt doorgehaald. Niet alleen
ontbreekt daartoe in de Advocatenwet de grondslag, maar ook is onduidelijk of de
ontzetting uit de rechten, die in beginsel van tijdelijke aard is (tenzij bij een levenslange gevangenisstraf), moet leiden tot schrapping van het tableau of tot schorsing
voor de duur van de ontzetting, terwijl de tuchtrechtelijke schorsing maximaal een
jaar kan duren.
De ontzetting uit een beroep is weliswaar een bijkomende straf, maar het gaat om een
(vergeldings)straf en geen maatregel. Wetshistorisch wordt de ontzetting als straf
vooral gezien als een subsidiaire modaliteit naast al bestaande mogelijkheden om de
beroepsuitoefening te verhinderen zoals het tuchtrecht. 659
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Rapport WODC 2009, p. 12; verwezen wordt naar Smidt (1891-1901), Deel 1, p. 347-348.
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4.5.4.4

De gevolgen van een schrapping van het tableau

Schrapping van het tableau als tuchtmaatregel wordt ten uitvoer gelegd zodra deze in
kracht van gewijsde in gegaan (waarschijnlijk wordt in art. 48 lid 4 Advocatenwet de
beslissing bedoeld waarmee de maatregel wordt opgelegd). De schrapping kan ook
voorwaardelijk worden opgelegd, zo blijkt uit artikel 48b, onder de voorwaarde dat
veroorzaakte schade wordt vergoed (art. 48b lid 1) of onder andere voorwaarden met
betrekking tot de praktijkbeoefening (art. 48b lid 2).
De effectieve schrapping wordt uitgevoerd door de beheerder van het tableau. Van
1811 tot 2008 was dat de griffier bij de rechtbank; sinds 2008 wordt het tableau beheerd door de secretaris van de algemene raad. De maatregel van schrapping wordt,
zodra de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, door de griffier van de raad van
discipline medegedeeld aan de secretaris van de algemene raad met het oog op de
verwerking op het tableau (art. 59 lid 1 jo. art. 8 lid 1). Artikel 17 lid 1 Wet op de
rechtsbijstand bepaalt uitdrukkelijk dat de inschrijving door het bestuur wordt doorgehaald bij verlies van de hoedanigheid van advocaat.
Van rechtswege brengt schrapping van het tableau verlies mee van de betrekkingen,
waarbij de hoedanigheid van advocaat vereiste voor verkiesbaarheid of benoembaarheid is.660 Een advocaat die wordt geschrapt zal zijn wettelijke taken als gevolg van
de schrapping dienen neer te leggen. Omdat de inschrijving op het tableau door de
schrapping teniet gaat is de voormalige advocaat op grond van artikel 9a Advocatenwet niet meer gerechtigd de titel van advocaat te voeren. Wanneer een advocaat van
het tableau is geschrapt, blijft deze situatie voortbestaan, totdat een eventueel nieuw
verzoek tot inschrijving wordt ingediend en gehonoreerd. In die zin is een schrapping
van het tableau in beginsel niet gelijk te stellen met een levenslang beroepsverbod.
Een als maatregel opgelegde schrapping heeft dus als primaire bedoeling reinigend te
werken door een advocaat zijn hoedanigheid te ontnemen en buiten de beroepsgroep
te plaatsen.661 Die reinigende werking geldt ten opzichte van de beroepsgroep als zodanig, maar bezien vanuit het perspectief van een behoorlijke rechtspleging, kan de
schrapping een probleemverschuiving betekenen. Buiten het aan advocaten voorbehouden procesdomein, dat wil zeggen het optreden in procedures op grond van de wet
uitsluitend voorbehouden aan advocaten, blijft ruimte bestaan voor geschrapte advocaten om de rechtspraktijk voort te zetten. Het enige toezicht op het optreden van
voormalige advocaten in de rechtspraktijk dat resteert is dat van de betrokken (rechterlijke) instanties zelf.662 De wet voorziet op een aantal plaatsen in de mogelijkheid
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Zie art. 8 lid 5 Adv.w.
Vgl. de ‘epurirende Disziplinargewalt’ die De Bie 1904, p. 71, noemt en de purgatoire functie
van het tuchtrecht volgens Hazewinkel-Suringa 1936, p. 162.
Zie P.A. Stein & A.S. Rueb, Compendium van het Burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer
2009, p. 260 over art. 81 Rv: ‘Aldus is ook voor de procesgemachtigden, die geen advocaat of
deurwaarder zijn, een zeker toezicht ingevoerd, al is dit minder doeltreffend dan het tuchtrechtelijk toezicht op de eerder genoemden.’
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om het optreden van gemachtigden die geen advocaat (meer) zijn aan banden te leggen. Zo bepaalt art. 2:2 Awb dat een bestuursorgaan bijstand of vertegenwoordiging
kan weigeren door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan.663 De bestuursrechter kan hetzelfde besluiten.664 Ook de kantonrechter kan, op grond van artikel 81
Rv bij met redenen omklede beschikking bijstand of vertegenwoordiging door een
persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan en die geen advocaat of deurwaarder is,
weigeren. De weigering geldt voor een bepaalde zaak of voor een door de kantonrechter te bepalen tijd.665
4.5.5

Maatregelen voor buitenlandse advocaten

Zowel het reguliere tuchtrecht als de tuchtrechtelijke spoedmaatregelen richten zich
allereerst tegen advocaten die ingevolge paragraaf 1 Advocatenwet zijn ingeschreven
op het tableau. Sinds de implementatie van de Brusselse ‘advocatenrichtlijnen’ 666 in
de Advocatenwet strekt de rechtsmacht van de Nederlandse tuchtrechter zich ook uit
over bezoekende Europese advocaten als bedoeld in artikel 16b Advocatenwet en Europese advocaten die zich in Nederland vestigen zoals bedoeld in artikel 16h Advocatenwet. Omdat het stelsel van de Advocatenwet de toelating en registratie van
‘niet-Nederlandse’ advocaten op een bijzondere wijze heeft geregeld, is er op deze
advocaten ook een afwijkende regeling van de op te leggen sancties nodig.
Op grond van de regeling van artikel 60a lid 2 en van artikel 60aa lid 2 geldt voor
beide categorieën advocaten dat de maatregel van (enkele) waarschuwing en berisping
zonder meer kan worden opgelegd. De afwijking ligt in de beroepsbeperkende maatregelen; de bezoekende advocaat wordt niet geschorst in de uitoefening van de praktijk, maar in de bevoegdheid in Nederland de in artikel 16b bedoelde werkzaamheden
uit te oefenen. Voor in Nederland gevestigde ‘16h-advocaten’ ziet de schorsing op de
bevoegdheid om in Nederland de in artikel 16h bedoelde werkzaamheden uit te oefenen.667
Ook voor de schrapping van het tableau is een afwijkende maatregel opgenomen, omdat beide categorieën advocaten niet op het tableau waren ingeschreven en er de facto
niet van konden worden geschrapt. Toch kan hun de toegang tot de beroepsuitoefening
permanent worden ontzegd op disciplinaire gronden. Voor bezoekende advocaten
geldt in dat geval een blijvende ontzegging van de bevoegdheid om de vermelde werkzaamheden uit te oefenen.668 Voor gevestigde advocaten betekent dit de doorhaling
van de inschrijving op het tableau.
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De uitzondering voor advocaten uit art. 2:2 lid 3 Awb is voor een voormalig advocaat bovendien
niet aan de orde.
Art. 8:25 lid 3 Awb.
Op grond van art. 81 lid 4 Rv kan een persoon die is geweigerd binnen vier weken na de verzending van de beschikking in beroep komen bij het gerechtshof.
Richtlijn 77/249/EEG en richtlijn 98/5/EG, zie § 3.3.1.4.
Art. 60aa lid 2 Adv.w.
Art. 60a lid 2 Adv.w. Opvallend is dat dit artikel nog spreekt van ‘straffen’.
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Een andere bijzondere omstandigheid voor Europese advocaten is dat door de tuchtrechter of de bevoegde autoriteit in het land van herkomst opgelegde maatregelen ook
gevolgen hebben voor de beroepsuitoefening in het gastland. Indien in dat land van
herkomst aan een in Nederland gevestigde Europese advocaat de beroepsuitoefening
tijdelijk of blijvend wordt ontzegd, is die advocaat van rechtswege niet meer bevoegd
om in Nederland zijn beroep (onder zijn oorspronkelijke beroepstitel) uit te oefenen.669 Het is dan aan de raad van de orde om de inschrijving van de advocaat tijdelijk
of blijvend door te halen, maar omdat de in het land van herkomst opgelegde maatregel van rechtswege rechtsgevolg heeft in Nederland, vormt deze doorhaling een
vooral administratieve handeling.
4.5.6

Publicatie van de opgelegde sanctie

Naast de genoemde (hoofd)maatregelen waarschuwing, berisping, geldboete, schorsing en schrapping, neemt de belangrijkste bijkomende maatregel, de openbaarmaking, een prominente plaats in binnen het sanctiestelsel. Leijten heeft gewezen op het
nut van openbaarmaking in het algemeen. Het is een signaal aan de beroepsgenoten
en aan de samenleving, dat de norm op deze wijze wordt gehandhaafd. Deze vorm
van openbaarmaking is ook niet bedoeld als bijkomende straf. Als het echter gaat om
bekendheid te geven aan de wijze van normhandhaving, is het volgens Leijten in beginsel irrelevant of een klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. 670
4.5.6.1

Keizerlijk decreet

In het keizerlijk decreet van 14 december 1810 was niets geregeld met betrekking tot
het openbaar maken van tuchtrechtelijke beslissingen. Wel bevatte het decreet enkele
bepalingen over het in kennis stellen van keizerlijke functionarissen. Een beslissing
tot schrapping van het tableau werd, indien de advocaat niet appelleerde, aan de gerechtspresident en aan de procureur-generaal ter hand gesteld ter goedkeuring. 671 De
keizerlijke procureurs dienden binnen de kortst mogelijke termijn aan de minister van
Justitie kennis te geven van vonnissen met betrekking tot schorsing of schrapping van
een advocaat.672
4.5.6.2

Openbaarmaking onder Reglement III

Het oorspronkelijke Reglement III bevatte geen overeenkomstige bepalingen. In elk
geval was goedkeuring door magistraten voor tenuitvoerlegging van de schrapping
669
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Art. 60aa lid 5 Adv.w. Aangenomen mag worden dat ‘van rechtswege’ ook meebrengt dat de
maatregel per direct effectief wordt binnen het Nederlandse rechtsgebied, dat wil zeggen vanaf
het moment dat de beroepsbeperkende maatregel in het land van herkomst ten uitvoer wordt
gelegd.
Leijten 1991, p. 440.
Art. 29 keizerlijk decreet 14 december 1810.
Art. 30 keizerlijk decreet 14 december 1810.
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niet meer vereist, om de eenvoudige reden dat de raad deze straf niet zelf kon opleggen. Reglement III voorzag echter niet in een bepaling op grond waarvan de raad van
toezicht en discipline gehouden was de rechtbank van een opgelegde schorsing in
kennis te stellen. Ook voor de buitenwereld was daarmee kennisnemen van een schorsing vrijwel onmogelijk.
Een tuchtzaak in 1926 deed de discussie rondom de openbaarmaking van de sanctie
in een stroomversnelling geraken. Een geschorste advocaat appelleerde tegen onder
meer de mondelinge mededeling van de deken dat de opgelegde schorsing openbaar
bekend zou worden gemaakt in een Rotterdams dagblad. De advocaat berustte in de
schorsing maar niet in de publicatie ervan. Het gerechtshof had hem in appel nietontvankelijk verklaard omdat artikel 11 Reglement III hem niet het recht toekende om
beklag te doen tegen een dergelijk (mondeling) besluit. De advocaat betoogde dat artikel 11 de publicatie niet kende en dat voor de executie van de straf van schorsing
publicatie niet noodzakelijk was. De publicatie werkt dus als bijkomende straf, zoals
die ook hier en daar in de strafwetgeving voorkomt.
De Hoge Raad oordeelde dat Reglement III niet de openbaarmaking van een door de
raad van toezicht en discipline opgelegde straf kent – en zoals blijkt uit artikel 12 van
dat reglement ook niet als maatregel van uitvoering van zodanige straf – zodat wanneer daartoe bij het opleggen van de straf van schorsing werd besloten, die straf op
een door het Reglement III niet gerechtvaardigde wijze was verzwaard.673
In zijn noot wees Paul Scholten op het belang van dit arrest omdat het allereerst, impliciet, uitmaakt dat als een reglement vier straffen noemt en bij oplegging van twee
straffen beroep toelaat, dat ook is toegelaten bij verzwaring buiten het reglement om
van een van die straffen, ten aanzien van welke straf in beroep kan worden gekomen.
Verder is het arrest van belang omdat erin wordt uitgemaakt dat publicatie van de
opgelegde tuchtmaatregel een ongeoorloofde verzwaring inhoudt. Scholten vroeg
zich af of het niet juister zou zijn Reglement III te wijzigen en de mogelijkheid van
openbaarmaking op te nemen: een advocaat is geen ambtenaar, een schorsing zal haar
doel eerst bereiken indien het publiek – ‘degenen die tot de advocaat in betrekking
treden’ – haar leert kennen.
4.5.6.3

Voorziening in Reglement III

Een jaar later oordeelde de Hoge Raad wederom dat door mededeling van een schorsing, uitgesproken door de raad van toezicht en discipline, aan de leden van de orde
van advocaten de straf op een door Reglement III niet gerechtvaardigde wijze wordt
verzwaard.674 Minister van Justitie Donner maakte in 1929 van de herziening van Reglement III dan ook gebruik om de kwestie van openbaarmaking van de zwaarste
straffen te regelen. In artikel 30 lid 5 werd opgenomen dat bij de beslissing met oplegging van de straf van schorsing of schrapping de raad van toezicht en discipline tot
openbaarmaking mocht besluiten. In de officiële toelichting bij het wijzigings-KB valt
673
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HR 30 december 1926, NJ 1927/273 m.nt. P. Scholten.
HR 12 april 1927, Advocatenblad 1927, p. 87.
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te lezen dat in verband met het arrest van de Hoge Raad van 30 december 1926 een
uitdrukkelijke bepaling voor bekendmaking van de straffen van schorsing en schrapping – bij de waarschuwing en berisping leek de mogelijkheid van openbaarmaking
niet noodzakelijk – in het besluit was opgenomen.675
In de Advocatenwet van 1952 werd op voorstel van de commissie-Drost de mogelijkheid tot openbaarmaking uitgebreid tot de berisping. Opgemerkt werd wel dat bij die
sanctie andere argumenten spelen dan bij oplegging van een schorsing of schrapping.
Bij die laatste twee sancties horen advocaten en cliënten te weten dat zij geen zaken
ter behandeling van de gestrafte advocaat kunnen zenden en dat kan worden gecontroleerd of de gestrafte inderdaad de praktijk niet uitoefent. Maar ook in andere
gevallen kan openbaarmaking in het algemeen belang wenselijk zijn, terwijl er van de
mogelijkheid een gunstige preventieve werking verwacht kan worden. 676
Uitdrukkelijk werd nog vermeld dat de openbaarmaking van een beslissing van de
raad niet alleen de opgelegde straf maar ook de gronden van de beslissing of een gedeelte daarvan kan betreffen.677 De aanleiding hiervoor was een niet gepubliceerde
beslissing van de Hoge Raad van 10 januari 1936, waarin was beslist, dat de bevoegdheid van de raad van toezicht en discipline om tot openbaarmaking te besluiten slechts
doelt op de strafoplegging en niet op de gronden waarop de strafoplegging steunt. De
wetgever wilde nu in een uitdrukkelijke grondslag voorzien. Daarin verschilde artikel 48 lid 3 Advocatenwet van artikel 30 lid 5 Reglement III. In een uitspraak uit 1969
deelde het HvD overigens het door de advocaat aangevoerde bezwaar, dat een schorsing met publicatie zonder vermelding van gronden hem extra zou treffen, omdat eenieder er dan het zijne van kon denken, en het hof besloot derhalve (met eenparigheid
van stemmen) tot publicatie van de straf met de gronden waarop zij berustte.678
Eerder al had het hof zich over het doel van de publicatie uitgesproken. Aan een advocaat was schrapping van het tableau opgelegd met bepaling dat van de beslissing
mededeling zou worden gedaan aan de leden van de orde van advocaten in zijn arrondissement en aan de raden van toezicht in het land:
‘Overwegende daaromtrent, dat de openbaarmaking van straffen, als voorzien in art. 48 der
Advocatenwet, in hoofdzaak ten doel heeft, degenen aan wie de bestraffing wordt medegedeeld te waarschuwen, of hen in staat te stellen anderen te waarschuwen, dat in het verkeer
met den gestrafte voorzichtigheid geboden is;
dat bij misdragingen van zodanig ernstigen aard, dat zij tot schrapping van het tableau aanleiding geven, openbaarmaking van de straf, zeer bijzondere omstandigheden daargelaten,
niet zal mogen achterwege blijven, en voor het nalaten van zulke openbaarmaking zeker
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Ministeriële toelichting bij herzien Reglement III, Advocatenblad 1929, p. 147.
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nr. 3, p. 11.
Art. 48 lid 3 Adv.w (1952): ‘Bij de beslissing houdende oplegging van een der laatstgenoemde
drie straffen kan de raad tot openbaarmaking van de straf, al dan niet met de gronden op welke
zij berust, op de door hem te bepalen wijze besluiten. (…)’
HvD 3 november 1969, nr. 205 II, Advocatenblad 1970, p. 452.
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niet voldoende reden is, dat zij de reputatie van den gestraften zal schaden of hem het verwerven van inkomsten zal bemoeilijken, ook niet als met verdienstelijk gedrag van den
appellant in het verleden zou worden rekening gehouden;’679

Deze bepaling had Stokvis in 1952 aanleiding gegeven tot de indiening van een amendement dat bedoelde de openbaarmaking van de berisping uit te sluiten. 680 De bijkomende straf van openbaarmaking zou volgens de indiener de betrokkene in de regel
zwaarder treffen dan de hoofdstraf. Bekendmaking van de straf heeft in de gevallen
van schorsing en schrapping redelijke zin: derden moeten op de hoogte worden gesteld van het feit, dat de gestrafte de advocatuur niet mag uitoefenen. Deze grond
ontbreekt bij berisping. Is de begane misslag zo ernstig, dat het algemeen belang publicatie vordert, dan zal ongetwijfeld de hoofdstraf van schorsing of schrapping van
het tableau worden opgelegd, waarbij openbaarmaking mogelijk is, zo besloot Stokvis.681
Bij de mondelinge behandeling zette de minister uiteen dat het voorschrift om ook de
berisping te kunnen publiceren eigenlijk strekt in het belang van de overtreder. Door
de berisping een iets ernstiger karakter te geven, werd het mogelijk dat de tuchtrechter
minder snel zou toekomen aan oplegging van de zwaardere straf van schorsing nu
volgens de bestaande regeling alleen publicatie van schorsing en schrapping mogelijk
was.682 Stokvis bleef bij zijn bezwaar dat publicatie van de berisping ertoe zou leiden
dat de bijkomende straf zwaarder zou worden gevoeld door betrokkene dan de hoofdstraf. Zijn betoog werd niet door een Kamermeerderheid gevolgd en het amendement
werd verworpen.683
Bij de invoering van de nieuwe regeling van de tuchtrechtspraak in 1986 werd aan
artikel 48 lid 3 een doelbinding toegevoegd, inhoudend dat de publicatie door de
tuchtrechter kon worden opgelegd ‘indien enig door artikel 46 beschermd belang dat
vordert’. Aldus werd aan de tuchtrechter opgedragen bij de overweging tot openbaarmaking het door artikel 46 beschermde belang te betrekken alvorens over te gaan tot
het bevel de maatregel openbaar te maken.
4.5.6.4

Algemene openbaarheid

De werkgroep-Huls achtte kenbaarheid van tuchtrechtspraak een belangrijk aspect
van het tuchtrecht.684 De werkgroep wees erop dat uitspraken op grond van de wet in
het openbaar worden gedaan en aan betrokkenen worden bekendgemaakt. Tuchtrecht
heeft naar zijn aard niet enkel een belang voor (direct) betrokkenen. Het kan ook een
679
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HvD 27 januari 1956, nr. 48, Advocatenblad 1957, p. 143. Het hof merkte bovendien op dat de
toekomstplannen van de geschrapte advocaat met transacties en verplichtingen van financiële
aard te maken hadden, terwijl hij juist in hoofdzaak wegens tekortkomingen op dit gebied geschrapt was.
Amendement Stokvis, Bijl. Hand. II 1951/52, 892, nr. 11.
Hand. II 1951/52, p. 1844.
Hand. II 1951/52, p. 1855.
Hand. II 1951/52, p. 1858.
Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 43.
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preventieve en een educatieve werking hebben. Openbaarmaking werkt preventief in
de zin dat het beroepsgenoten van bepaalde handelingen kan weerhouden en educatief
omdat het benut kan worden bij de beroepsopleiding en besprekingen in vakliteratuur.
In dit verband is het van groot belang dat de tuchtrechtelijke uitspraken kenbaar zijn.
De werkgroep adviseerde over te gaan tot (geanonimiseerde) publicatie van alle tuchtuitspraken, met uitzondering van de uitspraken waarbij de tuchtrechtelijke maatregel
van de waarschuwing is opgelegd. De reden om die laatste categorie tuchtzaken uit te
zonderen, was gelegen in de aard van lichtste maatregel, die bedoeld is om de beroepsgenoot te waarschuwen. Concreet werd aanbevolen ervoor te zorgen dat in principe alle uitspraken openbaar toegankelijk zijn.685 Verder zou zorg moeten worden
gedragen voor de registratie van tuchtrechtelijke uitspraken in een register dat voor
eenieder raadpleegbaar is.
In de kabinetsreactie op het rapport-Huls beaamde de staatssecretaris dat van het
tuchtrecht, nog meer dan nu het geval is, een educatieve en preventieve werking uit
zou kunnen gaan. De educatieve werking ligt in bespreking van de tuchtrechtelijke
jurisprudentie in de (beroeps)opleiding en de vakliteratuur. Wanneer de jurisprudentie
breed bekend wordt gemaakt kunnen beroepsgenoten op preventieve wijze van bepaalde handelingen worden weerhouden en kunnen cliënten of patiënten worden geinformeerd over de kwaliteit van de dienstverlening.686 De staatssecretaris voegde
daaraan nog het beleidsuitgangspunt toe dat voor de tuchtrechter, beroepsorganisaties
en het Openbaar Ministerie de tuchtrechtelijke veroordelingen in de registers altijd
opvraagbaar moeten blijven. Voor het publiek zou hieraan een termijn moeten worden
verbonden van tien jaar voor zover het gaat om niet-geanonimiseerde uitspraken. Tevens werd aangekondigd dat de tuchtrechtelijke uitspraken door middel van één centrale website zouden worden ontsloten. 687
4.5.6.5

Openbaarmaking in de nieuwe Advocatenwet

In de Advocatenwet is uiteindelijk sinds 1 januari 2015 een gedifferentieerde maar
ook gecompliceerde openbaarheidsregeling opgenomen.688 Deze regeling maakte
geen deel uit van het oorspronkelijke wetsvoorstel, maar in de nota naar aanleiding
van het verslag merkte het kabinet op dat openheid en transparantie voorwaarden zijn
om het vertrouwen in de beroepsgroep te behouden. 689
Via de (eerste) nota van wijziging is een bepaling in de Advocatenwet opgenomen die
de openbaarmaking van bepaalde tuchtrechtelijke uitspraken regelt. Op grond van artikel 8 lid 1 Advocatenwet worden op het tableau gegevens over aan advocaten opgelegde tuchtrechtelijke maatregelen opgenomen. Niet alleen de advocaat en andere bij
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Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, aanbeveling letter p, p. 47.
Brief van de staatssecretaris van Justitie van 7 december 2007, Kamerstukken II 2007/08, 29 279,
nr. 61, p. 10.
De website www.tuchtrecht.nl is op 14 oktober 2009 van start gegaan. De tuchtcolleges van o.a.
de advocatuur publiceren daarop geanonimiseerd hun tuchtrechtelijke uitspraken.
Nota van wijziging, Kamerstukken II 2010/11, 32382, nr. 8, p. 7.
Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2010/11, 32 382, nr. 7, p. 2.
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de tuchtbeslissing betrokkenen hebben kosteloos inzage in deze gegevens, ook het
publiek kan een deel van deze gegevens kosteloos inzien.690 Er zijn wel beperkingen
aangebracht in de mogelijkheid tot inzage in de gegevens door anderen dan personen
en instanties die betrokken zijn bij het toezicht op en het tuchtrecht voor advocaten.
Voor het publiek zijn de (tuchtrechtelijke) beslissingen, voor zover die betrekking
hebben op het opleggen van de maatregel van schorsing en een gelijktijdig daarmee
opgelegde boete, niet meer ter inzage na tien jaren na het onherroepelijk worden van
de beslissing waarop de gegevens betrekking hebben. 691
De tuchtrechter kan bij zijn beslissing bepalen dat de inzagetermijn wordt verkort. De
termijn kan echter niet korter zijn dan de duur van de schorsing. Op deze manier kan
de tuchtrechter in de praktijk rekening houden met gerechtvaardigde belangen van de
advocaat bij het niet langer openbaar zijn van de informatie, aldus het kabinet. In dat
licht werd het voorbeeld gegeven van een advocaat die voor een week wordt geschorst. Het zou voor die advocaat dan in verhouding tot de duur van de schorsing
zeer belastend zijn wanneer ook deze betrekkelijk korte schorsing gedurende de volle
tien jaar voor eenieder zichtbaar zou blijven.692
4.5.6.6

De ‘zwarte lijst’

Naast deze gegevens op het tableau die kunnen worden ingezien, heeft de algemeen
secretaris sinds 2015 tot taak om schriftelijk een lijst openbaar te maken van advocaten (of voormalig advocaten) die onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn schorst of
geschrapt van het tableau. Deze lijst bevat onder andere de naam van de advocaat en
zijn kantoor, de maatregel die aan de advocaat is opgelegd, voor zover van toepassing
met vermelding van de duur van de maatregel, en de datum van de beslissing waarbij
de maatregel is opgelegd en de datum waarop de maatregel ingaat.693
Welke taak blijft er dan nog voor de tuchtrechter, aan wiens oordeel het tussen 1929
en 2015 op grond van de vigerende regelgeving bij uitsluiting was overgelaten om
openbaarmaking van een beslissing of maatregel te bevelen? Deze bevoegdheid heeft
de raad van discipline nog steeds op grond van artikel 48 lid 5, maar van bijzondere
betekenis is dit nu niet meer gelet op het algemeen geldende openbaarmakingsregime
van de artikelen 8-8c Advocatenwet. Overigens is per 2015 in artikel 48a lid 1 de
mogelijkheid vervallen dat de raad van discipline ook ten aanzien van openbaarmaking van een schorsing deze voorwaardelijk kan opleggen. Er heeft zodoende in het
kader van openbaarmaking van maatregelen een verschuiving plaatsgevonden van
rechterlijk beoordeling van de bescherming van enig door artikel 46 Advocatenwet
beschermd belang naar bestuurlijke uitvoering.
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Art. 8a lid 1 (beroepsmatig betrokkenen) en lid 2 (eenieder) Adv.w (2015).
Art. 8a lid 3 Adv.w (2015).
Nota van wijziging, Kamerstukken II 2010/11, 32 382, nr. 8, p. 9-10.
Art. 8b onderdeel a tot en met e Adv.w (2015).
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4.6

Sancties in het belang van de klager

Tot dusver is gebleken dat vrijwel alle sancties gericht zijn op normhandhaving of
gedragsverandering bij de betrokken advocaat, hetzij door hem lering te laten trekken
uit de tuchtrechtelijke beoordeling, hetzij door hem te treffen in zijn beroepsuitoefening of door hem permanent uit de beroepsgroep te verwijderen.
Sommige sancties (waarschuwing of berisping) kunnen tegelijkertijd bijdragen aan de
morele genoegdoening van klager, bijvoorbeeld indien de advocaat zich jegens hem
volgens het oordeel van de tuchtrechter onnodig grievend heeft uitgelaten. Maar die
genoegdoening, voor zover deze van morele aard is, ligt reeds besloten in het gegrond
verklaren van de klacht.
Toen tijdens de behandeling van de Advocatenwet van 1952 de kring van appelgerechtigden werd besproken omschreef minister van Justitie Struycken de doelstelling
van tuchtrechtelijke strafoplegging in het algemeen. Hoewel het tot de taak van de
raad van toezicht mocht worden gerekend om vóór en eventueel naast de tuchtrechtelijke behandeling van de klacht te trachten een modus te vinden om de klager genoegdoening te verschaffen, kon die genoegdoening echter niet daarin bestaan, dat de
betrokken advocaat disciplinair werd gestraft:
‘Het opleggen van disciplinaire straffen geschiedt in het algemeen belang ter wille van de
handhaving van een goede beroepsmoraal, niet ter genoegdoening van klagers’. 694

Van sommige tuchtsancties kan het opleggen ervan zelfs nadelig voor een klager uitpakken, zoals in het geval dat de klager de cliënt is van een vervolgens geschorste
advocaat. In het geval van een lopende gerechtelijke civiele procedure worden de proceshandelingen opgeschort totdat de schorsing ten einde is of zich namens de cliënt
een nieuwe advocaat stelt.695
Anderzijds is bij de herziening van het tuchtrecht in 1986 meermaals opgemerkt dat
de rol van de klager en diens positie aan belang hebben gewonnen. De vraag rijst of
die veranderde positie zich ook heeft vertaald in tuchtmiddelen die aan de positie van
de klager tegemoetkomen. Met andere woorden: spint een klager sindsdien materieel
garen bij de uitkomst van de tuchtprocedure?
Ter beantwoording van die vraag kan allereerst worden gewezen op de mogelijkheid
om als bijzondere voorwaarde schadevergoeding op te leggen. Ook andere bijzondere
voorwaarden kunnen het particuliere (en materiële) belang van de klager dienen. We
hebben echter gezien dat de bijzondere voorwaarde moet voldoen aan de eis dat deze
betrekking heeft op de praktijkuitoefening en dat een verplichting om een bindend
adviesprocedure te starten daar niet aan voldoet. Ten tweede is in 1986 de mogelijkheid in de Advocatenwet opgenomen om een verklaring voor recht te krijgen van de
tuchtrechter, zoals opgenomen in artikel 48 lid 7 (oorspronkelijk lid 6) over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat aan zijn cliënt. Ten derde is sinds 2015
694
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Memorie van antwoord, Bijl. Hand. II 1949/50, 892, nr. 5, p. 26.
Art. 226 lid 1 Rv.
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in de gewijzigde Advocatenwet de mogelijkheid opgenomen dat de tuchtrechter de
betrokken advocaat in de kosten van de tuchtprocedure veroordeelt. Een van de modaliteiten van die kostenveroordeling is de bepaling dat de advocaat de redelijk door
de klager gemaakte kosten vergoedt (hetzelfde kan gezegd worden van de vergoeding
van het griffierecht).696
Als laatste kan worden genoemd de uitkomst van een minnelijke schikking, als bedoeld in artikel 46d lid 1 en 2 Advocatenwet. Deze schikkingsmogelijkheid behoort
strikt genomen tot de voorprocedure die onder regie van de deken plaatsvindt, maar
het vooruitzicht van een (langdurige) tuchtprocedure kan voor de advocaat een reden
zijn om zich welwillend op te stellen voor het bereiken van een schikking. Door een
formeel vastgestelde schikking vervalt immers de bevoegdheid van de klager om de
terkennisbrenging van de klacht aan de raad van discipline te verlangen. 697
4.6.1

Financiële compensatie voor de klager

Het heeft tot de Proeve in 1973 geduurd alvorens een op (financiële) maat van de
klager gesneden bepaling aandacht kreeg. De appelbevoegdheid van 1920-1929 die
zich richtte op vermogensnadeel, gaf weliswaar een appelbevoegdheid maar bood
geen sanctie die de appellant beoogde te compenseren in dat toegebrachte nadeel. In
de Proeve werd voorgesteld een bepaling op te nemen die de raad van discipline de
bevoegdheid gaf om tot vergoeding van veroorzaakte schade door de advocaat te beslissen. Artikel 48b lid 1 van de Proeve was als volgt geformuleerd:
‘Bij bevel bedoeld in het eerste lid van het voorafgaande artikel kan de raad van discipline
als bijzondere voorwaarde stellen dat de betrokken advocaat de door het strafbaar geachte
feit veroorzaakte schade geheel of tot een bij het bevel te bepalen gedeelte binnen een daarbij te stellen termijn, korter dan de proeftijd, vergoedt.’

Het wetsvoorstel dat enkele jaren later naar de Tweede Kamer werd gestuurd bevatte
een vrijwel gelijkluidende bepaling. Bij de beslissing tot oplegging van een voorwaardelijke schorsing zou de raad van discipline als bijzondere voorwaarde kunnen stellen
‘dat de betrokken advocaat de door zijn gedraging veroorzaakte schade geheel of tot
een bij de beslissing te bepalen gedeelte binnen een daarbij te stellen termijn, korter
dan de proeftijd, vergoedt’.698 Aan deze mogelijkheid tot toekenning van schadevergoeding was geen maximumbedrag verbonden.
Het voorstel werd door de Kamerfracties wisselend ontvangen in de zin dat door een
aantal fracties aanvullingen op de regeling werden voorgesteld. De VVD-fractie
wenste ook bij andere maatregelen dan schorsing de mogelijkheid open te houden en
wilde de regeling aanvullen met de bevoegdheid van de raad van discipline om een
696
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Op grond van de Tijdelijke Richtlijn Kostenveroordeling Hof en Raden van Discipline (gepubliceerd 4 april 2016) komen klagers in aanmerking voor vergoeding van reiskosten tot een maximum van 50 euro. Klagers krijgen in beginsel geen verlet- of gemachtigdenkosten vergoed.
Art. 46d lid 2, tweede volzin, Adv.w.
Aldus de voorgestelde tekst van art. 48b in wetsvoorstel 16 094.
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kostenveroordeling op te leggen voor kosten van de klager, zoals reis- en verblijfskosten. Bij een ongegronde klacht zou dan echter ook het omgekeerde moeten kunnen
gelden, dan wil zeggen vergoeding van kosten door de klager aan de beklaagde advocaat. De fractie stelde ook de vraag of de klager na schadeloosstelling nog mogelijkheid had de gewone rechter te adiëren.699 Tot slot had men nog het oog op een
verplichting om een oordeel over schadeberokkening in de tuchtrechtelijke beslissing
vast te leggen, ook buiten oplegging van een bijzondere voorwaarde. Door de SGP
werd in dezelfde richting gedacht, door een opdracht aan de raad van discipline om
een oordeel te vellen over een eventueel gemaakte beroepsfout. 700
In reactie op deze voorstellen legde minister De Ruiter in zijn antwoord een verband
tussen de beroepsmogelijkheid van een klager en een voor deze aanwijsbaar belang.701
In het tuchtproces kan geen uitspraak worden gedaan over de mogelijke schadevergoedingsactie die de klager (als de door het normoverschrijdend gedrag gelaedeerde)
heeft, aldus de minister:
‘De bevoegdheid daartoe behoort ook niet aan de tuchtrechter behoort toe te komen. De
uitspraak van de tuchtrechter kan echter wel van belang zijn voor de privaatrechtelijke vordering die de klager tegen de betrokken advocaat kan instellen. Immers, al is de zorgplicht,
genoemd in artikel 46 een publiekrechtelijke zorgvuldigheidsnorm, het is tevens een norm
die mede ter bescherming van de rechtzoekende strekt. [curs. RS] De vaststelling van een
inbreuk op die norm kan voor degene die daardoor schade lijdt, de grondslag voor een privaatrechtelijke actie scheppen. Zo bezien, kan de klager een bijzonder belang hebben bij de
in eerste aanleg door de raad van discipline gegeven beslissing.’702

De minister sneed vervolgens de voorstellen aan van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam. Deze voorstellen zagen op een drietal aspecten. Allereerst werd geopperd de
raad van discipline te verplichten tot een uitspraak over de vraag of in het voorgelegde
geval een beroepsfout was gemaakt die tot civielrechtelijke aansprakelijkheid zou
kunnen leiden. Vervolgens zou de raad van discipline een advocaat aan moeten wijzen
die de klager zou bijstaan in een eventuele schadevergoedingsprocedure, in het geval
een beroepsfout werd geconstateerd. Tot slot zou de raad een bindend advies moeten
geven over de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding, indien beide
partijen daartoe de wens te kennen hadden gegeven.703
De minister wees deze voorstellen, voor zover deze ertoe zouden strekken van de
tuchtrechter een quasi-privaatrechtelijke jurisdictie of arbitrage-instantie te maken, als
buiten het terrein van het tuchtrecht vallend, van de hand. Wel sprak hem de gedachte
aan dat de tuchtrechter zich in zijn beslissingen uit kon spreken over de behoorlijkheid
van de aan de klager verleende rechtshulp. De tuchtrechter zou zodoende blijven ‘binnen de competenties die hem als tuchtrechter toekomen, wanneer hij zich beperkt tot
699
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Voorlopig verslag, Kamerstukken II 1980/81, 16 094, nr. 5, p. 16.
Voorlopig verslag, Kamerstukken II 1980/81, 16 094, nr. 5, p. 16.
Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 6, p. 13.
Ibidem.
Ibidem, p. 14.
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een uitspraak over de vraag of de in concreto jegens de klager betoonde zorgvuldigheid bij de rechtshulpverlening voldoet aan de norm van artikel 46’.704
Deze benadering heeft geleid tot de aanvulling van het wetsvoorstel met een instructienorm voor de raden van discipline, 705 die thans is opgenomen in artikel 48 lid 10.
Deze instructienorm houdt in dat de raad op verzoek van de klager (of ambtshalve),
in zijn beslissing gemotiveerd uitspreekt of de beklaagde advocaat jegens de klager
de zorgvuldigheid heeft betracht die bij een behoorlijke rechtshulpverlening betaamt.
Uit deze formulering blijkt dat het alleen kan gaan om een verzoek van een (ex-)cliënt
jegens de eigen advocaat.
4.6.2

Invloed op de civiele rechter

Om de effectiviteit te kunnen inschatten van deze instructienorm is van belang om het
antwoord op de vraag te betrekken wat de civiele rechter doet met een dergelijk oordeel. De rechtbank Arnhem heeft in 2007 deze kwestie geadresseerd. De rechtbank
overwoog als volgt:
‘Het oordeel van de tuchtrechter dat niet volgens een voor het beroep geldende norm, te
weten art. 48 lid 7 van de Advocatenwet, is gehandeld, dwingt de rechtbank niet tot het
oordeel dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming jegens gedaagde. De rechtbank
dient dan ook ter beoordeling van de gestelde tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op basis van de haar voorliggende feiten een eigen oordeel te vellen over de vraag
of eiser de zorgvuldigheid heeft betracht die van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. De rechtbank komt
bij het beantwoorden van deze vraag tot het oordeel dat eiser aan dit criterium niet heeft
voldaan.’706

Uit deze overweging blijkt dat de civiele rechter niet noodzakelijk het oordeel van de
raad van discipline overneemt. De tuchtrechtelijke tekortkoming jegens de cliënt valt
niet automatisch samen met de civielrechtelijke tekortkoning in de nakoming van de
overeenkomst van opdracht.

4.7

Tenuitvoerlegging

Een tuchtrechtelijke sanctie sorteert eerst effect wanneer deze ten uitvoer wordt gelegd. Zoals Verpaalen signaleerde worden bepaalde tuchtrechtelijke sancties niet in
de eigenlijke zin des woords tenuitvoergelegd; het moment van strafoplegging en executie vallen dan samen.707 Om te beginnen bij de waarschuwing en de berisping. Vol-
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Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 6, p. 14.
Aldus omschreven door minister De Ruiter in de memorie van antwoord, p. 14.
Rb Arnhem 7 november 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BB8054.
Verpaalen 1966, p. 343.
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gens Verpaalen zou verwacht mogen worden dat bij oplegging daarvan ook tenuitvoerlegging zal plaatsvinden, dat derhalve aan de betrokken advocaat een waarschuwing zou moeten worden gegeven of dat hij zou moeten worden berispt, bijvoorbeeld
door de raad van toezicht of de deken.708 In het Duitse tuchtrecht is in tegenstelling
tot de Advocatenwet wel een bepaling met betrekking tot de waarschuwing en berisping opgenomen in § 204(2) BRAO: ‘Warnung und Verweis (…) gelten mit der
Rechtskraft des Urteils als vollstreckt.’ In de Nederlandse tuchtrechtelijke praktijk
valt de tenuitvoerlegging dus samen met de beslissing om deze op te leggen. Dat is
anders bij de geldboete, de schorsing en schrapping.
4.7.1

Schorsende werking van het hoger beroep

Heeft het instellen van een rechtsmiddel invloed op de tenuitvoerlegging? Zonder dat
er een uitdrukkelijke bepaling was opgenomen over het moment van tenuitvoerlegging kan uit artikel 29 keizerlijk decreet wel worden afgeleid dat die executie in het
geval van een schrapping van het tableau door hoger beroep werd uitgesteld. 709
Reglement III van 1838 bepaalde omtrent tenuitvoerlegging in het geheel niets. Pas
in het herziene Reglement III werd opgenomen dat de straffen van schorsing en
schrapping, zodra de beslissing in kracht van gewijsde was gegaan, werden medegedeeld aan het college, waar de advocaat is ingeschreven, tenzij dit college zelf de beslissing gaf.710 Met betrekking tot de openbaarmaking van de straf bepaalde artikel 36
lid 2 uitdrukkelijk dat de openbaarmaking niet mocht plaatsvinden vóór de beslissing
waarbij daartoe werd besloten, in kracht van gewijsde was gegaan.
De Advocatenwet in 1952 bevatte geen overeenkomstige bepaling over de schorsende
werking van hoger beroep. Daarbij moet worden bedacht dat de mogelijkheden van
hoger beroep waren beperkt tot het geval waarin de raad bij die beslissing de straf van
schrapping van het tableau, schorsing in de uitoefening van de praktijk en die van
berisping had opgelegd. Het ontwerp gaf wel aan dat in lijn met wat in Reglement III
was geregeld de straffen van schorsing en schrapping, zodra de beslissing in kracht
van gewijsde is gegaan, door de secretaris van de raad aan de rechtbank waar de advocaat is ingeschreven worden medegedeeld, met de kennelijke bedoeling om op die
manier de straf ten uitvoer te leggen. Dit impliceert bovendien dat een waarschuwing
of berisping effectief werd na uitspraak door de raad van toezicht.
708
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Het Belgisch tuchtrecht kent wel de ‘vaderlijke vermaning’ door de stafhouder, die echter niet
als sanctie door de wetgever is opgenomen. Voor de Nederlandse situatie wijst Verpaalen op het
minderjarigenstrafrecht, waarin vroeger in art. 77p Sr was opgenomen dat de berisping voor
minderjarigen bestaat in een vermanende toespraak van de rechter tot de veroordeelde naar aanleiding van het begane feit. Het was blijkens art. 506 Sv de rechter die de veroordeling tot de
berisping had uitgesproken die de straf ten uitvoer legt. Die geschiedde in een niet-openbare
terechtzitting zo mogelijk na het uitspreken van de veroordeling.
Art. 29, paragraaf 2 keizerlijk decreet 14 december 1810: ‘Dans le cas de radiation du tableau, si
l’avocat rayé ne se pourvoit pas [verwezen wordt naar het recht van hoger beroep; RS], la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureur général pour
qu’ils l’approuvent; et en ce cas, elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe.’
Art. 36 lid 1 Reglement III (1838).
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Bij de herziening van de Advocatenwet in 1968 werd over de schorsende werking van
hoger beroep duidelijkheid verschaft. Het was de regering wenselijk voorgekomen de
algemeen gehuldigde opvatting, dat het instellen van een beroep de tenuitvoerlegging
van de opgelegde straf schorst, in de wet neer te leggen. 711 Aan artikel 56 lid 4 werd
toegevoegd dat door het beroep de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf zal worden geschorst. Deze schorsende werking heeft voorts betrekking op alle sancties, omdat sinds 1 mei 1968 in artikel 56 voor de advocaat van alle beslissingen van de raad
waarbij een straf werd opgelegd hoger beroep kon worden ingesteld.
Bij de wetswijziging van 1986 werd in artikel 48 lid 4 nog uitdrukkelijker opgenomen
dat tot de tenuitvoerlegging van maatregelen overeenkomstig artikel 48 opgelegd eerst
wordt overgegaan zodra zij in kracht van gewijsde zijn gegaan. De regering wees erop
dat tenuitvoerlegging van een opgelegde maatregel, bijvoorbeeld openbaarmaking
daarvan, voor de betrokken advocaat gevoelige consequenties kan hebben. Om te
voorkomen dat met de tenuitvoerlegging een begin wordt gemaakt voordat de beslissing definitief is, werd de bepaling van artikel 48 lid 4 opgenomen. Deze bepaling
houdt een voor de advocaat meer waarborgen scheppende regeling in dan het toenmalige artikel 56 lid 4, aldus de regering. 712
In de praktijk laat de raad van discipline een schorsing niet direct in werking treden
nadat de beslissing onherroepelijk is geworden. Bij het opleggen van een schorsing
bepaalt de raad dan in de regel dat:
‒ de schorsing een aantal dagen later ingaat (bijvoorbeeld 14 dagen);
‒ de schorsing pas ingaat na afloop van alle eventueel eerder onherroepelijk geworden schorsingen; en
‒ de schorsing niet ten uitvoer zal worden gelegd gedurende de tijd dat de advocaat
niet op het tableau staat ingeschreven.
De wijziging van 1968 bracht ook als voorschrift in artikel 56 lid 5 dat, indien een
ingesteld hoger beroep wordt ingetrokken tegen een beslissing waarin een schorsing
is opgelegd, het HvD na oproep of horen van de advocaat de dag bepaalt waarop de
straf aanvangt. Deze bepaling staat thans nog in de Advocatenwet. Volgens de toenmalige minister van Justitie strekte deze bepaling ertoe om te voorkomen, zoals in de
praktijk gebeurde, dat van de mogelijkheid van hoger beroep een onjuist gebruik werd
gemaakt, doordat de gestrafte advocaat hoger beroep instelde met de kennelijk uitsluitende opzet om de tenuitvoerlegging van een opgelegde schorsing te verschuiven naar
een tijdstip dat hem beter gelegen komt, op welk tijdstip hij het beroep weer intrekt.
Bij waarschuwing en berisping gold deze overweging uit de aard van de straf niet,
terwijl de straf van schrapping van het tableau na intrekking van het beroep terstond
effectief moet worden.713
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Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1965/66, 8447, nr. 3, p. 8.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1979/80, 16 094, nr. 3, p. 8.
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1965/66, 8447, nr. 3, p. 8.
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4.7.2

Kracht van gewijsde

Een tuchtrechtelijke beslissing is onherroepelijk wanneer na de beslissing van de raad
van discipline de appeltermijn van dertig dagen onbenut is verstreken of wanneer het
hof van discipline in hoger beroep heeft geoordeeld over die beslissing en uitspraak
heeft gedaan. De beslissing kan niet in cassatie worden bestreden en krijgt dan kracht
van gewijsde.714 De wet voorziet niet in een rechterlijke verklaring dat het vonnis
uitvoerbaar bij voorraad is: de schorsing op grond van artikel 60ab lid 1 gaat van
rechtswege onmiddellijk in; dat hoger beroep de tenuitvoerlegging niet opschort is
uitdrukkelijk in de Advocatenwet opgenomen. 715
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Zie HR 4 februari 1994, NJ 1994/352. Over het buitenwettelijke rechtsmiddel van herziening:
zie § 5.5.4.5.
Art. 60ad lid 2 en art. 60b lid 4, laatste volzin Adv.w: het hoger beroep schorst niet de werking
van de beslissing waartegen het is gericht.
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Hoofdstuk 5
Toegang en rechtsbescherming

5.1

Inleiding

In de vorige twee hoofdstukken is beschreven welke belangen door de tuchtnorm
(kunnen) worden beschermd en op welke wijze die bescherming bij vaststelling van
normschending door middel van de beschikbare tuchtmiddelen kan worden geëffectueerd. De tuchtnorm zal echter moeten kunnen worden gehandhaafd om het beoogde
doel te bereiken. Daartoe zullen in het geval van overschrijding van die norm tuchtsancties moeten worden opgelegd. Dit brengt ons bij de tuchtprocedure of de eigenlijke tuchtrechtspraak. Binnen het systeem van handhaving van groepsnormen is een
bijzondere positie toegekend aan de ‘groepsrechter’. Dit hoofdstuk vangt dan ook aan
met de behandeling van de ontwikkeling van die groepsrechter en de mogelijkheden
die deze als tuchtorgaan heeft om zelfstandig uitvoering of sturing te geven aan de
normhandhavende taak (§ 5.2).716 Een van de argumenten om, onder meer bij de laatste wijziging van de Advocatenwet, een nadrukkelijke scheiding aan te brengen tussen
toezicht en tuchtrechtspraak vormde immers het uitgangspunt van de regering dat het
toezichtstelsel en in het bijzonder het tuchtrecht te zeer passief van aard is omdat het
te afhankelijk is van ingediende klachten.717
Tuchtrechtspraak is ook een instrument om de eigen verantwoordelijkheid van de beroepsgroep gestalte te geven.718 Welke rol de namens het algemeen belang optredende
(aan)klager kan spelen bij die eigen verantwoordelijkheid wordt besproken in § 5.3.
§ 5.4 gaat over de ontwikkeling van de klager als procespartij binnen het advocatentuchtrecht. De versterking van de positie van de klager en diens mogelijkheden om
voor zijn belangen op te komen in de tuchtprocedure, laten die procedure ook van
kleur verschieten. Krijgt de tuchtprocedure meer het karakter van een accusatoir partijenproces, dan zullen de meer inquisitoire elementen eerder naar de achtergrond verhuizen. In deze paragraaf zullen echter ook de eisen worden behandeld die aan de
klager als procespartij zullen worden gesteld.
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Kleiboer & Huls 2001, p. 281, zien de bevoegdheid van het tuchtcollege op eigen initiatief onderzoek te verrichten als een derde manier om het tuchtrecht in werking te stellen, naast dat de
belanghebbende zelf een klacht kan indienen en het constateren en aanbrengen van normovertredingen door controlediensten en keuringsinstellingen. De meerderheid van de tuchtcolleges
kan echter niet op eigen initiatief onderzoek verrichten, noch kunnen deze, indien een potentieel
tuchtrechtelijk vergrijp wordt geconstateerd, de zaak aanhangig maken.
Tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2011/12, 32 382, nr. 10, p. 34.
Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 21.
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Dit veranderende karakter kan ook van invloed zijn op de laatste functie van het advocatentuchtrecht die in het kader van deze studie wordt besproken (§ 5.5). Het gaat
dan om de rechtsbescherming van de beklaagde advocaat en de aan hem in de tuchtprocedure toekomende verdedigingsrechten. Het belang van de beklaagde advocaat
laat zich samenvatten als het belang van behoorlijke rechtsbescherming in het kader
van de tuchtprocedure. Onafhankelijk van de vraag of een tuchtprocedure het gevolg
is van ambtshalve optreden van de tuchtinstanties of van een ingediende klacht fungeert de advocaat tegen wie die procedure is ingediend als het tuchtrechtelijk rechtssubject. Hij zal zich tegen een (aan)klacht moeten verweren en dient daarbij te kunnen
beschikken over een aantal verdedigingsrechten.

5.2

Zelfstandig optreden door de tuchtrechter

5.2.1

Een institutionele dubbelfunctie (1811-1986)

In het door Napoleon gedicteerde stelsel voor de handhaving van orde en discipline
binnen de balie werd instrumenteel noch organisatorisch fundamenteel onderscheid
gemaakt tussen het houden van toezicht en de uitoefening van de tuchtrechtspraak. 719
In artikel 23 van het keizerlijk decreet werd de raad van discipline opgedragen zowel
toezicht te houden op de advocaten als hen in geval van inbreuken en misslagen tuchtrechtelijk te bestraffen. De Hoge Raad heeft in 1838 dit hybride karakter in het ontwerp voor artikel 11 Reglement III benadrukt. De dubbelfunctie werd daarbij in de
naamgeving van het college vastgelegd: ‘raad van toezicht en discipline’. 720
De formulering van artikel 11 Reglement III (en voordien die van artikel 23 van het
keizerlijk decreet) heeft ertoe geleid dat de raad als tuchtcollege voor de beoordeling
van eventuele misdragingen of mogelijke gevallen van aantasting van de standseer in
beginsel niet afhankelijk was van door derden ingediende klachten. 721 Toezicht en
tuchtrechtspraak vielen aldus bij dezelfde instantie samen.722
De ontwerpers van de Advocatenwet hebben de toezichthoudende taakopdracht van
de raad van toezicht in het systeem van de wet gescheiden van de uitoefening van de
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720

721
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Zie ook § 3.2.1 over de tuchtnorm.
Deze benaming werd per 1 oktober 1952 met de Advocatenwet, in het spoor van de commissieDrost, vervangen door ‘raad van toezicht’. Op grond van het gehandhaafde ‘dubbele’ takenpakket van de raden van toezicht, waaraan ook de tuchtrechtspraak in eerste aanleg bleef
opgedragen, is deze nieuwe benaming niet geheel adequaat. In haar eerste ontwerp had de commissie-Drost nog een uit de raad samen te stellen ‘kamer van discipline’ voorgesteld.
De Bie stelde in 1904 vast dat de raden van toezicht en discipline zowel ambtshalve als naar
aanleiding van een klacht in actie konden komen. Zie De Bie 1904, p. 71, die schrijft dat naast
de mogelijkheid tot klagen de ‘zorg voor de eer van de stand’ aan de prudentie van de raad is
overgelaten.
Zie het in § 3.2.2 behandelde arrest HR 13 oktober 1932, NJ 1932/1533, waar ook de Hoge Raad
een instrumenteel verband zag, gelet op de behoefte van de raad van toezicht en discipline ‘aan
de bevoegdheid om datgene, wat tegen die eer strijdt, door tuchtmaatregelen te kunnen tegengaan’.
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tuchtrechtspraak in eerste aanleg.723 Desondanks bleef op grond van de Advocatenwet
tussen 1952 en 1986 ambtshalve toetsing van handelingen van advocaten door de raad
van toezicht als tuchtrechter bestaan naast de mogelijkheid om te oordelen naar aanleiding van een klacht. Deze autonome beoordelingsbevoegdheid ging zo ver dat bij
niet-ontvankelijkverklaring van een klacht de raad van toezicht de voorgelegde feiten
alsnog zelfstandig kon beoordelen. 724
De autonome bevoegdheid van de raden is door het hof van discipline in de periode
na invoering van de Advocatenwet herhaaldelijk bevestigd. Zo blijkt volgens het HvD
uit art. 46 jo. art. 50 sub c Advocatenwet (‘indien beslist werd naar aanleiding van een
klacht’) dat de bevoegdheid van de raden van toezicht tot het uitoefenen van tuchtrechtspraak niet is beperkt tot gevallen, waarin een klacht is ingediend en gehandhaafd. Ook wanneer een klacht is ingediend en daarna ingetrokken, kan de raad ambtshalve een straf opleggen.725
5.2.2

Aanvullende rechtsmacht gewone rechter

Onder ‘tuchtrechter’ moet in de periode tot 1929 ook de gewone rechter worden begrepen. Niet alleen als appelrechter; op grond van het keizerlijk decreet en Reglement
III bleef de gewone rechter als plaatsvervanger van de raad van (toezicht en) discipline
bevoegd om tuchtrechtelijk tegen advocaten op te treden.726 Daarnaast verschafte artikel 9 Reglement III de rechterlijke colleges, naast de feitelijke handhaving van de
orde op de terechtzittingen, dezelfde tuchtrechtelijke bevoegdheid als die van de raad
van discipline ten opzichte van overtredingen en misdragingen die door advocaten ter
zitting werden begaan.727

723

724

725

726
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Art. 26 Adv.w bepaalde ten aanzien van zowel de algemene raad als de raden van toezicht: ‘Zij
zijn belast met de zorg voor de eer van de stand der advocaten. Zij komen op voor de rechten en
belangen en zien toe op de naleving van de plichten van de advocaten als zodanig.’ In deze
formulering weerklinkt art. 11 Reglement III uit 1838. De tuchtrechtelijke taak en bevoegdheid
kreeg een (permanente) plaats in art. 46 Adv.w.
HvD 30 mei 1960, nr. 102, Advocatenblad 1960, p. 392. Uit deze beslissing blijkt ook dat het
hof nadat het na ambtshalve toetsing de beslissing van de RvT vernietigt, tot een zelfstandige
beoordeling van de klacht komt. Het hof van discipline overwoog ‘dat enerzijds de Advocatenwet niet volstaat met toekenning aan de Raden van Toezicht van een ambtshalve uit te oefenen
disciplinaire rechtsmacht, doch daarnevens – in navolging van de regeling, vervat in het voormalige uit krachte van de Wet op de Rechterlijke Organisatie uitgevaardigde Reglement III – aan
hen, die zich door de gedragingen van een advocaat bezwaard achten, vergunt daaromtrent bij
wege van een klacht een tuchtrechtelijke beslissing van genoemde Raden uit te lokken (…)’.
HvD 2 juni 1958, nr. 85, Advocatenblad 1959, p. 311. Klager had te kennen gegeven op nadere
behandeling geen prijs te stellen, nadat appellant hem zijn verontschuldigingen had aangeboden.
Zie ook HvD 22 april 1974, nr. 325, Advocatenblad 1974, p. 506, waarin het hof de ambtshalve
bevoegdheid van de raad vanzelfsprekend achtte ‘in verband met de aard van het tuchtrecht ter
zake. Het is dus niet juist, zoals advocaat meent, dat alleen klachten in behandeling kunnen worden genomen, indien er een verzoekschrift daartoe aan de raad van toezicht wordt gericht.’
Als tuchtrechter in eerste aanleg in de arrondissementen waar de orde niet groot genoeg was om
een raad te mogen laten benoemen.
Het keizerlijk decreet was op dat punt minder gedetailleerd. Art. 32 bepaalde dat bij rechtbanken
waar het aantal advocaten niet meer dan twintig beliep, ‘les fonctions du conseil du discipline
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Het is waarschijnlijk dat het tuchtrechtelijk ingrijpen van de gewone rechter zich in
de praktijk zal hebben beperkt tot het optreden van advocaten in de rechtszaal, aangezien de rechtbanken niet beschikten over de mogelijkheid om signalen over disfunctioneren van advocaten nader te onderzoeken. Een belangrijk verschil tussen de
regeling in het keizerlijk decreet (art. 39) en de bevoegdheid van artikel 20 Reglement
III was dat in de Nederlandse regeling ingrijpen niet meer plaatsvond op vordering
van het Openbaar Ministerie, maar dat de rechtbankpresident op eigen initiatief de
weerspannige advocaat kon waarschuwen of berispen of voor schorsing door het
rechtscollege voordragen.
Aanvullend kan nog worden gewezen op de disciplinerende bevoegdheid van de minister van Justitie die onder het keizerlijk decreet had bestaan. Op grond van artikel 40 keizerlijk decreet kon de minister op eigen gezag en naar gelang de omstandigheden elke in het decreet genoemde straf aan een advocaat opleggen. 728 Deze bevoegdheid werd in 1838 door de Hoge Raad in zijn ontwerp niet overgenomen.
In de loop van de twintigste eeuw is de rol van de gewone rechter bij de tuchtrechtspraak geleidelijk verdwenen. Bij de herziening van Reglement III in 1929 verviel de
(rest)functie van de gewone rechter als tuchtautoriteit als gevolg van de bepaling dat
er in elk arrondissement een raad van toezicht en discipline zou worden benoemd. 729
De bijzondere rechterlijke bevoegdheid om in te grijpen in geval van misdragingen
ter zitting keerde niet terug in de Advocatenwet.730
Tot slot was er nog de betrokkenheid van de rechtspraak bij de behandeling van tuchtzaken in hoger beroep. Tussen 1811 en 1952 (in dat laatste jaar werd het hoger beroep
in alle tuchtzaken opgedragen aan het hof van discipline) fungeerde de gewone rechter
– het gerechtshof of de Hoge Raad – als appelrechter, hetzij van beslissingen van de
tuchtraad in eerste aanleg, hetzij van de lagere rechter die bij substitutie optrad als
tuchtrechter. Deze specifieke taak van de rechterlijke macht deed zich alleen voor in
de enkele gevallen waarin de beklaagde advocaat een schorsing in de uitoefening van
de praktijk was opgelegd.731
5.2.3

Scheiding toezicht en tuchtrecht

Bij de wetswijziging van 1 februari 1986 is het tot een principiële scheiding gekomen
van de toezichthoudende taken en de tuchtrechtspraak. In 2006 adviseerde de werk-

728

729

730
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seront remplies par le tribunal’. Hieruit spreekt dat de rechtbank daarbij alle tuchtrechtelijke bevoegdheden van de raad kon uitoefenen.
Zie § 2.3.4 over de zaak-Vanderstraeten uit 1820, het enige bekende geval waarin een minister
van Justitie (i.c. Van Maanen) van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt.
Een met art. 10 (oud) vergelijkbare bepaling waarin aan de rechtbank of het gerechtshof alternatief disciplinaire rechtsmacht werd toegekend keerde overigens ook niet terug in het herziene
Reglement III.
Art. 37 Reglement III (1929) werd niet in de Advocatenwet overgenomen.
Na 1920 werd hier nog aan toegevoegd de bijzondere appelbevoegdheid van de benadeelde
cliënt, die in 1929 werd vervangen door de bijzondere bevoegdheid van de procureur-generaal
om in het algemeen belang hoger beroep in te stellen.
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groep Huls om voor zover nodig alle tuchtcolleges te ontdoen van hun toezichthoudende taken: vanuit het oogpunt van de onafhankelijkheid van de tuchtrechter werd
een dergelijke dubbelrol ongewenst geacht. De werkgroep lijkt echter een andere situatie op het oog te hebben wanneer de werkgroep bij die toezichthoudende taken
wijst op de mogelijkheid dat bij het tuchtcollege een klacht wordt ingediend: het is
dan de voorzitter of een lid van het tuchtcollege (niet de toezichthouder) die vervolgens bij de beklaagde een onderzoek instelt. Indien uit dat onderzoek blijkt dat beklaagde de beroepsregels heeft overtreden zal datzelfde tuchtcollege de zaak behandelen.732
De nieuwe regeling tuchtrechtspraak die in 1986 werd ingevoerd ging echter uit van
een andere benadering. De wetswijziging bracht de instelling van ressortsgewijs georganiseerde raden van discipline, die uitsluitend met tuchtrechtspraak waren belast.
Het toezicht op advocaten bleef aan de raden van toezicht, waarbij aan de deken de
bevoegdheid werd toegekend om buiten een klacht bezwaren tegen een advocaat ter
kennis van de raad van discipline te brengen. 733
Een direct gevolg hiervan was dat de raden van discipline geen mogelijkheid meer
hadden om op eigen initiatief een tuchtprocedure tegen een advocaat te starten, maar
dat zij voortaan afhankelijk werden van aangebrachte klachtzaken (via of door de deken). In het wettelijk systeem van het advocatentuchtrecht ligt, zoals het hof van discipline heeft vastgesteld, besloten dat de raden van discipline alleen kunnen beslissen
naar aanleiding van klachten die schriftelijk door de deken van de betreffende plaatselijke orde ter kennis worden gebracht. 734
5.2.4

Een lijdelijke tuchtrechter na 1986?

De vraag rijst of met het in 1986 doorgevoerde principiële onderscheid tussen toezichthoudende taken en tuchtrechtspraak ook alle elementen van (tucht)rechtelijke
autonomie uit de wet zijn verdwenen. Betoogd kan worden dat voor de raden van
discipline slechts een lijdelijke rol is weggelegd.735 Is echter eenmaal een tuchtprocedure in gang gezet dan beschikken de raden van discipline en ook het hof van discipline over een aantal ambtshalve uit te oefenen bevoegdheden, waarmee de tuchtrechter in staat is invloed uit te oefenen op de omvang, waarheidsvinding en de voortgang
van het tuchtproces.
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733
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Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 35.
Art. 46f Adv.w (1986).
HvD 21 januari 1991, nr. 1463, Advocatenblad 1991, p. 435. F. Meijer wijst in zijn noot op
verdere en oudere jurisprudentie: RvT Maastricht februari 1983, Advocatenblad 1984, p. 77 (een
klacht ingediend bij de mondelinge behandeling van andere klachten is niet ontvankelijk) en
HvD 12 november 1990, nr. 1387, Advocatenblad 1991, p. 434.
Bitter beschouwt de tuchtrechter vóór 1986 uitdrukkelijk niet als lijdelijk. Bitter 1984, p. 115.
Voor het hof van discipline, dat als appelrechter van meet af aan afhankelijk is geweest van
ingestelde beroepen, heeft de wetswijziging van 1986 in dat opzicht geen wijziging gebracht.
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5.2.4.1

Voortzetting behandeling zonder klacht

Een belangrijk inquisitoir element van het huidige stelsel, dat verwantschap vertoont
met de dubbelfunctie van de raden van toezicht, is de mogelijkheid om onder omstandigheden een klacht voort te zetten in het geval die klacht is ingetrokken of indien de
klager is overleden. Als hoofdregel geldt dat de behandeling van de klacht wordt gestaakt indien de klacht wordt ingetrokken, tenzij de raad van discipline om redenen
van algemeen belang beslist dat de behandeling van de klacht wordt voortgezet. 736
Ook in het geval de klager overlijdt kan de raad om redenen van algemeen belang
beslissen dat de behandeling van de klacht wordt voortgezet.737
Het hof van discipline heeft in 2012 ten aanzien van een beslissing om de behandeling
voort te zetten een vijftal uitgangspunten geformuleerd, die overigens niet zijn bedoeld als limitatieve opsomming. 738 De volgende uitgangspunten gelden als contraindicatie voor voortzetting van de behandeling:
i. De feitelijke grondslag van de klacht wordt door de beklaagde advocaat betwist
en er kan op het eerste gezicht verschillend worden gedacht over de waardering
van het bewijs daarvan.739
ii. De feitelijke grondslag van de klacht is onbetwist of op het eerste gezicht bestaat
geen twijfel dat deze bewezen is, dan is voornamelijk de aard van de geschonden
norm bepalend voor de beslissing om de behandeling al dan niet voort te zetten.
iii. De aard van de gestelde normschending is zodanig dat de advocaat tekortgeschoten is bij de inhoudelijke behandeling van de hem door zijn cliënt toevertrouwde
zaak; in dat geval prevaleert het belang van de cliënt bij een minnelijke regeling
boven het algemeen belang dat door de tuchtrechter wordt vastgesteld dat de advocaat de kernwaarde van deskundigheid heeft geschonden.740
iv. In andere gevallen zal de beslissing om de behandeling voort te zetten afhankelijk
zijn van de mate waarin de gestelde normschending raakt aan andere kernwaarden
dan deskundigheid bij de behartiging van de belangen van de cliënt, en van de
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Art. 47a lid 1 onder b Adv.w (2015). Deze bepaling is reeds op 15 juni 2002 ingevoerd bij wet
van 28 maart 2002 (Stb. 184). De formulering luidde destijds dat de raad beslist dat de behandeling van de klacht werd voortgezet om redenen aan het algemeen belang ontleend. Op grond van
art. 57 lid 2 Adv.w is art. 47a van overeenkomstige bepaling op de behandeling in hoger beroep.
Beslist het hof van discipline tot staking van de behandeling, dan leidt dit tot een dictum waarbij
de beslissing van de raad wordt vernietigd (ongeacht de inhoud daarvan) en wordt verstaan dat
de klacht geen behandeling meer behoeft.
Art. 47a lid 6 Adv.w (2015). Deze bepaling kwam voordien nog niet in de wet voor maar is een
codificatie van vaste tuchtrechtspraak naar aanleiding van HvD 3 mei 2002, nr. 3360, waarin is
bepaald dat dat het overlijden van een klager nadat de klacht ter kennis van de raad is gebracht
niet meebrengt dat de klacht vanaf de overlijdensdatum van rechtswege als vervallen of ingetrokken moet worden beschouwd. Zie ook HvD 8 februari 2010, nr. 5584, ECLI:NL:TAHVD:2010:YA0312.
HvD 23 november 2012, nr. 6496, ECLI:NL:TAHVD:2012:YA3524.
‘Met delicate bewijsbeslissingen is geen algemeen belang gemoeid’, stelt het hof.
Het hof voegt daar aan toe dat de ernst van de gestelde tekortkoming daarbij van ondergeschikte
betekenis zal zijn; deze zal immers zijn verdisconteerd in de met de cliënt getroffen regeling.
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mate waarin het wenselijk lijkt dat de tuchtrechter de desbetreffende norm (opnieuw) onder de aandacht brengt van de beroepsgroep in het algemeen en/of van
de verwerende advocaat in het bijzonder (hier kan dus sprake zijn van overwegingen van algemene en speciale preventie).
v. Voortzetting van de behandeling zal in elk geval aangewezen zijn indien de verwerende advocaat de ongeoorloofdheid van zijn (vaststaande) handelwijze ten
principale betwist en een beslissing op dat verweer precedentwaarde heeft voor de
praktijk.
De tuchtrechter kan de beslissing om de behandeling voort te zetten autonoom nemen,
dat wil zeggen nadat hij de betrokkenen heeft gehoord. Tegen een beslissing tot voortzetting van de behandeling van een klacht staat echter geen zelfstandig rechtsmiddel
open.741
5.2.4.2

Aanvulling van de klacht

Zoals hierboven is opgemerkt, is de tuchtrechter sinds 1986 afhankelijk geworden van
het indienen van een klacht. Voordien fungeerde de klacht, mede door de ambtshalve
bevoegdheden van de raad van toezicht, niet zozeer als grondslag maar als aanleiding
voor een verdere tuchtrechtelijke behandeling. De raad was niet gebonden aan de
gronden waarop de ingediende klacht berustte, maar mocht ook andere gedragingen
in zijn onderzoek betrekken die bij de behandeling waren gebleken, mits beklaagde
gelegenheid had gekregen zijn standpunt daarover uiteen te zetten. 742
Bij de parlementaire behandeling van de nieuwe regeling tuchtrechtspraak is geopperd
aan artikel 48 lid 1 toe te voegen dat de beslissing van de raad van discipline wordt
genomen op grondslag van de ingediende klacht. De minister van Justitie achtte dat
voorstel, dat leek te zijn ontleend aan artikel 350 Sv,743 in het tuchtrecht minder op
zijn plaats omdat de gedraging en de geschonden norm in een klacht niet zo nauwkeurig kunnen worden omschreven als in de tenlastelegging in het strafproces:
‘De klacht geef hier een min of meer gespecificeerde aanduiding van de te toetsen gedraging. Daaromtrent kan in de loop van de tuchtprocedure meer blijken dan uit de aanvankelijke klacht was af te leiden. De raad van discipline dient de vrijheid te hebben met feiten
rekening te houden die buiten de niet zelden wat toevallige en vage omschrijving van de
klacht zijn gebleven.’744
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Art. 47a lid 7 Adv.w (2015). Het derde lid van art. 47a schrijft wel voor dat de raad een beslissing
tot voortzetting van de behandeling van een klacht neemt nadat de betrokken advocaat en, voor
zover hij niet de klager was, de deken in de gelegenheid zijn gesteld tot het innemen van een
standpunt.
HvD 15 februari 1954, nr. 19, Advocatenblad 1954, p. 166. Zie ook Schenk 1975, p. 22.
Art. 350 Sv: ‘de rechtbank [beraadslaagt] op den grondslag der telastlegging en naar aanleiding
van het onderzoek op de terechtzitting over de vraag of bewezen is dat het feit door den verdachte
is begaan…’
Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 6, p. 23.
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Deze vaststelling is ook aanleiding geweest voor de beleidskeuze die ten grondslag
heeft gelegen aan de Wet positie en toezicht advocatuur. 745 In het kader van dat wetgevingstraject, waarin aanvankelijk een rechtstreekse toegang tot de tuchtrechter was
voorzien, vond de regering het wenselijk de positie en bevoegdheden van de tuchtrechter te versterken.
Een van de daarbij in de wet toegevoegde elementen is de bepaling dat de raad van
discipline de klacht ambtshalve kan aanvullen.746 Deze formulering wekt de indruk
dat de raad bevoegd is om naast het aanvullen van de rechtsgronden ook feiten of
andere klachtelementen te betrekken bij de beoordeling van de klacht die echter niet
in het klaagschrift zijn opgenomen.747 Dat laatste is, gelet op het laagdrempelige karakter van het tuchtrecht, van oudsher het geval geweest. De tuchtrechter toetst aan de
norm van artikel 46 en kan daarbij onderliggende concretiserende normen bij de beoordeling betrekken. In dat opzicht vult de tuchtrechter de rechtsgronden aan. 748 Het
toevoegen van (nieuwe) feiten of verwijten door de raad van discipline strookt echter
niet met het eerder weergegeven uitgangspunt uit de tuchtrechtspraak dat de raden van
discipline alleen kunnen beslissen naar aanleiding van klachten die schriftelijk door
de deken van de betreffende plaatselijke orde te hunner kennis worden gebracht. 749 In
het verleden heeft het hof van discipline streng geoordeeld in het geval de raad van
discipline in zijn beslissing de grondslag van de klacht heeft verlaten door buiten de
klacht te treden.750
Evenmin is uitbreiding van een klacht in hoger beroep toegestaan omdat slechts op
door de deken onderzochte en aan de raad voorgelegde klachten kan worden beslist. 751
Uitgangspunt is bovendien dat het hof van discipline op grond van artikel 57 lid 4
Adv.w onderzoekt op grondslag van de beslissing van de raad.752 Wel kan het hof
volgens diezelfde bepaling mede oordelen over feiten die de raad niet voor een maatregel vatbaar heeft geacht en kan het hof door de raad onbewezen geachte feiten onderzoeken, maar die feiten moeten dan wel voorgelegd zijn. Het hof is dan ook niet
bevoegd nieuwe klachtelementen eerst in hoger beroep in behandeling te nemen, maar
lijkt op grond van de laatste zinsnede zelfstandig de (eerdere) feiten te kunnen vaststellen.
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Zie o.m. de Tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2011/12, 32 382, nr. 10, p. 39-40.
Art. 46d lid 9 Adv.w (2015).
In het klaagschrift dient op grond van art. 46d lid 5 onderdeel c Adv.w (2015) te worden opgenomen ‘een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht en van de feiten waarop deze
rust’.
Anders gezegd: in de tuchtprocedure gelden ten volle de adagia da mihi factum, dabo tibi ius
(‘geef mij de feiten dan geef ik u het recht’) en ius curia novit (‘de rechter kent het recht’).
HvD 21 januari 1991, nr. 1463, Advocatenblad 1991, p. 435 en HvD 12 november 1990,
nr. 1387, Advocatenblad 1991, p. 434. Anders dan het ontwerp-Drost maakt de Advocatenwet
geen onderscheid voor verwijzing van schriftelijke of mondelinge klachten.
HvD 11 december 2006, Advocatenblad 2008, p. 534.
HvD 13 april 2007, nr. 4659, Advocatenblad 2008, p. 624.
Omdat deze bepaling inhoudelijk na 1 februari 1986 niet is gewijzigd kan hier zowel de raad van
toezicht als de raad van discipline worden bedoeld.
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5.2.4.3

Onderzoek en waarheidsvinding

Ook in het tuchtrecht zal voor het gegrond verklaren van hetgeen waarover wordt
geklaagd moeten vast komen te staan dat de beklaagde het verwetene heeft gepleegd.
Met andere woorden: allereerst dienen de feiten in de tuchtprocedure wordt vastgesteld.753 Voor deze waarheidsvinding binnen de tuchtprocedure is aan de tuchtrechter
een aantal bevoegdheden toegekend die in het verleden hebben bijgedragen aan een
minder lijdelijke tuchtrechter. De (huidige) tuchtrechter is in zoverre lijdelijk dat bij
de vaststelling van de feiten die het verwijt moeten dragen, de raad van discipline
sterk afhankelijk is van het (feiten)onderzoek dat vooraf door de deken wordt uitgevoerd. De deken voert op grond van de Advocatenwet een klachtinstructie uit en bereidt zodoende het dossier voor dat de raad krijgt te beoordelen. 754
Als gevolg van de tijdens de parlementaire behandeling van de Wet positie en toezicht
advocatuur gepresenteerde gedachte dat de klager zonder tussenkomst van (en onderzoek van de klacht door) de deken zijn klacht bij de tuchtrechter kon indienen, is aan
de voorzitter van de raad van discipline de bevoegdheid toegekend om partijen de
gelegenheid voor een nadere stukkenwisseling te geven en om een vooronderzoek te
gelasten.755 De voorzitter zou daarbij maar tot op zekere hoogte gebonden zijn aan de
voorgelegde klacht. Hij bepaalt immers de omvang van het vooronderzoek, dat zich
mede kan uitstrekken tot andere dan de in de klacht vermelde feiten.756
Deze bevoegdheden – de voorzitter is dus niet verplicht hiervan gebruik te maken –
zijn ondanks het herstel van de destijds bestaande situatie (namelijk een voorprocedure bij de deken) gehandhaafd. Aangezien de deken doorgaans een onderzoek heeft
verricht naar de klacht, was het volgens de staatssecretaris niet zinvol om de voorzitter
van de raad van discipline op te dragen naar alle bij hem ter kennis gebrachte zaken
(wederom) vooronderzoek te gelasten. In bepaalde gevallen kan volgens de staatssecretaris wel behoefte bestaan aan de mogelijkheid om een vooronderzoek te laten verrichten, bijvoorbeeld wanneer de klacht ingevolge artikel 46c lid 2 onmiddellijk door
de deken ter kennis van de raad is gebracht, of indien de voorzitter van de raad van
oordeel is dat het reeds verrichte onderzoek door de deken nog niet voldoende was. 757

753

754

755

756
757

Een tuchtrechtelijke beslissing van de raad van discipline en het hof van discipline bevat dan ook
telkens een weergave van de door het desbetreffende tuchtcollege vastgestelde feiten.
Art. 46c lid 3 (lid 2 oud) Adv.w (2015): de deken stelt een onderzoek in naar elke bij hem ingediende klacht. Deze onderzoeksplicht heeft zelfs voorrang op een verzoek van de klager om een
klacht onmiddellijk ter kennis van de raad te brengen, zo blijkt uit art. 46c lid 2 Adv.w (2015).
Zie voor de stukkenwisseling art. 46k Adv.w (2015) en voor het tuchtrechtelijk vooronderzoek
art. 46l-46n Adv.w (2015).
Art. lid 3 en 4 Adv.w (2015).
Derde nota van wijziging, Kamerstukken II 2012/13, 32 382, nr. 14, p. 13.
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5.2.4.4

Horen van betrokken partijen

Volgens de toelichting bij het ontwerp-Drost zou de praktijk waarbij de klacht werd
geïnstrueerd door de secretaris van de raad van toezicht in de wet worden gecodificeerd. Buiten deze klachtinstructie was voordien in zowel de Franse als de Nederlandse procesregels opgenomen dat de raad in elk geval de betrokken advocaat moest
horen alvorens tot strafoplegging over te gaan. 758 Later is daar in het herziene Reglement III aan toegevoegd dat indien de klager daartoe de wens te kennen had gegeven,
deze ook zou worden gehoord door de raad van toezicht en discipline. 759 Verhoor of
behoorlijke oproeping werd voor de behandeling in hoger beroep dwingend voorgeschreven, waarbij in plaats van de klager echter het Openbaar Ministerie werd gehoord.760 In Reglement III van 1929 werd ook bepaald dat de appelrechter de raad van
toezicht en discipline (de tuchtrechter in eerste aanleg) zou uitnodigen om de nodige
inlichtingen te verschaffen.761 Voordien had de Hoge Raad over het horen van de deken overwogen dat de bij artikel 11 lid 6 Reglement III (1838) opgelegde verplichting,
om de raad van toezicht en discipline uit te nodigen inlichtingen te verschaffen, aan
het gerechtshof het recht niet ontneemt om zich ter vestiging van zijn oordeel te doen
voorlichten door wie het hof dat nuttig oordeelt, ook door de deken van de orde van
advocaten van de raad van toezicht en discipline die de straf waarover wordt geklaagd
heeft opgelegd.762
De Advocatenwet heeft in 1952 het processuele uitgangspunt dat de betrokken partijen door de tuchtrechter over de zaak worden gehoord niet gewijzigd. De raad beslist
immers op basis van de stukken en hetgeen ter zitting door partijen is verklaard. Na
de wetswijziging van 1986 is het verhoor of de behoorlijke oproeping van zowel de
advocaat tegen wie de klacht is gericht als van de klager een procedurevoorschrift
geworden.763
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Zie voor de gedetailleerde regeling voor oproeping en verhoren van de beschuldigde advocaat in
het keizerlijk decreet art. 26-28, en art. 11 Reglement III (1838). Het uitgangspunt dat de raad
alleen oproept indien hij van plan is een straf op te leggen geeft aanleiding voor het plaatsen van
vraagtekens bij de afwezigheid van vooringenomenheid bij het tuchtcollege.
Art. 31 lid 1 Reglement III (1929). Voor de advocaat gold dat deze alleen voorafgaand aan strafoplegging werd gehoord (art. 31 lid 2).
Art. 33 lid 4 Reglement III (1929). Hetzelfde gold bij de behandeling van het cassatieberoep: de
betrokken advocaat werd met betrekking tot de middelen van cassatie gehoord, althans behoorlijk
opgeroepen, en ook het Openbaar Ministerie werd gehoord (art. 35 lid 2 en 3).
Art. 33 lid 2 Reglement III. Ook de Hoge Raad kon ertoe besluiten om de raad uit te nodigen
zich schriftelijk over de cassatiemiddelen uit te laten. De Hoge Raad kon de raad ook uitnodigen
zich bij de behandeling van de zaak te doen vertegenwoordigen met gelegenheid voor een mondelinge uiteenzetting (art. 35 lid 4).
HR 12 april 1927, W 11706 m.nt. HdJ.
Art. 49 lid 1 Adv.w; zie art. 57 lid 1 voor het hoger beroep, waarbij aanvullend is bepaald dat,
als zij hoger beroep hebben ingesteld, ook de deken die in eerste aanleg de klacht ter kennis van
de raad van discipline heeft gebracht en de algemeen deken worden opgeroepen.
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5.2.4.5

Horen van getuigen en deskundigen

Aan de (zelfstandige) waarheidsvinding en feitenvaststelling door de tuchtrechter kan
in belangrijke mate worden bijgedragen door het horen van getuigen en deskundigen.
De mogelijkheid om met enig verplichtend karakter getuigen en deskundigen op te
roepen is betrekkelijk laat in de procedureregels opgenomen. Hoewel het gemis van
deze bevoegdheid langer bestond, bracht de invoering van het nieuwe Wetboek van
Strafvordering de kwestie weer onder de aandacht.764 In het wetboek werden de rechten van de verdediging uitgebreid, bijvoorbeeld met bepalingen over het vrije verkeer
van de gedetineerde met zijn raadsman vanaf de aanvang van de vervolging (art. 50
Sv). Minister van Justitie Donner schreef dat bij de totstandkoming van dat wetboek
destijds al was begrepen dat tegemoetkomen aan de bezwaren die daaruit kunnen rijzen niet in een inperking van de rechten van de verdediging moest worden gezocht,
maar veeleer, voor zover nodig, van een strengere tucht over de advocaten. Voorwaarde daarvan was evenwel, dat ook de middelen tot een behoorlijk onderzoek ten
dienste zouden worden gesteld.765 In 1926 werd aan artikel 19 Wet RO een tweede lid
toegevoegd, dat grondslag bood voor het opnemen in Reglement III van een regeling
voor het horen van getuigen en deskundigen door de tuchtcolleges.766 De verplichting
tot verschijning, eedaflegging en verklaring vergde een wettelijke grondslag. De nadere uitwerking werd overgelaten aan Reglement III.
De regeling voor het oproepen en horen van getuigen en deskundigen werd in 1929
opgenomen in artikel 31 lid 3 tot en met 10.767 Deze bepalingen boden de raad van
toezicht en discipline de mogelijkheid getuigen en deskundigen op te roepen en desnoods na dagvaarding door de officier van justitie met een bevel tot medebrenging te
laten verschijnen. De regeling gaf de tuchtcolleges de mogelijkheid om getuigen en
deskundigen na hun beëdiging verplicht te laten meewerken.
De regeling uit Reglement III (1929), die vrijwel ongewijzigd in de Advocatenwet is
overgenomen, blijkt te zijn ingevoerd ten behoeve van de autonome waarheidsvinding
door de actieve tuchtrechter. Uit de huidige opzet in de Advocatenwet valt geen recht
voor betrokken partijen op te maken om ter onderbouwing van de door hen gepresenteerde feiten zelf getuigen op te roepen. Hoewel in de huidige tuchtrechtpraktijk ook
partijen getuigen kunnen aandragen, is de regeling destijds niet voor hen aan het tuchtprocesrecht toegevoegd. In een enkele en niet geheel recente beslissing heeft het HvD
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Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1925/26, 270, nr. 3, p. 1 (Aanvulling Wet op de regterlijke organisatie met een bepaling betreffende het hooren van getuigen en deskundigen, enz.):
‘Een richtige werkzaamheid wordt echter bemoeilijkt, doordat [de raden] niet het recht hebben
getuigen en deskundigen op te roepen en onder ede te hooren. Een deugdelijk onderzoek van een
ingekomen klacht kan daardoor onmogelijk worden gemaakt.’
Ibidem.
Bij wet van 8 april 1927, Stb. 78.
Door het bepaalde in art. 33 lid 1 Reglement III was de regeling voor het horen van getuigen en
deskundigen ook op het hoger beroep bij het gerechtshof of de Hoge Raad van overeenkomstige
toepassing.
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geoordeeld dat als de klager meent een betwist punt van de klacht te kunnen bewijzen,
de raad de door de klager genoemde getuigen moet horen. 768
De beslissing van het tuchtcollege om een getuige wel of niet te horen – zie de formulering van artikel 49 lid 4 – kan worden ingegeven door redenen van proceseconomie.
Niet elk feit vereist voor vaststelling een getuigenverhoor. Volgens vaste rechtspraak
van het hof van discipline moesten getuigen door de voltallige raad van toezicht worden gehoord. Naar aanleiding van een suggestie van Bitter 769 en nadat een aantal Kamerfracties deze mogelijkheid had bepleit, is de wetgever hieraan tegemoetgekomen
door een bepaling in de wet op te nemen waarin de delegatie van het getuigenverhoor
aan één lid van de raad van discipline werd geregeld. Hierop is in 1986 in artikel 49
lid 4 opgenomen dat het horen van getuigen en deskundigen kan worden opgedragen
aan de voorzitter. Het horen kan echter ook worden opgedragen aan de plaatsvervangend voorzitter of een van de leden (of plaatsvervangende leden) van de raad van
discipline.770
5.2.4.6

Toegang tot de tuchtrechter

De tuchtrechter kan in zoverre sturing geven aan de toegang tot de tuchtprocedure
door de beoordeling of een klacht dan wel klager ontvankelijk is. 771 Het wettelijk geregelde tuchtprocesrecht bevatte tot voor kort geen criteria voor de ontvankelijkheid
van een klager of diens klacht. Wel is eerder in de wet opgenomen dat de ontvankelijkheid – ambtshalve – wordt getoetst voordat het tuchtcollege tot een inhoudelijke
beoordeling van de zaak kan komen. De aanwezigheid van deze toets blijkt uit de aan
de in 1986 aan de voorzitter van de raad van discipline toegekende bevoegdheid om
kennelijk niet-ontvankelijke klachten af te wijzen.772 Uit deze systematiek blijkt dat
ook in het advocatentuchtrecht de ontvankelijkheidsvraag een kwestie van openbare
orde is, waarover de tuchtrechter ambtshalve zal oordelen. Dit geldt niet alleen voor
de ontvankelijkheid in eerste aanleg, maar ook voor (de tijdigheid van) een ingesteld
hoger beroep. Naar het oordeel van het hof van discipline brengt het belang van de
rechtszekerheid mee dat geen onzekerheid kan ontstaan over het eindtijdstip van de
appeltermijn. Deze termijn is van openbare orde en moet door de rechter ambtshalve
worden toegepast, aldus het hof.773
768

769
770
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HvD 26 november 1967, nr. 193, Advocatenblad 1968, p. 398. De algemeen deken had geappelleerd met de grief dat de raad van toezicht de door de klager genoemde getuigen, die volgens
hem zijn lezing van de feiten konden bevestigen, niet heeft gehoord, nu de verklaringen van die
getuigen ter zake dienende konden zijn.
Bitter 1982, p. 533.
Nota naar aanleiding van het eindverslag, Kamerstukken II 1982/83, 16 094, nr. 10, p. 4. Deze
bepaling is, betrekkelijk laat nog in het wetgevingstraject, ingevoerd met de tweede nota van
wijziging.
Op de vraag of de klacht of juist de klager niet-ontvankelijk is, geven de beslissingen van de
tuchtrechter in het verleden geen eenduidig antwoord. In de Advocatenwet is nu vastgelegd dat
de klacht niet-ontvankelijk kan worden verklaard (vgl. art. 46g lid 1, aanhef).
Art. 46g lid 1 Adv.w (oud).
HvD 16 mei 2014, nr. 7040, ECLI:NL:TAHVD:2014:203.
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Sinds 1 januari 2015 bevat artikel 46g Advocatenwet zowel imperatieve als facultatieve gronden voor het niet-ontvankelijk verklaren van een klacht door de voorzitter.
Uit dit artikel blijkt dat de voorzitter deze gronden zelfstandig toetst, ook zonder dat
de beklaagde advocaat daar een beroep op heeft gedaan. In tegenstelling tot de ‘oude’
wettekst is de taak van de voorzitter daarbij niet meer beperkt tot kennelijk niet-ontvankelijke klachten, maar kan hij tot een meer inhoudelijke toets komen, zo nodig aan
de hand van een nadere stukkenwisseling. Tot aan de behandeling van de klacht ter
zitting kan de voorzitter namelijk besluiten dat de raad kennelijk onbevoegd is, de
klacht kennelijk niet-ontvankelijk of de klacht kennelijk van onvoldoende gewicht. 774
De criteria voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van de klacht waren tot voor
kort niet in de Advocatenwet opgenomen.775 In de tuchtrechtspraak zijn daarom (in
elk geval) drie gronden voor niet-ontvankelijkheid ontwikkeld, te weten: gebrek aan
belang bij de klacht, verval van klachtrecht als gevolg van tijdsverloop en het ‘ne bis
in idem’-beginsel. De twee laatste gronden zijn per 1 januari 2015 in de Advocatenwet
gecodificeerd. De eerste grond, het belanghebbende-begrip, hangt zodanig nauw samen met de hoedanigheid van de klager dat deze in § 5.4.4.1 aan de orde zal komen.
5.2.4.7

De voorzitter als poortwachter

Sinds 1 januari 2015 kan de voorzitter van de raad van discipline met behulp van een
nieuw verkregen bevoegdheid sturing geven aan de behandeling van bepaalde tuchtklachten. De voorzitter kan tot het oordeel komen dat de klacht niet-ontvankelijk is
omdat deze betrekking heeft op de hoogte van de declaratie en een geschil daarover
reeds is of kan worden voorgelegd aan een klachten- of geschilleninstantie.776 De
voorzitter hoeft zich in dat geval echter niet te beperken tot het niet-ontvankelijk verklaren van de klacht. Hij kan namelijk besluiten de klacht in handen te stellen van de
bevoegde klachten- of geschilleninstantie.777 Deze beslissing is niet aan enig rechtsmiddel onderworpen; dat wil zeggen dat het geval van een door een cliënt van een
advocaat ingediende klacht voor deze klager het risico in zich bergt dat hij zijn klacht
niet (eerst) behandeld ziet door de tuchtrechter, maar door een geschilleninstantie.
774
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Art. 46j lid 1 Adv.w (2015). De voorzitter is dus ook niet meer gehouden aan de termijn van
dertig dagen om zijn afwijzende beslissing te geven. Indien tegen een voorzittersbeslissing verzet
wordt gedaan toetst de raad ook weer of het verzet ontvankelijk is (art. 46h lid 4 onder a).
Staatssecretaris Teeven heeft in 2013 bij de behandeling in de Eerste Kamer van een wetsvoorstel
tot wijziging van de Wet op het notarisambt toegezegd te gelegener tijd te zorgen voor een eenduidig ontvankelijkheidscriterium voor tuchtklachten tegen advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders (Hand. I 2013/14, nr. 30, item 8). Dit voornemen heeft overigens alleen gestalte
gekregen in het gelijktrekken van de verjaringstermijn voor tuchtklachten in de Advocatenwet,
de Wet op het notarisambt en de Gerechtsdeurwaarderswet.
Art. 46g lid 3 onder b Adv.w (2015).
Art. 46i lid 1 Adv.w (2015). In dat geval wordt ook de verjaringstermijn van drie jaar geschorst.
Een klager loopt zodoende niet het risico dat een voorafgaande behandeling van zijn klacht door
een geschilleninstantie – en de mogelijk daaropvolgende toetsing door de burgerlijke rechter –
naderhand leidt tot niet-ontvankelijkheid bij de raad van discipline. Deze bepaling lijkt overbodig, aangezien de klacht dan al ter kennis van de (voorzitter van de) raad van discipline was
gebracht.
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Voor deze thans aan de voorzitter van de raad van discipline toebedeelde rol van
‘poortwachter’ had de commissie-Van Wijmen, met het oog op het bieden van hulp
aan de consument bij de keuze van de juiste instantie, de instelling van een Ombudsman Advocatuur voorgesteld.778 In de Advocatenwet is (in artikel 35 lid 3) echter
vooral aan de deken opgedragen klachten in de breedste zin van het woord voor te
sorteren.779 Daarbij gaat het echter vooral om een informatietaak. Hoewel deze bepaling voorschrijft dat de deken zo nodig doorverwijst naar andere instanties, is hieraan
geen rechtsgevolg verbonden. Een deken mag, na uitdrukkelijk en herhaald verzoek
van een klager om de klacht door te leiden naar de raad van discipline, doorzending
onder verwijzing naar zijn advies om de zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, zelfs niet weigeren.780
Het toepassen van deze verwijsbevoegdheid van de voorzitter heeft een grens. Naar
zijn aard kan van verwijzing alleen sprake zijn van een tussen advocaat en cliënt gerezen declaratiegeschil. Voorts vergt de mogelijkheid van doorverwijzing dat in voorkomend geval sprake is van een bevoegde klachten- en geschilleninstantie. Dat laatste
hangt af van de afspraken die tussen advocaat en cliënt omtrent de beslechting van
geschillen zijn gemaakt in de overeenkomst van opdracht. De commissie-Van Wijmen
bepleitte een verplichte aansluiting bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, waarvan de NOvA de deelname sinds 2002 bij richtlijn had aanbevolen. 781 Verplichte aansluiting werd door de commissie gezien als een redelijke eis van gelijkheid
voor consumenten die gebruik (moeten) maken van advocaten, niet alleen ter bescherming van alle cliënten, maar ook als een alternatief voor en een complement op de
tuchtrechtspraak, die immers voor alle cliënten van alle advocaten toegankelijk is.782
Aan die door de commissie afgewezen vrijblijvendheid is door de wetgever tegemoetgekomen door wijziging in de Advocatenwet van artikel 28 lid 2 onder b, op grond
waarvan het college van afgevaardigden een verordening dient vast te stellen met regels betreffende de verplichte aansluiting bij een klachten- en geschillenregeling.
Deze regels zijn thans opgenomen in afdeling 6.8 van de Verordening op de advocatuur. In het kort komen die regels erop neer dat een advocaat dient te beschikken over
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Een maatschappelijke Orde, p. 62.
Ook de werkgroep-Huls deed de aanbeveling om zorg te dragen voor de totstandkoming van een
loket waar alle klachten ten aanzien van een beroepsgroep ingediend worden. Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht, p. 46 en 49.
HvD 2 november 2015, nr. 7496, ECLI:NL:TAHVD:2015:284. De deken had niet in zijn advies
mogen volharden toen het hem duidelijk werd dat klaagster dit niet wilde opvolgen, maar aandrong op doorzending naar de raad van discipline.
Richtlijn Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is in werking getreden op 9 december
2002 (zie Vademecum Advocatuur 2014, p. 393). De voornaamste bezwaren van het college van
afgevaardigden tegen een (verplichte) regeling bij verordening betroffen de belasting van kleine
kantoren en de voorgeschreven wijze waarop de klachtenregeling diende te worden ingericht. De
richtlijn is met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken als gevolg van de inwerkingtreding van
de Verordening op de advocatuur.
Een maatschappelijke Orde, p. 61.
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een adequate kantoorklachtenregeling en dat hij er zorg voor draagt dat klachten conform de kantoorklachtenregeling worden behandeld. 783
Artikel 6.29 van de Verordening op de advocatuur bepaalt de randvoorwaarden voor
de beslechting van geschillen over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, voor zover die niet aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. In dat geval
moet worden voorzien in arbitrage of bindend advies. De mogelijkheid van de voorzitter van de raad van discipline beperkt zich dan ook tot doorverwijzing naar een
tussen advocaat en cliënt aangewezen arbitraal college of bindend adviseur(s).

5.3

De institutionele (aan)klager

5.3.1

De ambtshalve klacht

Het advocatentuchtrecht is, zoals hierboven beschreven, lange tijd gevoed door signalen over het optreden van advocaten, waarna de raad van toezicht (en discipline)
zelf kon overgaan tot onderzoek en het nemen van een disciplinaire beslissing. Bij de
splitsing in de wet in 1986 is een aantal maal vastgesteld dat een functie van ‘openbaar
aanklager’ zoals in het strafrecht of de rol die de Inspectie vervult in het medisch
tuchtrecht, ontbreekt.784 Het lijkt erop dat men destijds de bevoegdheid van de deken
om ambtshalve een klacht ter kennis van de raad te brengen, niet als zodanig heeft
beschouwd.
Inmiddels is de deken van de plaatselijke orde van advocaten uitgegroeid tot de enige
bevoegde autoriteit die in het algemeen belang (ambtshalve) klachten voor de tuchtrechter mag brengen. Op grond van vaste tuchtrechtspraak wordt, voor zover een
tuchtrechtelijke procedure in het algemeen belang is vereist, het klachtrecht uitgeoefend door de deken.785
De deken kan echter geen bezwaren indienen tegen in een ander arrondissement gevestigde advocaten786 en de deken kan het indienen van bezwaren niet delegeren aan
een ander lid van de raad van de orde. De deken heeft buiten deze grenzen een ruime
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Art. 6.28 lid 1 Verordening op de advocatuur. Zo dient de advocaat of diens kantoor de kantoorklachtenregeling van toepassing te verklaren op iedere overeenkomst van opdracht die met de
cliënt wordt aangegaan (art. 6.28 lid 3 Voda).
Minister De Ruiter meende juist dat het met de verzekering van de onafhankelijkheid als waarborg voor een onpartijdig en eerlijk proces ongewenst zou zijn om in het advocatentuchtrecht
een constructie te vlechten die vergelijkbaar is met het optreden van de Inspectie voor de Volksgezondheid in het medisch tuchtrecht. Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981/82, 16 094,
nr. 6, p. 4.
HvD 22 mei 1989, nr. 1127 en HvD 26 augustus 1996, nr. 2191, kenbaar uit Boekman 1998,
p. 17-18.
HvD 25 januari 1993, nr. 1701, Advocatenblad 1993, p. 295. Het wettelijk systeem van de tuchtrechtspraak voor advocaten laat volgens het hof geen andere opvatting toe dan dat met ‘de deken’
in art. 46f bij uitsluiting wordt bedoeld: de deken in het arrondissement waarin de advocaat tegen
wie bezwaren zijn gerezen is gevestigd.
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beleidsvrijheid, die volgens het HvD niet wordt begrensd door de verhouding tussen
advocaat en cliënt. De deken ziet toe op naleving door advocaten van de algemene
norm van artikel 46 Advocatenwet, ook waar het het optreden van een advocaat in de
relatie tot zijn eigen cliënt betreft. Dat optreden jegens zijn eigen cliënt is voor de
advocaat, behalve in de Gedragsregels, ook genormeerd in artikel 10a Advocatenwet,
waarin de kernwaarden van het beroep, waaronder deskundigheid, zijn omschreven.
Die kernwaarden en Gedragsregels kan de deken handhaven door het optreden van
een advocaat dat hij in strijd daarmee acht, in de vorm van een dekenbezwaar voor te
leggen aan de tuchtrechter:
‘De beoordeling door de deken of hij een dekenbezwaar zal indienen, is een discretionaire
bevoegdheid van de deken die door de tuchtrechter marginaal wordt getoetst. Als er naar
het oordeel van de deken sprake is van een optreden van een advocaat in strijd met de
normen van art. 46 Advocatenwet en de deken daarover een dekenbezwaar indient, is de
deken daarin – behoudens de genoemde marginale toetsing – ontvankelijk, waarna door de
tuchtrechter uiteraard nog moet worden beoordeeld of het bezwaar gegrond is.787,788

In de procedure waarin een spoedshalve schorsing of voorziening kan worden gevraagd of in de procedure inzake de onbehoorlijke praktijkuitoefening is de deken
zelfs de enige die een desbetreffend verzoek aan de raad van discipline kan voorleggen. In de spoedprocedure kan dit verzoek bovendien alleen vooruitlopen op een binnen een redelijke termijn in te dienen dekenbezwaar.
5.3.2

De officier van justitie

Het ligt voor de hand het Openbaar Ministerie te zien als een mogelijke (aan)klager
die voor het algemeen belang opkomt. Op grond van het keizerlijk decreet was aan
het Openbaar Ministerie opgedragen om toezicht te houden op het functioneren van
de plaatselijke orde. Het keizerlijk decreet bevatte echter geen voorschriften voor directe bemoeienis van het Openbaar Ministerie met individuele disciplinaire zaken.789
In de huidige tijd fungeert de officier van Justitie als vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie ook als de natuurlijke wederpartij van de advocaat in strafzaken.
Spronken schrijft dat ten aanzien van klachten van de officier van justitie over gedragingen van een advocaat het hof van discipline heeft uitgemaakt dat hij kan klagen
over de gedragingen van een advocaat in een strafzaak waarmee zijn parket directe
787
788

789

HvD 11 juli 2016, nr. 160030, ECLI:NL:TAHVD:2016:148.
Daarbij is niet van belang of de cliënt zelf ook een klacht heeft ingediend of juist heeft laten
weten tevreden te zijn over het optreden van de advocaat. Ook onder de tot 1 januari 2015 geldende Advocatenwet is de deken ontvankelijk geoordeeld in een dekenbezwaar dat de kwaliteit
van de individuele dienstverlening betrof (HvD 6 februari 2012, nr. 6116, ECLI:NL:TAHVD:2012:YA3009 en HvD 19 december 2014, nr. 7056, ECLI:NL:TAHVD:2014:349).
De officier van justitie was wel degene die een vordering moest doen en nog altijd doet voor het
schrappen van het tableau in het geval van onverenigbare betrekkingen en bij het niet-kantoorhouden door een advocaat (zie respectievelijk art. 8c lid 1 en 12 lid 5 van de huidige Advocatenwet).

174

TOEGANG EN RECHTSBESCHERMING

bemoeienis heeft en dat buiten deze gevallen aan een officier van justitie geen bevoegdheid tot klagen toekomt.790 Het hof aanvaardde niet als juist dat een officier op
grond van artikel 4 Wet RO, dat de handhaving van wetten opdraagt aan het Openbaar
Ministerie, ook buiten de gevallen van directe bemoeienis met een advocaat een
klachtrecht toekomt. Dit recht komt alleen de plaatselijke deken toe, die belast is met
de handhaving van het tuchtrecht.791
Aangenomen wordt dat het mede tot de taak van de officier van justitie behoort, een
behoorlijke rechtspleging en een eerlijk proces te bevorderen, en dat in zoverre aan de
officier van justitie een controlerende bevoegdheid toekomt met betrekking tot de
wijze waarop de advocaat ter zitting zijn taak vervult. 792 Het kan echter voorkomen
dat een advocaat van een strafbaar feit wordt verdacht. Moet het Openbaar Ministerie
eerst gebruikmaken van zijn klachtrecht of (eerst) van zijn bevoegdheid om te vervolgen? Het HvD geeft in dat kader aan dat het tuchtrecht voor advocaten een ander doel
dient (namelijk normhandhaving binnen de beroepsgroep) dan het strafrecht en ook
andere maatregelen kent dan de sancties binnen het strafrecht. Samenloop van procedures vormt dan ook geen beletsel voor de tuchtrechter en de strafrechter indien een
zaak wordt aangebracht.793
5.3.3

Het dekenappel

Nadat in Reglement III de toezichthoudende taken van het Openbaar Ministerie enigszins waren afgebouwd,794 werd in 1929 bij gelegenheid van de herziening van Reglement III de kort daarvoor ingevoerde appelbevoegdheid van materieel benadeelde
klagers overgebracht naar de procureur-generaal bij het gerechtshof.795 De achtergrond van deze appelbevoegdheid was met name het tegengaan van misbruik van de
bevoegdheden die de verdediging had gekregen bij de wijziging van het Wetboek van
Strafvordering in 1926 (zie § 2.6.1). De procureur-generaal kon in geval van dergelijk
misbruik niet zelfstandig een klacht indienen bij de raad, maar wel in hoger beroep
gaan en zo nodig daarna beroep in cassatie instellen.796
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791
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Spronken 2001, p. 512. Volgens haar is van ‘directe bemoeienis’ meestal sprake als de officier
van justitie in een bepaalde strafzaak rechtstreeks te maken heeft met een advocaat.
HvD 19 maart 1990, Advocatenblad 1990, p. 521.
HvD 2 december 1991, Advocatenblad 1992, p. 126; HvD 6 december 1993, Advocatenblad
1997, p. 407. Zie ook Spronken 2001, p. 513 voor het onderscheid met controle over de inhoud
van de rechtsbijstand. Een dergelijke bemoeienis van de officier van justitie (of de rechter) met
de verdedigingsstrategie zou volgens haar in strijd komen met de vrijheid van de verdediging.
HvD 22 april 2016, nr. 150074, ECLI:NL:TAHVD:2016:78.
Te denken valt aan de toestemming van de P-G voor de Ordevergaderingen en het benoemen van
de raad. Wel bleven het requisitoir voor de beëdiging en de vordering bij schrapping wegens
onverenigbare betrekkingen van een advocaat.
Art. 32 lid 3 onder b Reglement III (1929). Het betreft beslissingen naar aanleiding van klachten,
vermogensnadeel betreffend door de advocaat bij de uitoefening van zijn beroep toegebracht of
wel verwaarlozing betreffend van aan de advocaat toevertrouwde belangen.
Art. 34 lid 4 onder b Reglement III (1929).
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Bij de invoering van de Advocatenwet is deze bijzondere appelbevoegdheid bij het
Openbaar Ministerie weggehaald. Voortaan werd de algemeen deken bevoegd om tegen elke beslissing hoger beroep in te stellen. 797 Het is daarbij niet nodig dat de algemeen deken ook in eerste aanleg al procespartij is geweest.
In zijn hoofdartikel in het NJB in 1948 toonde Wijckerheld Bisdom zich minder gelukkig met de mogelijkheid van de algemeen deken om in tuchtzaken hoger beroep in
te stellen. Als het hof van discipline anders zou beslissen, zou dat volgens hem gevoeld kunnen worden als een verwerping van de opvatting van de deken. Was het
daarom niet beter, zo vroeg hij zich af, bij het hof van discipline een ‘openbaar aanklager’ in te stellen, al was een dergelijke functie in de kleine Nederlandse advocatenwereld niet bijzonder aantrekkelijk.798

5.4

De procespositie van de klager

In het keizerlijk decreet van 14 december 1810 werd geen enkele melding gemaakt
van de mogelijkheid om te klagen of om klachten aan de raad van discipline voor te
leggen.799 Ook in de summiere procedureregels van Reglement III zijn in 1838 geen
voorschriften opgenomen die wijzen op een mogelijk klachtrecht. Overigens past een
uitgewerkte bevoegdheid om te kunnen klagen niet in een tuchtprocedure die een
voornamelijk inquisitoir karakter kent. 800 Ondanks het ontbreken van proceduregels
komt in de literatuur naar voren dat onder Reglement III de mogelijkheid bestond om
bij de raad over een advocaat beklag te doen. 801
5.4.1

Toegang van de klager tot de tuchtprocedure

De eerste maal dat in Reglement III wel uitdrukkelijk plaats wordt ingeruimd voor
een klagende partij is na de wijziging van 1920 wanneer aan de klager een drietal
(procedurele) rechten worden toegekend.802 In artikel 11 lid 3 wordt vanaf dan een
onderscheid gemaakt tussen verschillende klachtvormen. De raad weert en beteugelt,
zo luidt de bepaling, de inbreuken en misslagen en zal, hetzij ambtshalve, hetzij op
797
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Art. 56 lid 2 Adv.w. De algemeen deken kan zich bij de uitoefening van deze bevoegdheden door
een lid van de algemene raad doen vervangen.
Wijckerheld Bisdom 1948, p. 569.
Zoals in hoofdstuk 3 is gebleken werd in enkele materiële bepalingen wel rekening gehouden
met de belangen van derden. De tuchtsancties waren (voornamelijk) bedoeld als reactie op ‘les
infractions et les fautes’ (art. 23), die onder meer jegens cliënten en derden gepleegd kunnen
worden. In art. 37 was het verbod opgenomen om zich beledigend uit te laten over partijen en
hun raadslieden of om inbreuk te maken op de eer en de reputatie van partijen.
Mogelijk werd dit klachtrecht impliciet aangenomen als een verschijningsvorm van het recht van
petitie, het recht dat eenieder heeft om zich met verzoeken of klachten tot het bevoegd gezag te
wenden. Dit recht was in de Grondwet van 1815 (zie art. 161) reeds opgenomen.
Schüller tot Peursum 1848, p. 58 schrijft in zijn aantekening bij art. 11 Reglement III ‘van hier
heeft ieder ingezetene, die meent door eenige handeling van een advocaat bezwaard te zijn, een
regt van beklag van dien advocaat bij den raad van discipline’.
De wijziging bij KB van 31 januari 1920, Stb. 52.
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klachte van een belanghebbende, tot dat einde, naar gelang der omstandigheden, straffen kunnen opleggen. Het artikel maakt duidelijk dat er sprake is van een hybride
stelsel van ambtshalve berechting naast behandeling van klachten. Het introduceert
tevens de term belanghebbende, waarmee in dit geval de klager wordt aangeduid.803
In het herziene reglement van 1929 werd de klager vervolgens een recht toegekend
om te worden gehoord door de raad.804 Ook diende de klager mededeling van de beslissing van de raad te ontvangen. Daarna was bij gebreke van een beroepsrecht de
betrokkenheid van de klager bij de behandeling van de klacht volledig ten einde.805
In het ontwerp-Drost was voorzien in de bevoegdheid van de klager om in alle gevallen behandeling van zijn klacht door de kamer van discipline te verlangen.806 Deze
bepaling leek in zoverre noodzakelijk omdat aan de deken in hetzelfde artikel de bevoegdheid werd gegeven om kennelijk ongegronde klachten af te wijzen. De klager
behield ook het recht om gehoord te worden, hoewel deze bepaling eerder als een
processuele norm voor de kamer van discipline was geformuleerd: ‘De kamer van
discipline neemt, indien eene klacht is ingediend, en de klager daartoe den wensch te
kennen heeft gegeven, geene beslissing dan na verhoor of behoorlijke oproeping van
den klager’.807 De regering nam de opzet van het ontwerp-Drost grotendeels over in
de Advocatenwet.808 Waar het ontwerp-Drost daarin niet voorzag, schreef de Advocatenwet wel voor dat de klager in hoger beroep werd gehoord.809
In lijn met de uitgangspunten van het ontwerp-Drost had de klager nu een recht op
behandeling door de raad van toezicht verkregen én een recht om desverkiezende door
de raad te worden gehoord over zijn klacht. Tegenover de bevoegdheid van de deken,
die kennelijk ongegronde klachten afwees, stond dat de klager steeds bevoegd was de
behandeling van zijn klacht door de raad te verlangen. 810 Glashard is dit laatste recht
waarschijnlijk niet geweest, aangezien het hof van discipline naar aanleiding van de
803
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Hetzelfde gold voor het geval de met het toezicht belaste arrondissementsrechtbank ambtshalve
of op klacht van een belanghebbende besliste. In de tekst van 1838 tot 1920 kwam de term ‘belanghebbende’ ook voor maar werd daarmee de betrokken advocaat bedoeld. Zijn belang school
dan in de rechtsbescherming bij een opgelegde straf.
Art. 31 lid 1 Reglement III (1929): de raad neemt, indien eene klacht is ingediend en de klager
daartoe den wensch heeft te kennen gegeven, geene beslissing dan na verhoor of behoorlijke
oproeping van den klager. Volgens de minister scheen die bepaling ‘wenschelijk ter bevrediging
van het rechtsbewustzijn’.
Art. 32 lid 1 onder 2o Reglement III (1929).
Commissie-Drost 1946, p. 74: ‘De commissie stelt voor, aan den klager uitdrukkelijk de bevoegdheid toe te kennen, behandeling van zijn klacht door de kamer van discipline te verlangen.’
Dit recht werd uitgewerkt in art. 35 lid 1, laatste volzin, ontwerp-Drost.
Art. 49 lid 1 ontwerp-Drost. De raad van toezicht (die echter niet volledig samenviel met de
kamer van discipline) kon zich ten aanzien van een door hem ingediende klacht bij dit verhoor
door een van zijn leden laten vertegenwoordigen.
Het wetsontwerp van de Advocatenwet wijkt af waar gesproken wordt van ‘behandeling van zijn
klacht overeenkomstig § 4 dezer wet’ (dus kennelijk ook tegen door de deken afgewezen klachten). Om wetssystematische redenen werd deze bepaling in 1968 overgebracht naar art. 46a
lid 4. In art. 46a lid 1 werd opgenomen dat ‘klachten tegen advocaten worden ingediend bij de
deken der orde’.
Art. 57 lid 1 Adv.w.
Art. 46a lid 1 en 4 Adv.w (1968).
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Proeve van 1973 voorstelde om de klager tegen een door de deken afgewezen klacht
(zijnde kennelijk ongegronde klachten, alsmede klachten die naar het oordeel van de
deken van onvoldoende gewicht zijn of niet zullen leiden tot het opleggen van een
tuchtstraf) daarover beklag te kunnen doen bij de voorzitter van het hof van discipline.
De voorzitter zou dan bevelen, dat de klacht door de bevoegde raad van discipline
werd behandeld. Dit voorstel vertoont gelijkenis met de beklagprocedure op grond
van artikel 12 Sv en met de aanbeveling die Docters van Leeuwen deed om in het
geval de lokale deken de klacht niet in behandeling neemt of wil nemen of dat er
ongenoegen is over het handelen van de lokale deken een mogelijkheid te creëren dit
voor te leggen aan de landelijk deken. 811
In de Advocatenwet zoals die kwam te luiden na 1 februari 1986 is gekozen voor een
procedure waarbij de klager bij indiening van de klacht de deken kan verzoeken om
de klacht onmiddellijk ter kennis van de raad van discipline te brengen. 812 De deken
dient gelet op de imperatieve formulering van deze bepaling aan het verzoek gehoor
te geven, echter niet dan nadat de klacht door de deken is onderzocht.813
De bevoegdheid van de deken om een klacht kennelijk ongegrond te verklaren is in
1986 overgebracht naar de voorzitter van de raad van discipline. De deken kan wel
zijn opvatting over de klacht kenbaar maken in een zogeheten ‘dekenstandpunt’. Indien de deken op grond van zijn onderzoek van oordeel is dat de klacht kennelijk
ongegrond of van onvoldoende gewicht is, deelt hij dat gemotiveerd mee bij de terkennisbrenging van de klacht aan de klager, de betrokken advocaat en aan de raad van
discipline. Rechtsgevolg heeft dit oordeel echter niet. 814 Dat rechtsgevolg heeft wel
de beslissing van de voorzitter van de raad van discipline, die de kennelijk niet-ontvankelijke en kennelijk ongegronde klachten, alsmede klachten die naar zijn oordeel
van onvoldoende gewicht zijn, gemotiveerd en schriftelijk kan afwijzen. 815 De wetgever heeft ten behoeve van de klager – vanwege het afwijzend karakter van een voorzittersbeslissing is het de klager die daardoor in zijn belang wordt getroffen – voorzien
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Docters van Leeuwen 2010, p. 39; aanbeveling nr. 14.
Art. 46e lid 1 Adv.w (1986). De huidige tekst is opgenomen in art. 46c lid 2: indien de klager bij
indiening van de klacht daarom verzoekt, brengt de deken deze onmiddellijk ter kennis van de
raad van discipline.
Zie de voorrangsregel in art. 46e lid 1 Adv.w (1986). Omgekeerd bepaalt art. 46d lid 1 (1986)
dat onmiddellijke doorzending op verzoek van de klager voor een poging van de deken tot minnelijke schikking gaat. Voor zover de deken van oordeel is dat de inhoud van de klacht een
minnelijke schikking ongewenst of onmogelijk maakt, brengt hij de klacht ook zonder een verzoek daartoe van de klager (want ambtshalve) ter kennis van de raad van discipline (art. 46e
lid 2, 1986).
Docters van Leeuwen heeft wel de aanbeveling gedaan om de deken bij elke klacht zijn standpunt
over de klacht aan het dossier toe te laten voegen. Dit standpunt kan dan voorzien van een voorstel tot sanctionering aan de rechter worden voorgelegd. Docters van Leeuwen 2010, p. 9, aanbeveling nr. 12.
Art. 46g lid 1 Adv.w (1986).
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in een rechtsmiddel. De klager kan door het instellen van verzet alsnog een (in elk
geval marginale) behandeling van zijn klacht bewerkstelligen. 816
Het instellen van verzet biedt evenwel geen soelaas als de klacht niet wordt voorgelegd aan de tuchtrechter. Wanneer de deken ondanks een daartoe strekkend verzoek
de klacht niet ter kennis van de raad van discipline brengt, rest niets anders dan tegen
de deken zelf een tuchtklacht in te dienen.817
Op grond van het ontwerp-Drost ontving de klager ook onverwijld mededeling van
de beslissing van de kamer van discipline, indien werd beslist naar aanleiding van zijn
klacht. De Advocatenwet van 1952 sprak van een afschrift van de beslissing.818 Op
grond van nogal paternalistische motieven is dit recht op kennisneming bij de wetswijziging van 1968 ingeperkt. Voortaan werd aan de klager een afschrift van de beslissing gezonden, ‘tenzij de raad uitdrukkelijk beslist dat hij termen aanwezig acht
de klager schriftelijk kennis te geven van uitsluitend van dat deel der beslissing dat
voor de klager van belang is’.819 In de memorie van toelichting bij deze wetswijziging
werd aangegeven dat het zeker niet denkbeeldig was, dat een kwaadwillige klager van
het recht op toezending van een afschrift van de beslissing misbruik zou maken
– bijvoorbeeld door een uitspraak publiek te maken ten aanzien waarvan de raad niet
tot openbaarmaking had besloten – waardoor de belangen van de betrokken advocaat
ernstig zouden worden geschaad. Het leek de regering daarom raadzaam om deze regeling te verbeteren, in die zin dat eventueel misbruik kon worden voorkomen.820
Bij de wetswijziging van 1986 is deze inperking van de informatie aan de klager vervallen. In de Proeve en het wetsvoorstel 16 094 vormde versterking van de procesrechtelijke positie van de klager een van de uitgangspunten. Zo werd het ontbreken
van de bevoegdheid van de klager om zich door een raadsman te laten bijstaan en om
de processtukken in te zien, waarvan het achterwege blijven werd beschouwd als een
‘slip of the pen’, hersteld in de nota van wijziging. 821
5.4.2

Appelrecht voor de klager

Hoewel de NAV dat niet in haar verzoekschrift aan koningin Wilhelmina had opgenomen, bracht de wijziging van 1920 een bijzonder appelrecht voor de klager. 822
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De raad van discipline zal in voorkomend geval beoordelen of de voorzitter de juiste maatstaf
heeft gehanteerd en voorts acht heeft geslagen op alle relevante omstandigheden van het geval.
Zie de eerder genoemde beslissing HvD 2 november 2015, over het geval waarin een deken bleef
volharden de klacht niet door te zenden.
Art. 50 onder 3 ontwerp-Drost en art. 50 onder c Adv.w. En hoewel de klager bij gebrek aan
appelbevoegdheid niet direct bij de behandeling in hoger beroep betrokken was, werd hem van
de beslissing in dat hoger beroep onverwijld mededeling gedaan.
Art. 50 lid 2 Adv.w (1968) en art. 58 ten aanzien van de beslissing in hoger beroep.
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1965/66, 8447, nr. 3, p. 7-8.
Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 6, p. 11-12.
Namelijk in geval van een beslissing naar aanleiding van een klacht, vermogensnadeel betreffend
door een advocaat in de uitoefening van zijn beroep aan de klager toegebracht, of wel verwaarlozing betreffend van aan een advocaat door de klager toevertrouwde belangen.
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Gedurende twee maanden na de dagtekening van de aan de klager van de beslissing
gedane mededeling kon hij beklag tegen die beslissing doen.823 Om van dit appelrecht
gebruik te kunnen maken was voorgeschreven dat ook aan de belanghebbende die de
klacht had ingediend mededeling werd gedaan van de beslissing van de raad.824
Een lang leven was dit bijzondere appelrecht niet beschoren. Bij de herziening van
Reglement III in 1929 werd dit recht overgebracht naar de procureur-generaal bij het
gerechtshof ‘als vertegenwoordiger van het openbaar belang’. Deze regeling scheen
volgens minister Donner van Justitie juister dan die uit 1920, ‘waar de klager in de
tuchtprocedure toch niet als procespartij is te beschouwen, hetgeen o.m. hieruit kan
blijken, dat hij in die procedure nimmer schadevergoeding kan erlangen’.825 De klager
zou volgens de minister onder de nieuwe regeling uiteraard de procureur-generaal de
wenselijkheid van appel uiteen kunnen zetten.
Bij het bepalen van de kring van appelgerechtigden verantwoordde de commissieDrost de keuze om de klager buiten beschouwing te laten eveneens met het argument
dat de klager geen partij is in de tuchtprocedure.826 In het voetspoor van de commissie
nam de regering deze motivering over in de ontwerp-Advocatenwet.827 De regering
voegde er aan toe dat nu in plaats van een appelrecht van de procureur-generaal de
algemeen deken een ruimer recht van hoger beroep werd toegekend, het algemeen
belang voldoende was gediend. Toch trachtte de vaste commissie voor Straf- en Privaatrecht de minister nog tot te bewegen tot het invoeren van een appelrecht voor de
klager, zo blijkt uit het voorlopig verslag:
‘Eveneens zal de vraag onder ogen moeten worden gezien of niet ook aan de klager, wiens
klacht geheel wordt afgewezen, een recht van hoger beroep behoort te worden toegekend.
Het is waar, dat hij formeel geen partij in het geding tegen de advocaat is, doch daar staat
tegenover, dat de klager er groot belang bij kan hebben en dat er ook geen openbaar ministerie is (behoudens dat de deken der Nederlandse orde min of meer als zodanig kan fungeren). Zou men de klager het recht geven bij gehele afwijzing van zijn klacht in hoger beroep
te gaan, dan zou daardoor tevens worden bereikt, dat de deken der Nederlandse orde minder
vaak gebruik behoeft te maken van het recht om zijnerzijds hoger beroep in te stellen, hetgeen een voordeel zou zijn.’828

Dit betoog overtuigde de minister niet. Hij achtte het niet wenselijk aan de klager een
beroepsrecht te geven. Een belangrijk argument vormde voor hem het uitgangspunt
dat het opleggen van een sanctie aan de betrokken advocaat niet geschiedt ter genoegdoening van de klager.829 Dat een beroepsrecht voor klagers tot minder dekenappellen
zou leiden achtte hij niet waarschijnlijk, omdat de motieven waarop klager en algemeen deken beroep instellen niet dezelfde zijn. Zou men de klager een beroepsrecht
823
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Art. 11 lid 5 Reglement III (1920).
Art. 12 Reglement III (1920).
Ministeriële toelichting bij ontwerp-KB, Advocatenblad 1929, p. 148.
Commissie-Drost 1946, p. 78.
Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nr. 3, p. 12.
Voorlopig verslag, Bijl. Hand. II 1949/50, nr. 4, p. 19.
Zie § 4.6.
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geven dan zal daarvan in veel gevallen gebruikgemaakt worden, namelijk indien de
raad van toezicht het standpunt van de klager niet volledig deelt. Zo zou het hof volgens de minister tal van overbodige zaken te behandelen krijgen, waar de algemeen
deken echter alleen zou appelleren indien het algemeen belang dat vordert.830
Ook bij de behandeling van de nieuwe regeling tuchtrechtspraak bleef de appelbevoegdheid van de klager een principieel punt van discussie. In het voetspoor van de
Proeve had de regering de mogelijkheid van hoger beroep voor de klager opengesteld,
echter indien en voor zover diens klacht ongegrond was verklaard. Een aantal Kamerfracties had een even ruime appelbevoegdheid bepleit als voor de betrokken advocaat.
Willekeur of partijdigheid ten opzichte van de klager moest vermeden worden nu ook
een klager belang bij hoger beroep zou kunnen hebben indien hij de motivering of de
strafmaat niet juist acht.831 De minister wees erop dat in de opvatting van de voorstanders het beeld naar voren komt van een quasi-privaatrechtelijke procedure, waarin de
klager en de betrokken advocaat als procespartijen tegenover elkaar staan. In die opvatting zou in het tuchtproces primair over geïndividualiseerde rechtsbelangen van
deze partijen worden geoordeeld:832
‘Die strekking is een publiekrechtelijke, zij betreft in het bijzonder publieke belangen. Noch
de particuliere belangen van beroepsbeoefenaren als leden van een beroepsorganisatie,
noch de particuliere belangen van de cliënten, worden rechtstreeks of in het bijzonder door
het wettelijk tuchtrecht gediend. De publiekrechtelijke inhoud van het materiële tuchtrecht
komt van oudsher tot uiting in de regeling van het formele tuchtrecht, of wel het tuchtprocesrecht. Dat is naar zijn aard meer te vergelijken met het strafprocesrecht dan met het
burgerlijk procesrecht. Indien men een materieel publiekrechtelijke regeling gaat voorzien
van een privaatrechtelijke procesorde, ontstaat een gewrongen geheel, dat tot welhaast onoplosbare competentieproblemen met, vooral, de burgerlijke rechter aanleiding geeft.’ 833

Opmerkelijk hier is dat de minister een verwijzing maakt naar het strafprocesrecht.
Hij gaf aan dat in het Wetboek van Stafvordering aan klager/belanghebbende een bescheiden zelfstandige procespositie is ingeruimd.834 De minister zag kennelijk geen
taak voor de klager weggelegd om, vergelijkbaar met de officier van justitie, op te
komen voor het algemeen belang, maar wel de rol van aangever, van een getuige à
charge:
‘Evenwel, ook in het tuchtrecht is de klager in essentie niet meer dan degene wiens klacht
de aanleiding vormt tot een toetsing van het gedrag van de betrokken beroepsbeoefenaar
door de bevoegde tuchtrechter.’835
830
831
832
833
834
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Memorie van antwoord, Bijl. Hand. II 1949/50, 892, nr. 5, p. 26.
Voorlopig verslag, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 5, p. 6 en 18.
Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 6, p. 12.
Ibidem, p. 12.
In het bijzonder de art. 12, 12a en 332-337 Sv. Deze verwijzing is opmerkelijk gelet op de (latere)
beoordeling van het HvD dat de tuchtprocedure geen ‘criminal charge’ behelst.
Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 6, p. 12-13.
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De minister erkende dat de uitspraken van de tuchtrechter op de bijkomende particuliere belangen van de klager zien, maar die belangen zullen in het tuchtrecht van secundaire betekenis moeten blijven. In het verlengde daarvan was volgens hem de
beperkte beroepsmogelijkheid geen discriminerende bepaling, maar een logische consequentie van het tuchtrecht als publiekrechtelijk sanctierecht:
‘Een gelijkstelling zonder meer van de beroepsmogelijkheden voor de klager aan die van
de deken van de Nederlandse orde van advocaten (artikel 56, tweede lid) en van de betrokken advocaat, zou erop neerkomen dat de klager een procespositie krijgt welke vergelijkbaar is met die van het openbaar ministerie in het strafproces.’836

Bij de nota van wijziging werd een beperkte uitbreiding van het appelrecht van de
klager toegekend, namelijk tot beslissingen waarbij de klacht geheel of ten dele ongegrond werd verklaard of, bij gegrondbevinding van de klacht, een verzoek over de
schending van zorgplicht door de betrokken advocaat jegens de klager is afgewezen.837
In het wetsvoorstel van de Wet positie en toezicht advocatuur werd aanvankelijk voorgesteld dat een klager altijd hoger beroep zou kunnen instellen, ook als de klacht wel
geheel of gedeeltelijk gegrond was verklaard. Daardoor zou de klager beroep kunnen
instellen tegen een opgelegde maatregel. Deze openstelling van het hoger beroep is
niet in de uiteindelijke wetswijziging doorgevoerd.838
5.4.3

Is klager procespartij?

Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het hoger beroep voor de klager komt naar voren dat de bezwaren tegen een (volledige) appelbevoegdheid telkens strandden op hetzelfde argument dat de klager geen procespartij is in het tuchtproces. Inmiddels is die
positie van de klager gaandeweg en stapsgewijs versterkt, van een uitdrukkelijk recht
tot toegang bij de tuchtrechter, de bevoegdheden om kennis te nemen van de processtukken en aanwezig te zijn ter zitting tot een recht op hoger beroep. Is de klager thans
als een volwaardige procespartij te beschouwen? Het hof van discipline heeft deze
vraag in 2014 bevestigend beantwoord. Het hof overwoog, met verwijzing naar de
hiervoor genoemde procesrechten, dat aanstonds volgt uit de Advocatenwet dat een
klager dient te worden aangemerkt als volwaardig procespartij. In de Advocatenwet
valt volgens het hof evenmin een aanwijzing te vinden om de klager tijdens het onderzoek van de deken niet ook al als volwaardig procespartij aan te merken. 839

836
837

838
839

Memorie van antwoord, Kamerstukken II 1981/82, 16 094, nr. 6, p. 13.
Art. 56 lid 1 onder a Adv.w (1986), als gevolg van de nota van wijziging, Kamerstukken II
1981/82, 16 094, nr. 7.
Tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2011/12, 32 382, nr. 10, p. 88.
HvD 25 augustus 2014, nr. 6925 en 6986, ECLI:NL:TAHVD:2014:255 en 254. Naar het oordeel
van het hof volgt uit die positie van klager als volwaardig procespartij dat voor een beklaagde
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5.4.4

Klachtrecht in concreto

Nu helder is dat de procespositie van de klager in algemene zin erkenning heeft gevonden volgt de vraag in hoeverre deze in abstracto erkende klager daarmee ook in
concrete zaken een procespositie heeft. Waar het tuchtprocesrecht geruime tijd niet
expliciet is geweest heeft de tuchtrechtspraak nadere invulling gegeven aan de ontvankelijkheid van de individuele klager in de tuchtprocedure. Deze invulling bakent
een (subjectief) klachtrecht af voor een individuele klager in de tuchtprocedure.
Op de eerste plaats dient er voor de behandeling van een klachtzaak sprake te zijn van
een klager. Dat wil zeggen dat in beginsel de behandeling van een klachtzaak wordt
gestaakt wanneer de klager overlijdt.840 Het hof van discipline heeft hierover geoordeeld dat ‘het overlijden van een klager nadat de klacht ter kennis van de raad is
gebracht, niet meebrengt dat de klacht per overlijdensdatum van rechtswege als vervallen of ingetrokken moet worden beschouwd’.841 Volgens vaste jurisprudentie is het
klachtrecht hoogstpersoonlijk en niet voor vererving vatbaar. In beginsel kan dus alleen de cliënt over de rechtsbijstand klagen. 842
Ingewikkelder is de situatie waarin de klager een rechtspersoon is. Indien een (inmiddels ontbonden) rechtspersoon-klager op de datum van indiening van de klacht als
rechtstreeks belanghebbende ontvankelijk is in een klacht over een gedraging van een
advocaat, dient naar aanleiding van die klacht te worden onderzocht of de advocaat
de tuchtnorm heeft geschonden. Hieraan doet niet af dat het subjectieve belang van
de klager bij de klacht eventueel later komt te ontbreken. De Advocatenwet biedt volgens het hof van discipline geen aanknopingspunten voor de opvatting dat in zo’n
geval de behandeling niet kan worden voortgezet. 843
Tot slot staat het de klager vrij ervoor te kiezen om zijn klacht op enig moment in te
trekken. Op grond van de nieuwe Advocatenwet is dit mogelijk tot aan de uitspraak
van de raad van discipline.844 Vanaf dat moment wordt het procesbelang losgekoppeld
van het (persoonlijke) klachtrecht van de klager en wordt kennelijk toch op de klacht
beslist.
In het ontwerp-Drost werd bij de codificering van het klachtrecht uitdrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid dat tussen klager en advocaat door tussenkomst
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844

advocaat (en daarmee de deken) geen algemeen recht bestaat om het verweer (en eventuele andere onderzoekshandelingen) ‘geheim’ te houden voor de klager, althans klager daarvan geen
kennis te doen nemen.
Hoewel dit uitgangspunt niet met zoveel woorden in de wet is opgenomen kan dit uit art. 47a
lid 5 Adv.w worden afgeleid, waarbij de raad van discipline om redenen van algemeen belang
kan beslissen dat de behandeling wordt voortgezet, waarbij de raad kan bepalen dat de deken
voor het vervolg van de zaak als klager wordt aangemerkt. Zie art. 47a lid 4 Adv.w (2015).
HvD 3 mei 2002, nr. 3360. Evenmin leidt het overlijden van de klager (na de zitting van de raad
van discipline waar hij verschenen is, maar voor de uitspraak van de raad) tot vernietiging van
de beslissing van de raad, HvD 8 februari 2010, nr. 5584, Advocatenblad 2010, p. 606. Het overlijden van de klager staat verder niet in de weg aan de ontvankelijkheid van het hoger beroep van
de betrokken advocaat.
RvD Amsterdam 8 december 2004, Advocatenblad 2006, p. 151.
HvD 3 februari 2014, nr. 6861, ECLI:NL:TAHVD:2014:67.
Art. 47a lid 1 Adv.w (2015).
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van de deken een minnelijke schikking wordt bereikt. Ook in het ontwerp van de Advocatenwet is hiervan uitgegaan.845 Na 1986 is in de wet het voorschrift opgenomen
dat de deken steeds tracht een klacht in der minne te schikken (daarvoor betrof dat
alleen de klachten die daarvoor naar het oordeel van de deken in aanmerking kwamen), tenzij de klager heeft verzocht om onmiddellijke indiening bij de raad. 846
Blijkt een minnelijke schikking mogelijk en wordt deze op schrift gesteld en door de
klager, de betrokken advocaat en de deken ondertekend, dan vervalt daarmee de bevoegdheid van de klager om de terkennisbrenging van de klacht aan de raad van discipline te verlangen.847
5.4.4.1

Belang bij een klacht

Uit het voorgaande komt naar voren dat aan de klager een (subjectief en persoonlijk)
klachtrecht toekomt, dat niet kan worden overgedragen. Bij de eerste vermelding van
de klager, in het herziene Reglement III van 1929, werd er naast ‘klager’ in art. 32
lid 1, onder 1°, verwezen naar ‘de belanghebbende, die deze [klacht] heeft ingediend’.848 Dit vormt een eerste aanwijzing dat een klagende partij bij de klacht enig
belang moet hebben om door de tuchtrechter te worden ontvangen. Nergens in de
Advocatenwet is dit belanghebbende-begrip uitgewerkt. Taat wijst op artikel 10 Medische Tuchtwet van 1928 waarin de bevoegdheid tot het indienen van een klacht in
is beperkt tot de ‘rechtstreeks belanghebbende’. 849 In het advocatentuchtrecht heeft
het hof van discipline pas in 1970 uitgesproken dat voor de ontvankelijkheid van een
klacht is vereist, dat de klager belang heeft bij zijn klacht. Niet voldoende is volgens
het hof, dat de klager stelt of bedoelt het algemeen belang te dienen dat er mee gebaat
is dat advocaten zich aan de voor hen geldende norm houden. De behartiging van het
algemeen belang te dezen is toevertrouwd aan de deken. 850 Niettemin vond de raad
van toezicht in die zaak aanleiding om ambtshalve in te gaan op de door klager gewraakte gedragingen.
845

846
847
848

849

850

Art. 35 lid 1 Adv.w (1952): de deken tracht klachten die daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking
komen, in der minne tot een oplossing te brengen. Deze bepaling is na 1968 opgenomen in
art. 46d Adv.w.
Art. 46d lid 1 jo. art. 46c lid 2 Adv.w (2015).
Art. 46d lid 2 Adv.w (2015).
In het Reglement III van 1838 komt het woord ‘belanghebbende’ ook eenmaal voor, in art. 11
(‘alles echter niet dan na verhoor van den belanghebbende’). Uit de context van het artikel valt
op te maken hier alleen de bestrafte advocaat werd bedoeld.
J. Taat, ‘Tuchtrecht in het ontwerp Architectenwet’, NJB 1953, p. 313. Deze beperking is volgens
hem niet alleen onnodig en onjuist maar heeft bovendien in de praktijk vele bezwaren opgeleverd, omdat het dikwijls moeilijk was uit te maken wie rechtstreeks belanghebbende was.
HvD 16 november 1970, nr. 248, Advocatenblad 1972, p. 154. Het hof bekrachtigde de beslissing
van de raad van toezicht Haarlem van 6 maart 1970. Klager had verklaard dat hij met zijn klacht
het algemeen belang voor een goede rechtspleging wilde dienen, dat ermee gebaat is dat de advocaten zich houden aan de voor hen geldende ereregelen. De raad oordeelde dat het recht om
een klacht in te dienen omtrent het optreden van advocaten met de in art. 34 en 35 verbonden
gevolgen, slechts toekomt aan degenen wier belang door het gewraakte handelen van de advocaat is geschaad of wier functie medebrengt dat zij een bijzonder belang hebben bij het weren of
beteugelen van misslagen door advocaten.
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Voor de nieuwe regeling van de tuchtrechtspraak heeft het hof in latere jurisprudentie
dit uitgangspunt bevestigd. Het klachtrecht komt toe aan degenen wier belang door
gewraakte handelen advocaat is geschaad of wier functie meebrengt dat zij een bijzonder belang hebben.851 Het hof voegde hier nog aan toe dat aan een derde, die niet
een cliënt of de wederpartij van een advocaat of een andere advocaat is, slechts onder
bijzondere omstandigheden een klachtrecht toekomt.852
In de Wet positie en toezicht advocatuur heeft de regering aanvankelijk voor ogen
gehad om de klager rechtstreeks toegang tot de tuchtrechter te geven, waarbij naast
het college van toezicht ‘ieder ander met enig redelijk belang’ een klacht tegen een
advocaat rechtstreeks bij de raad van discipline zou kunnen indienen. Het was immers
de bedoeling van het kabinet om aan het toezicht en tuchtrecht sterker zelfstandige
functies toe te kennen; bij een moderne regeling van het tuchtrecht paste volgens de
regering ‘dat iedere belanghebbende zelfstandig en rechtstreeks een klacht kan indienen bij de tuchtrechter’. Er zou dan ook een ruim belanghebbenden-begrip moeten
gelden waarbij een rechtstreeks belang bij de klacht dan niet zonder meer was vereist.
Ook een indirect of afgeleid belang van de klager zou grond kunnen zijn voor ontvankelijkheid. Met deze ruime toegang tot de tuchtrechtelijke procedure zou ‘de corrigerende werking van het tuchtrecht en het zelfreinigend vermogen van de beroepsgroep
worden gediend’.853
Na kritische kanttekeningen van de tuchtcolleges, de NOvA en de Raad van State is
bij de derde nota van wijziging tegemoetgekomen aan opmerkingen van verschillende
Kamerfracties. In verband met de keuze voor behoud van de bestaande rol van de
deken in het tuchtprocesrecht bleef de hoofdregel gehandhaafd dat klachten tegen advocaten bij de deken werden ingediend, met als gevolg dat tevens het element dat
eenieder met enig redelijk belang een klacht kan indienen kwam te vervallen. 854
5.4.4.2

Tijdsverloop en rechtszekerheid

In 1939 publiceerde het Advocatenblad een beslissing van de raad van toezicht en
discipline in Dordrecht, die een klacht over beweerde ongeoorloofde handelingen,
twaalf jaar daarvoor gepleegd, zonder nader feitelijk onderzoek had afgewezen.
Grond hiervoor vormde de overweging dat, hoewel in het disciplinaire recht van Reglement III geen bepalingen omtrent verjaring van de vervolging voorkomen, de raad
van oordeel was dat niet dan in zeer uitzonderlijke gevallen tot het opleggen van enige
straf behoort te worden overgegaan ten aanzien van feiten die meer dan twaalf jaar
851
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HvD 3 mei 1993, Advocatenblad 1994, p. 826. Het hof bekrachtigde de beslissing van de RvD.
HvD 12 februari 1996, nr. 2053, Advocatenblad 1997, p. 92. De klager was aanwezig als toehoorder bij de behandeling van een klacht tegen de advocaat en meende dat die bij die gelegenheid onwaarheid sprak.
Tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2011/12, 32 382, nr. 10, p. 73. Dit belang kan volgen ‘uit betrokkenheid van de klager bij een specifieke zaak, of kan gelegen zijn in een taak bij
de handhaving van beroepsnormen en beroepsregels van de advocatuur’. Naast de cliënt van de
advocaat, het college van toezicht en de deken kan hierbij volgens de staatssecretaris worden
gedacht aan een andere advocaat (bijvoorbeeld van de wederpartij) en het Openbaar Ministerie.
Derde nota van wijziging, Kamerstukken II 2012/13, 32 382, nr. 14, p. 12.
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geleden hebben plaatsgevonden. De raad concludeerde dat wanneer die feiten onder
het bereik van het strafrecht zouden vallen, het recht op strafvervolging reeds verjaard
zou zijn.855
Sindsdien heeft zich in de tuchtrechtspraak een vast criterium ontwikkeld voor de beantwoording van de vraag of een klager, rekening houdend met het tijdsverloop tussen
de gedragingen van de advocaat waarover wordt geklaagd en de indiening van de
klacht, niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Evenals door de Dordtse raad
is in de latere tuchtrechtspraak overwogen dat de wet geen verval of verjaring van
klachtrecht kent en een niet-ontvankelijkheid niet rechtstreeks uit de wet voortvloeit;
een advocaat moet er ter wille van de rechtszekerheid echter van uit kunnen gaan ‘dat
door hem verrichte werkzaamheden na het verstrijken van een redelijke termijn niet
meer ter discussie zullen worden gesteld’.856 Die toepassing van het rechtszekerheidsbeginsel brengt mee dat, wanneer een cliënt zodanige onvrede heeft met de wijze
waarop zijn belangen zijn behartigd dat hij meent daaromtrent een klacht te moeten
indienen, hij daarmee niet te lang wacht.857 Het gedragsrecht komt de cliënt van de
advocaat wel enigszins tegemoet door de eis dat de advocaat min of meer ernstige
tekortkomingen en regelrechte fouten aan de cliënt kenbaar maakt. 858
Omdat er geen algemene verjaringstermijn gold, moest de tuchtrechter bij de afweging van de vraag welke termijn daarbij nog als redelijk is te noemen, telkens alle
omstandigheden van het bepaalde geval meewegen, alsmede de aard van de werkzaamheden en de wijze waarop deze zijn verricht.859
Dit leidt bij de vaststelling van eventueel verval van klachtrecht door tijdsverloop vervolgens tot een afweging door de tuchtrechter van twee belangen:
‘Enerzijds het ten gunste van de klager wegende maatschappelijk belang dat het optreden
van een advocaat door de tuchtrechter kan worden getoetst. Anderzijds het belang dat de
advocaat heeft bij toepassing van het beginsel van rechtszekerheid, dat onder meer meebrengt dat een advocaat ervan mag uitgaan dat een klacht over de wijze waarop hij zijn
werkzaamheden heeft verricht binnen een redelijke termijn wordt ingediend en dat hij zich
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RvTenD Dordrecht, ongedateerd, Advocatenblad 1939, p. 11. De raad doelde op art. 70 van het
Wetboek van Strafrecht, dat een verjaringstermijn kent van drie jaren voor alle overtredingen en
zes jaren voor de misdrijven waarop geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van niet meer dan
drie jaren is gesteld. Aangezien hechtenis of gevangenisstraf in het advocatentuchtrecht niet kan
worden opgelegd en de geldboete (destijds) evenmin, zou in deze vergelijking een verjaringstermijn van drie jaren aan de orde zijn geweest.
HvD 17 september 1990, nr. 1370, Advocatenblad 1991, p. 139. Dit mede in verband met het
risico dat de advocaat anders in zijn verdediging wordt geschaad. De advocaat behoeft daarop
dan niet meer bedacht te zijn.
HvD 19 december 1988, nr. 1046, Advocatenblad 1989, p. 265 m.nt. F. Nysingh. Vgl. voor de
positie van de klagende cliënt art. 6:89 BW: ‘De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie
geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt
of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd’.
Toelichting bij gedragsregel 11, waarin wordt voorgeschreven dat ‘de advocaat die bemerkt dat
hij tekort is geschoten in de behartiging van de belangen van zijn cliënt, deze op de hoogte moet
stellen en hem, zo nodig, dient te adviseren onafhankelijk advies te vragen’.
HvD 17 september 1990, nr. 1370, Advocatenblad 1991, p. 139.

186

TOEGANG EN RECHTSBESCHERMING

niet na verloop van een als onredelijk te beschouwen termijn tegenover de tuchtrechter nog
moet verantwoorden over zijn optreden van destijds.’860

Een eenduidig antwoord op de vraag waarbinnen een klager in elk geval behoort te
klagen – gelet op de eventuele daaraan verbonden rechtsgevolgen – is door de tuchtrechtspraak niet gegeven.861 Voor de huidige tuchtprocedure is dit niet meer van belang. Met de inwerkingtreding van de Wet positie en toezicht advocatuur heeft de
wetgever, in lijn met de vaste tuchtrechtspraak,862 de verjaringstermijn gecodificeerd.
Anders dan de door de tuchtrechter te maken belangenafweging bevat art. 46g lid 1
van de huidige Advocatenwet een imperatieve grond voor het niet-ontvankelijk verklaren van de klacht voor de voorzitter van de raad van discipline, namelijk indien het
klaagschrift wordt ingediend na verloop van drie jaren nadat de klager heeft kennisgenomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de gedraging waarover
geklaagd wordt.863 Bij deze wettelijke vervaltermijn werd gelijk aan de oude jurisprudentie als achtergrond gegeven dat een advocaat ‘om redenen van rechtszekerheid
erop moet kunnen vertrouwen dat hij na verloop van een bepaalde periode niet langer
geconfronteerd kan worden met eventuele fouten die hij in het verleden beroepsmatig
heeft gemaakt’.864
5.5

Rechtsbescherming voor de advocaat

5.5.1

Het karakter van rechtsbescherming in het advocatentuchtrecht

Het laatste te behandelen aspect van het advocatentuchtrecht is dat van de rechtsbescherming van de beklaagde advocaat. De eerste vraag die daarbij aan de orde komt
is het karakter van die rechtsbescherming in relatie tot de bijzondere positie die de
advocaat inneemt, niet alleen ten opzicht van zijn cliënt, maar ook ten opzichte van
zijn beroepsgroep en de samenleving.
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Aldus de vaste tuchtrechtspraak die o.a. blijkt uit HvD 11 juli 2016, nr. 160016, ECLI:NL:TAHVD:2016:14 (‘nieuw’ recht) en HvD 31 oktober 2014, nr. 7121, ECLI:NL:TAHVD:2014:309
(‘oud’ recht).
L. Rammeloo, ‘Wat is de termijn voor het indienen van een tuchtklacht?’, Advocatenblad 2010,
p. 27. P.W. Witteman schreef in 1990 (Advocatenblad 1990, p. 333) dat een algemene termijn
niet is te bepalen. De omstandigheden van het geval zijn beslissend.
In 2013 heeft het hof van discipline wel enige helderheid verschaft door, marginaal toetsend, te
overwegen dat ‘in het algemeen geldt dat als een klacht bij de deken is binnengekomen binnen
een termijn van drie jaren nadat het feit waarover wordt geklaagd zich heeft voorgedaan en de
klager met de consequenties daarvan bekend is geworden, de redelijke termijn niet geschonden
wordt geacht’. HvD 29 november 2013, nr. 6723, ECLI:NL:TAHVD:2013:315.
Dit kan dus zowel een handelen als een nalaten van de advocaat betreffen. Op de hoofdregel van
termijnoverschrijding geldt overigens een uitzondering op grond van art. 46g lid 2 Adv.w: de
niet-ontvankelijkverklaring blijft achterwege indien de gevolgen van het handelen of nalaten redelijkerwijs pas nadien bekend zijn geworden. In dat geval verloopt de termijn voor het indienen
van een klaagschrift een jaar na de datum waarop de gevolgen redelijkerwijs als bekend geworden zijn aan te merken.
Tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2011/12, 32 382, nr. 10, p. 77.
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Leijten schetst in algemene zin dat de opvattingen met betrekking tot de rechten en de
positie van de beklaagde in de tuchtprocedure in de loop van de twintigste eeuw langzaam zijn gewijzigd.865 In 1876 was De Pinto van opvatting dat de betrokkene niet het
recht had zich te verdedigen, tenzij hem dit recht uitdrukkelijk was toegekend.866 Taat
ziet voor de beklaagde in het tuchtrecht echter een fundamenteel recht:
‘daar het recht van de betrokken partij om zich te verdedigen een zodanig algemeen rechtsbeginsel is, dat men bij verwaarlozing hiervan, niet meer van rechtspleging kan spreken’.867

Langemeijer meent dat elke vorm van rechtspleging en derhalve ook de tuchtrechtelijke is gebonden aan zekere minimumvereisten. Of men vrijwillig is toegetreden tot
een bepaalde organisatie mag dus niet doorslaggevend zijn voor het toekennen van
procedurele waarborgen.868
Bitter neemt de eigen aard van het advocatentuchtrecht als vertrekpunt voor het bepalen van het karakter van de rechtsbescherming. Hij stelt voorop dat dit tuchtrecht de
functie heeft een goede beroepsuitoefening te bevorderen in het openbaar belang en
in dat van de advocatuur zelf.869 Met die opvatting is volgens hem te rijmen dat van
oudsher het tuchtproces voor advocaten sterk inquisitoire trekken vertoont: het proces
is niet openbaar, de rechter is niet lijdelijk, de beklaagde moet meewerken aan het
vinden van de materiële waarheid, hij moet ter zitting verschijnen wanneer hij daartoe
wordt opgeroepen.870 Ten behoeve van het groepsbelang, dat tevens geacht wordt het
eigen belang van de advocaat te zijn, moet de beklaagde genoegen nemen met een
minder beschermde positie dan die van de verdachte in het strafproces.871 Bitter komt
tot de volgende glijdende schaal: naarmate het tuchtrecht meer exclusief beantwoordt
aan de functie van het bevorderen van een goede beroepsuitoefening zal een inquisitoir karakter meer aanvaardbaar zijn; gaat het tuchtrecht echter meer zien op het verschaffen van genoegdoening aan individuele klagers en wordt het tuchtproces meer
dienstbaar gemaakt aan het voorbereiden van een civiele actie tegen de beklaagde,
dan zullen de inquisitoire elementen hun bestaansrecht verliezen.872
Door middel van het handhaven van het tuchtrecht tracht de groep het groepslid (eufemistisch gezegd) ‘te bewegen’ tot normconform gedrag. 873 Het handelen van het
beklaagde groepslid staat dus centraal tijdens de tuchtprocedure waarmee de groep
reageert op mogelijke overtreding van die norm. Ook hier kan het groepsrechtelijk
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Leijten 1991, p. 269.
De Pinto 1876, p. 26 en 68-71.
Taat 1948, p. 66-67.
Langemeijer 1977, p. 81.
Bitter 1984, p. 115.
Bitter schreef zijn bijdrage op het moment dat de verschijningsplicht nog in de Gedragsregels
1980 was opgenomen.
Bitter 1984, p. 116. Hij verwijst o.m. naar Schenk 1975 p. 21, Röling 1936 en Verpaalen 1971,
p. 112.
Bitter 1984, p. 116.
Zoals F.F. Langemeijer schrijft: ieder tuchtrecht, van elke aard ook, beschikt over enig eigen
handhavingssysteem. Langemeijer 1977, p. 77.
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karakter doorwegen in de rechtsbescherming die het tuchtrechtelijk rechtssubject mag
verwachten. Van het groepslid wordt namelijk verwacht, zo nodig op straffe van
tuchtsancties, dat zijn handelen niet zal ingaan tegen het welzijn of belang van de
groep. Hij dient zelfs actief en positief aan de groepsdoelstelling bij te dragen. Deze
eis lijkt zich vervolgens te vertalen in de positie die het beklaagde groepslid in de
tuchtprocedure inneemt.
Van Agt legt de lat van de procedurele waarborgen hoger voor tuchtrecht dat kwalificeert als strafrecht. Regelingen die ongeacht hun benaming van strafrechtelijke aard
zijn behoren te voldoen aan de normen van rechtsbescherming die in het internationale
en het Nederlandse recht zijn aanvaard.874 De consequentie hiervan is dat ook de ‘verdachte’ een rechtspositie moet hebben, gelijkwaardig met die van de verdachte in het
gewone strafproces.
Door de invloed van het EVRM en het daarin opgenomen recht op een eerlijk proces,
is de procespositie van de beklaagde in de tuchtprocedure inmiddels principieel gewijzigd en is diens rechtsbescherming aanmerkelijk toegenomen. In de praktijk brengt
het EHRM door middel van extensieve interpretatie van artikel 6 EVRM tuchtrechtelijke procedures evenals andere bijzondere procedures die niet expliciet onderwerp
van bescherming van dat artikel zijn, in principe binnen de reikwijdte van deze bepaling.875 Het EHRM gaat ervan uit dat de bescherming in artikel 6 niet uitsluitend ziet
op civiele en strafrechtelijke procedures in klassieke zin. Voor zover andere typen
procedures onder de autonome noties van de ‘vaststelling van burgerlijke rechten en
verplichtingen’ dan wel ‘strafvervolging’ vallen – of zij dat doen, wordt door het
EHRM bepaald – kunnen de eisen van een eerlijk proces ook op die procedures van
toepassing zijn.876 De kwalificatie van een tuchtrechtelijke procedure als ‘civil’ dan
wel ‘criminal’ kan aldus van betekenis zijn voor wat betreft de beschermingsrechten
die daadwerkelijk van toepassing zijn. Op civiele procedures is immers enkel het eerste lid van artikel 6 van toepassing, voor de strafvervolging gelden alle drie de leden
van de bepaling.877
Ondanks de fundamentele verankering van enkele minimale proceswaarborgen leidt
het groepsrechtelijk karakter van het tuchtrecht tot een zeker spanningsveld. Taat
wees erop dat voor ‘punitieve’ procedures in algemene zin geldt dat telkens sprake is
van een belangenafweging: enerzijds het belang van de gemeenschap dat eist, dat zoveel mogelijk de schuldige gevonden en gestraft wordt; en anderzijds het belang van
het individu dat echter zoveel mogelijk waarborgen vergt tegen de mogelijkheid van
onjuiste beslissingen en een binnendringen in diens vrijheidssfeer. 878 Er is daarbij wel
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Van Agt 1971, p. 63-64.
Ölçer 2016, p. 506.
Ölçer 2016, p. 508.
Ölçer 2016, p. 509.
Taat 1948, p. 65.
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sprake van accentverschillen tussen het strafrecht en het tuchtrecht. In het groepsverband wordt het individu immers direct ingeschakeld in de doelstelling van de groep
en van hem worden plichten geëist van meer positieve aard dan in het strafrecht. Hier
kan volgens Taat het nadelige gevolg van de waarborg dat een schuldige in zijn functie
van groepslid gehandhaafd blijft meer kwaad dan in het lossere staatsverband.
Deze accentuering van de betekenis van het groepslidmaatschap zagen we ook bij de
tuchtnorm, waar van de onder tuchtrechtgestelde mag worden verlangd dat hij in een
zekere mate actief en positief bijdraagt aan de groepsdoelstelling. Als gevolg hiervan
komt in het tuchtrecht het verschijnsel voor dat in tegenstelling tot het strafrecht in de
tuchtrechtelijke procedure van het beklaagde groepslid wordt verwacht dat hij een
zekere mate van medewerking verleent aan het tegen hem ingestelde tuchtrechtelijk
onderzoek.879 Een weigering medewerking te verlenen is dan op zichzelf een tuchtvergrijp, waarbij als argument wordt aangevoerd dat meewerken een groepsplicht is
en behoort tot de beginselen van het echte tuchtrecht. 880
5.5.2

De doorwerking van artikel 6 EVRM

Tegelijkertijd heeft de doorwerking van het recht op een eerlijk proces op grond van
artikel 6 EVRM (en daarnaast artikel 14 IVBPR) zijn uitwerking op het tuchtrecht
niet gemist. Centraal staat de vaststelling dat artikel 6 lid 1 EVRM van toepassing is
in tuchtzaken voor vertrouwensberoepen, omdat daarbij steeds het burgerlijk recht
van de beroepsuitoefening in het geding kan zijn vanwege de mogelijkheid van een
op te leggen maatregel van schorsing of schrapping. 881 De advocatentuchtrechter gaat
er reeds sinds enige tijd vanuit dat artikel 6 EVRM op de tuchtprocedure van toepassing is.882 In 1992 heeft het hof van discipline zich uitdrukkelijk uitgesproken over de
toepasselijkheid en de reikwijdte van het EVRM (en het IVBPR):
‘Op de tuchtrechtspraak over advocaten zijn art. 6 EVRM en art. 14 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van toepassing omdat – daargelaten of
tuchtrechtspraak moet worden beschouwd als een vorm van strafvervolging – de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen in het geding kan zijn.’883
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Leijten schrijft dat in de literatuur algemeen wordt verdedigd dat het tuchtrechtelijk rechtssubject
dient mee te werken aan het vinden van de waarheid. Leijten 1991, p. 273, verwijzend naar Röling 1936, p. 56; Taat 1948, p. 235; Verpaalen 1971, p. 11-112; Schenk 1975, p. 21; Bitter 1984,
p. 122-124.
Mols en Malherbe 1990, p. 12 en 156.
Zie HR 20 februari 1986, NJ 1986/791 m.nt. EAA voor medische tuchtzaken. A-G Wesselingvan Gent concludeert dat nu de Advocatenwet (art. 48) eveneens de straffen van schorsing en
schrapping van het tableau kent, de door de Hoge Raad ten aanzien van het medische tuchtrecht
gehanteerde redenering derhalve ook opgaat voor het advocatentuchtrecht. Conclusie A-G voor
HR 26 oktober 2001, NJ 2001/664.
HvD 16 november 1981, nr. 618, Advocatenblad 1983, p. 163; zie ook Leijten 1991, p. 162 en
Boekman/Bannier 2012, p. 198-199.
HvD 15 juni 1992, nr. 1624, Advocatenblad 1993, p. 173.
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Niet lang daarna heeft het hof van discipline aanvullend geoordeeld dat een tuchtrechtelijke klacht tegen een advocaat ter zake van een handelen in strijd met hetgeen een
behoorlijk advocaat betaamt in de zin van artikel 46 Advocatenwet niet beschouwd
moet worden als een ‘criminal charge’ in de zin van artikel 6 EVRM. 884 Deze tuchtrechtelijke procedure is volgens het hof noch volgens het Nederlands wettelijke systeem tot het strafrecht te rekenen, noch bevat het daarbij toe te passen tuchtrecht normen die de hele bevolking kunnen treffen, noch zijn de mogelijk aan advocaten op te
leggen maatregelen qua aard en zwaarte als strafrechtelijk van karakter aan te merken.
Het feit dat de Advocatenwet de term ‘straffen’ gebruikt(e) en voor een aantal procesregels op overeenkomstige wijze gebruikmaakt van regels van het Wetboek van Strafvordering, onder andere in geval van wraking, maakt dat niet anders. 885
De conclusie luidt dat de aard van de rechtsbescherming voor de beklaagde advocaat
in het Nederlandse tuchtrecht thans op grond van vaste rechtspraak valt onder de ‘civil
limb’ van artikel 6 EVRM. Dat wil zeggen dat op de tuchtprocedure artikel 6 lid 1 van
toepassing is en dat een beklaagde advocaat zich in elk geval op de volgende aspecten
van rechtsbescherming kan beroepen:
‘Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft eenieder recht op een eerlijke
en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar
worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden
ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede
zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving,
wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privéleven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt
noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke
rechtspleging zou schaden.’

Of een beroep op de overige leden van artikel 6 EVRM in aanmerking komt is de
vraag, gelet op de pertinente overwegingen van het hof van discipline over de aard
van de tuchtklacht als ‘criminal charge’. Ölçer heeft wel betoogd dat sprake kan zijn
van doorwerking van de beschermingsrechten uit het tweede en derde lid van artikel
6 EVRM.886
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HvD 10 januari 1994, nr. 1822, Advocatenblad 1995, p. 78.
HvD 14 februari 2005, nr. 4074, Advocatenblad 2006, p. 253.
Ölçer 2016, p. 508-509 en voetnoot 4: namelijk de onschuldpresumptie (art. 6 lid 2 EVRM) en
– geparafraseerd – een recht op kennisneming van de beschuldiging (art. 6 lid 3 onder a), tijd en
faciliteiten om de verdediging voor te bereiden (onder b), het recht op rechtsbijstand (onder c),
het recht getuigen op te roepen en te ondervragen (onder d) en het recht op een tolk (onder e). In
r.o. 39 van de zaak Albert/Le Compte tegen België (EHRM 10 februari 1983, NJ 1987/315)
overweegt het EHRM: ‘In the opinion of the Court, the principles set out in paragraph 2 (…) are
applicable, mutatis mutandis, to disciplinary proceedings subject to paragraph 1 in the same way
as in the case of a person charged with a criminal offence.’
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5.5.3

Rechtsbescherming in het keizerlijk decreet en in Reglement III

De huidige doorwerking van het EVRM in het advocatentuchtrecht heeft uiteraard
geen enkele betekenis voor de bepaling van de procespositie van de beklaagde advocaat in de negentiende eeuw. Ondanks de doelstelling van Napoleon om grip te houden op de advocatenstand en de onmiskenbaar inquisitoire opzet van de tuchtregels,
bevatte het keizerlijk decreet toch zekere waarborgen voor de advocaat in het geval
van een tuchtrechtelijke vervolging.
Op de eerste plaats diende de beschuldigde advocaat voorafgaand aan elke vorm van
bestraffing te worden gehoord.887 De eisen die het keizerlijk decreet stelde aan het
horen van de advocaat werden bovendien strikter naar mate de zwaarte van de bestraffing. Zo mocht een schorsing niet worden uitgesproken voordat de advocaat was gehoord of ten minste tweemaal, met een tussenpoos van acht dagen, was opgeroepen.888
Bij een zware misslag die aanleiding dreigde te geven voor een schrapping van het
tableau diende de advocaat gehoord te worden of in elk geval driemaal opgeroepen te
zijn met een tussenpoos telkens van acht dagen. Ter voorbereiding van zijn verdediging kon de beschuldigde advocaat uitstel van veertien dagen vragen. Dit uitstel mocht
hem dan niet geweigerd worden.889 Het decreet voorzag voorts in de mogelijkheid van
appel bij het keizerlijk gerechtshof tegen elke beslissing waarbij een tuchtstraf was
opgelegd.890 Ging de betrokken advocaat niet in hoger beroep tegen een opgelegde
schrapping, dan was voor tenuitvoerlegging daarvan ook nog toestemming van de
rechtbankpresident en de procureur-generaal vereist.
De procesregels in Reglement III waren ten opzichte van het keizerlijk decreet minder
uitgewerkt. Ook hier was sprake van een voorschrift tot verhoor, maar het betrof een
eenmalige voorafgaande oproeping. In tegenstelling tot het keizerlijk decreet was het
hoger beroep hier beperkt tot beslissingen van de raad van toezicht en discipline waarbij schorsing in de uitoefening van de praktijk werd opgelegd. 891 Ter relativering moet
wel worden opgemerkt dat een schrapping tussen 1838 en 1920 niet door de raad van
toezicht en discipline kon worden opgelegd. De herziening van Reglement III in 1929
bracht een uitbreiding van de rechtsmiddelen voor de advocaat zodat deze kon appelleren tegen opgelegde schorsingen en schrappingen. Het herziene reglement stelde
voor de advocaat ook beroep in cassatie open.892
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Art. 26 keizerlijk decreet 14 december 1810: ‘Le conseil de discipline n’exercera le droit
d’avertir, censurer ou réprimander, qu’après avoir entendu l’avocat inculpé.’
Art. 27 keizerlijk decreet 14 december 1810.
Art. 28 keizerlijk decreet 14 december 1810.
Art. 29 keizerlijk decreet 14 december 1810.
Art. 11 Reglement III (1838).
Art. 32 lid 3 onder a en art. 34 lid 2 Reglement III (1929).
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5.5.4

Rechtsbescherming in de Advocatenwet

De betrekkelijk beperkte, maar overzichtelijke proceduregels in Reglement III zijn in
de Advocatenwet nader uitgewerkt waarbij de procespositie van de beklaagde advocaat op een aantal punten is versterkt en uitgebreid. In de volgende subparagrafen
worden deze uitbreidingen behandeld, waarbij niet alleen de invloed van artikel 6
EVRM duidelijk wordt, maar ook de transitie van een gematigd inquisitoire procesvorm naar een eerder accusatoire procesvorm.
De nieuwe bepalingen in 1986 (het recht van appel voor klager en voor cliënten het
recht om de tuchtrechter te verzoeken dat hij zich uitspreekt over de vraag of de rechtshulpverlening naar behoren is geweest) hebben het karakter van het tuchtproces doen
verschuiven naar een partijenproces, als gevolg waarvan meer dan voorheen de individuele belangen van klager en aangeklaagde tegenover elkaar zullen komen te staan.
Volgens Bitter heeft dit als consequentie dat het tuchtproces in belangrijke mate een
meer accusatoir karakter heeft gekregen.893 Het tuchtproces is in aanmerkelijke mate
meer dienstbaar gemaakt aan het individuele belang van de klager, of anders gezegd,
het is (nog) meer accusatoir geworden. De vraag moet worden gesteld of tegen de
achtergrond van die ontwikkeling de rechten van de aangeklaagde, die tevens meer
tot wederpartij van de klager is geworden, nog voldoende gewaarborgd zijn door de
minimumeisen voor een ‘fair hearing’.894
5.5.4.1

Voorbereiding van de verdediging in de tuchtprocedure

De advocaat tegen wie de klacht zich richt moet zich kunnen voorbereiden op zijn
verweer tegen die klacht. Het keizerlijk decreet bood de advocaat reeds op diens verzoek een redelijke termijn van veertien dagen. Een van de verdedigingsrechten van de
verwerende advocaat die in de Advocatenwet werden toegevoegd, was het recht op
bijstand door een andere advocaat tijdens de behandeling van de klacht. 895 Overigens
laat de Advocatenwet, waar alleen werd vermeld dat een beklaagde zich kan doen
bijstaan door een raadsman, naar het oordeel van het HvD niet toe dat bij de behandeling van een klachtzaak de beklaagde bij diens ontstentenis wordt vertegenwoordigd
door een gemachtigde. 896
In de situatie vóór 1986 werden de betrokken advocaat en zijn raadsman in de gelegenheid gesteld tijdig van de processtukken kennis te nemen. De secretaris van de
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Bitter 1984, p. 116.
Bitter 1984, p. 121.
Art. 49 lid 2 Adv.w (1952). De betrokken advocaat is bevoegd zich, zowel in eerste aanleg als in
hoger beroep, bij de behandeling van een klacht door een raadsman te doen bijstaan.
HvD 11 juni 1990, nr. 1358, Advocatenblad 1991, p. 433. Het hof voegt toe dat hoewel het de
voorkeur zou hebben verdiend de betrokken advocaat te berichten of zijn verzoek tot aanhouding
al dan niet werd ingewilligd, er geen reden is aan het achterwege laten van een dergelijk bericht
en de beslissing van de raad desondanks de zaak af te doen de consequentie van nietigheid van
de op die wijze tot stand gekomen beslissing te verbinden.
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raad van toezicht diende tijdig mede te delen waar en wanneer deze gelegenheid bestond.897 In verband met de voorbereiding van de verdediging is immers van belang
dat de beschuldigde advocaat kennis heeft van hetgeen hem wordt verweten. 898 In de
huidige Advocatenwet is dat recht niet geheel sluitend verankerd. Volgens de systematiek van de wet neemt de beklaagde advocaat eerst kennis van de tegen hem
ingediende tuchtklacht of dekenbezwaar bij de indiening daarvan bij de raad van discipline. In geval van een dekenbezwaar is bepaald dat de deken de advocaat tegen wie
de bezwaren zijn gerezen schriftelijk op de hoogte stelt.899 Is een tuchtklacht eenmaal
bij de raad van discipline ingediend, dan ontvangt de advocaat van de griffier zo spoedig mogelijk een afschrift van de klacht, de daarbij gevoegde stukken en eventuele
aanvullingen daarop.900 De Advocatenwet voorziet echter niet in een voorschrift op
grond waarvan reeds bij indiening van een klacht de advocaat tegen wie de klacht is
gericht op de hoogte wordt gesteld. In de Leidraad dekenale klachtbehandeling (die
het karakter draagt van een procesreglement) is echter wel opgenomen dat een afschrift van de klacht, eventueel samen met de samenvatting en de relevantie correspondentie, aan de advocaat wordt gezonden.901
Het uitgangspunt dat de advocaat duidelijk en tijdig moet weten wat hem wordt verweten heeft in oudere tuchtrechtspraak geleid tot nietigheid van de beslissing van de
raad van toezicht. Daarbij ging het om ambtshalve beoordeelde gedragingen terwijl
niet was gebleken dat het voor de advocaat duidelijk moest zijn dat hij ter zake door
de raad tuchtrechtelijk ter verantwoording werd geroepen. Door hem daarop niet, althans onvoldoende, attent te maken, schond de raad een fundamentele regel van tuchtprocesrecht met als gevolg nietigheid van de beslissing. 902
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Art. 49 lid 2 Adv.w (1952). Thans zijn de processtukken ter griffie van de raad van discipline
raadpleegbaar. Bij de invoering van de nieuwe regeling tuchtrechtspraak per 1 februari 1986
kreeg ook de klager het recht om zich door een raadsman te laten bijstaan en de gelegenheid om
tijdig van de processtukken kennis te nemen (art. 49 lid 2 Adv.w).
Een dergelijk recht is met betrekking tot een ‘criminal charge’ neergelegd in art. 6 lid 3 onderdeel a EVRM, waarvan de toepasselijkheid in de tuchtprocedure niet vanzelfsprekend is: ‘to be
informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of
the accusation against him’. Het recht op een adequate voorbereiding van de verdediging is gebaseerd op onderdeel b van datzelfde artikellid: ‘to have adequate time and facilities for the preparation of his defence’.
Art. 46f Adv.w (vóór 2015 was dit art. 46f lid 1). Uit het artikel kan worden opgemaakt dat het
informeren van de advocaat plaatsvindt bij het ter kennis brengen van de raad van discipline van
die bezwaren.
Art. 46fb lid 1 Adv.w. Dit artikel is in 2015 ingevoegd op grond van de Wet positie en toezicht
advocatuur.
Art. 3.4 Leidraad houdende regels inzake dekenale klachtbehandeling. Wel in de wet opgenomen
maar facultatief is art. 46d lid 8: ‘Indien de deken op grond van zijn onderzoek van oordeel is dat
de klacht kennelijk ongegrond of van onvoldoende gewicht is, kan hij dat met redenen omkleed
meedelen aan de klager, de betrokken advocaat en de raad van discipline.’
HvD 25 augustus 1986, nr. 874, Advocatenblad 1987, p. 277 en HvD 9 december 1985, nr. 880,
Advocatenblad 1986, p. 321. Zie ook HvD 2 december 1968, nr. 197, Advocatenblad 1969,
p. 168.
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Voor een door een belanghebbende ingediende klacht is het de vraag of de lat procedureel ook zo hoog ligt. Bitter heeft hierover opgemerkt dat de tuchtklacht niet dezelfde functie heeft als de tenlastelegging in het strafrecht, alleen al niet omdat het
tuchtrecht met open normen werkt, maar ook omdat van de gemiddelde klager niet
verwacht kan worden dat hij in staat is een klacht voldoende nauwkeurig te formuleren
overeenkomstig daaraan te stellen juridische eisen. Het lijkt hem dan ook voor de hand
te liggen dat een klacht nog ter zitting van de tuchtrechter kan worden gewijzigd of
uitgebreid.903 De tuchtrechter heeft hier in het verleden een zekere nuancering op aangebracht: een klacht kan zeker niet ter zitting van de tuchtrechter worden uitgebreid
wanneer de betrokken advocaat bij die zitting niet aanwezig is.904 Ook heeft het hof
van discipline enkele malen beslist dat de raad van toezicht in zijn oordeel geen feiten
mag betrekken die bij de mondelinge behandeling niet ter sprake zijn gekomen en
waarover de beklaagde niet uitdrukkelijk is gehoord. 905 In oudere tuchtrechtspraak is
wel het standpunt gehuldigd dat de raad van toezicht geenszins is gebonden aan de
gronden, waarop een ingediende klacht is gebouwd, en aan de beklaagde advocaat een
straf kan opleggen op grond van gedragingen van die advocaat zoals die bij de behandeling van een klacht zijn gebleken, mits die advocaat de gelegenheid heeft gehad zijn
standpunt ten aanzien van die gedragingen uiteen te zetten. 906
5.5.4.2

Een eerlijke en openbare behandeling

Een belangrijk verdedigingsrecht, dat reeds in het keizerlijk decreet uitdrukkelijk naar
voren komt, is het recht om gehoord te worden over de klacht; dat wil zeggen het recht
om ter zitting van het tuchtcollege mondeling verweer te voeren. In de tuchtprocedure
met een meer inquisitoire benadering, zoals onder het keizerlijk decreet en Reglement III het geval was, had die aanwezigheid in de beslotenheid van de vergadering
van de raad het karakter van een verhoor. Opvallend is wel dat tot aan de wetswijziging van 1986 het ‘verhoor’ van de beklaagde advocaat alleen aan de orde was indien
werd overwogen een straf op te leggen. Bij ongegrondverklaring van het tuchtrechtelijk verwijt werd het horen kennelijk niet noodzakelijk geacht.
Het recht op horen vloeit in de moderne opvattingen voort uit het in artikel 6 lid 1
EVRM opgenomen fair-hearingbeginsel (de betrokkene is ‘entitled to a fair and public
hearing’). Het principe van de openbaarheid van de zitting van de tuchtrechter is bij
de wetswijziging van 1986 ingevoerd. Voordien vond de tuchtrechtspleging plaats in
de beslotenheid van de vergadering van de lokale raad van toezicht en discipline. De
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Bitter 1984, p. 119.
HvD 10 december 1990, nr. 1447, Advocatenblad 1992, p. 525. In het midden kan volgens het
hof blijven of een uitbreiding van de klacht ter zitting naar huidig (tucht)recht had kunnen worden
toegelaten wanneer de advocaat tegen wie de klacht is gericht daartegen geen bezwaar maakt; in
ieder geval was zo’n uitbreiding niet toelaatbaar nu de betrokken advocaat wegens ziekte de
zitting niet kon bijwonen.
HvD 15 februari 1954, Advocatenblad 1954, p. 166 en HvD 9 september 1968, nr. 195, Advocatenblad 1969, p. 27.
HvD 15 februari 1954, Advocatenblad 1954, p. 166.
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procedurele bepaling uit het herziene Reglement III van 1929 geeft een indicatie dat
ook de behandeling van het hoger beroep geen publiek toegankelijke aangelegenheid
is geweest, aangezien de rechter in hoger beroep (evenals de Hoge Raad in cassatie)
de klachtzaak buiten aanwezigheid van de klager in raadkamer diende te behandelen.
De hoofdregel in de Advocatenwet was oorspronkelijk dan ook dat zittingen van de
raad van toezicht en het hof van discipline niet openbaar waren. 907 In 1981 heeft het
HvD de zaak tegen het Advocatencollectief Amsterdam-Noord op verzoek van verweerders in het openbaar behandeld en daarin in het openbaar uitspraak gedaan, met
de overweging dat ‘indien de betrokken advocaat daarom verzoekt en geen ander in
aanmerking te nemen belang daaraan in de weg staat de door artikel 49 lid 10 Advocatenwet beschermde belangen zich er niet tegen verzetten dat de terechtzitting in het
openbaar wordt gehouden en de beslissing in het openbaar wordt uitgesproken’.908
Deze regel waarbij openbaarheid de standaard is en pas na verzoek daartoe en afweging door de tuchtrechter van de betrokken belangen de zaak openbaar wordt behandeld, is in 1986 in de Advocatenwet opgenomen.909
Over het horen van de klager en de beklaagde zoals de Advocatenwet regelde schrijft
Schenk dat het nodig is dat de klager en de beklaagde samen worden gehoord indien
hun verklaringen met elkaar in strijd zijn.910 De normale gang van zaken is dat de
klager en beklaagde elkaars vragen moeten kunnen stellen en ter zitting op elkaars
antwoorden moeten kunnen reageren. In een accusatoire procesvorm, waarbij klager
en beklaagde als procespartijen tegenover elkaar staan, is het immers aangewezen dat
beiden ook op elkaar standpunten kunnen reageren en is het principe van hoor en wederhoor aan de orde. Naar het oordeel van het hof van discipline behoren partijen
derhalve niet te worden gehoord buiten (de mogelijkheid van) elkaars bijzijn. Dat een
van de partijen geen gebruik maakt van zijn recht bij een mondelinge behandeling
aanwezig te zijn heeft niet tot gevolg dat het recht op hoor en wederhoor van de andere
partij wordt geschonden.911
Omtrent het bijwonen van getuigenverhoren, het ondervragen van getuigen door de
beklaagde en het doen horen van getuigen op verzoek van de beklaagde is in de Advocatenwet niets geregeld.912 Het hof van discipline heeft in het verleden wel beslist
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Art. 49 lid 10 jo. art. 57 lid 2 Adv.w (1968).
Kenbaar uit Bitter 1984, p. 120-121.
Nadat eerst in het wetsvoorstel was opgenomen dat de raad van discipline indien enig door artikel
46 beschermd belang dat vordert en alsdan met toestemming van de klager kon beslissen dat de
zitting in het openbaar zal worden gehouden. Uiteindelijk is in art. 49 lid 11 de hoofdregel geworden dat de tuchtzaak op een openbare zitting wordt behandeld, maar de raad om gewichtige
redenen kan bevelen dat de behandeling geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren zal plaatsvinden.
Schenk 1975, p. 21.
HvD 6 februari 2015, nr. 7113, ECLI:NL:TAHVD:2015:35.
In Albert en Le Compte tegen België (EHRM 10 februari 1983, NJ 1987/315) heeft het EHRM
geoordeeld dat in die zaak de bepalingen sub a, b en d (het ondervragen en doen horen van getuigen) van lid 3 van art. 6 EVRM waren begrepen in de betekenis van ‘fair trial’ als bedoeld in
art. 6 lid 1. In geval van een criminal charge zou een verdachte op grond van art. 6 lid 3 onder d
EVRM, het recht hebben de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het
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dat klager en beklaagde moeten worden opgeroepen voor het bijwonen van getuigenverhoren.913 Bovendien moet over een betwist punt een getuige worden gehoord
wanneer de klager dat wenst. 914 Volgens Bitter mag daaruit waarschijnlijk worden
geconcludeerd dat die verplichting ook bestaat wanneer de beklaagde daarom verzoekt. Het beginsel van ‘equality of arms’ noopt daar zijns inziens toe. 915
De beklaagde advocaat heeft onder de huidige procedure een recht om te worden gehoord voordat het tuchtcollege een beslissing neemt. Heeft hij echter ook een plicht
om te verschijnen? In het advocatentuchtrecht werd enige tijd van een dergelijke
plicht voor de advocaat uitgegaan.916 De wet voorziet niet in een verschijningsplicht
of in de mogelijkheid medebrenging te gelasten, zoals bij de getuigenregeling wel het
geval is door medebrenging op bevel van de officier van justitie.917 In het ererecht
werd in 1968 echter een verschijningsplicht voor de beklaagde advocaat ingevoerd.918
Deze verschijningsplicht gold overigens alleen voor de behandeling in eerste aanleg
en is bij de herziening van de gedragsregels in 1992 verdwenen.
De Doelder ziet een verschijnplicht als een minpunt bij de beoordeling van een eerlijke procedure. Hij meent dat de betrokkene in principe niet verplicht is voor het
gerecht te verschijnen, maar dat het tuchtcollege wel daartoe het bevel kan geven.919
5.5.4.3

Behandeling door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht

Voor zover de beoordeling door de ‘eigen’ tuchtrechter voor een advocaat als een
bijzonder voorrecht moet worden beschouwd, biedt het EVRM hem daarbij wel de
garantie dat die beoordeling plaatsvindt door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht.
In latere tuchtrechtspraak heeft het hof van discipline het standpunt dat de raden van
discipline in het algemeen niet kunnen worden aangemerkt als een onafhankelijk en
onpartijdig gerecht in de zin van artikel 6 EVRM in constante jurisprudentie steeds
verworpen. Ook door beklaagde advocaten is met regelmaat betoogd dat de inrichting
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oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge.
HvD 11 januari 1965, nr. 152, Advocatenblad 1966, p. 121. Zie ook HvD 11 december 1961,
nr. 113, Advocatenblad 1962, p. 110.
HvD 27 november 1968, nr. 193, Advocatenblad 1968, p. 398.
Bitter 1984, p. 120.
Schenk 1975, p. 21 en p. 51-52; Verpaalen 1971, p. 112; De Doelder 1981, p. 130-131; Bitter
1984, p. 116. Hoewel gedragsregel 47 lid 1 (1980) nog spreekt over raad van toezicht, gaan ook
Mols en Malherbe 1990, p. 12 ervan uit, kennelijk voor de raden van discipline.
Art. 49 lid 6 Adv.w. In andere vormen van tuchtrecht, namelijk het tuchtrecht gebaseerd op de
Wet BIG werd in de memorie van toelichting uitdrukkelijk opgemerkt dat een bepaling op grond
waarvan de aangeklaagde zou kunnen worden verplicht ter terechtzitting te verschijnen, principieel verwerpelijk leek en daarom in het wetsontwerp niet was opgenomen. Kamerstukken II
1985/86, 19 522, nr. 3, p. 130.
Ereregel 6 lid 1 (1968), overgenomen in 1980 als gedragsregel 47 lid 1.
De Doelder 1981, p. 130-132 en 202. Ook Van Agt is geen voorstander van een verschijnplicht,
Van Agt 1971, p. 39 en 45.
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van de tuchtcolleges, door de samenstelling en/of wijze van benoeming van de advocaat-leden strijdigheid oplevert met artikel 6 EVRM.920 Eveneens is het vaste rechtspraak van het hof dat ‘de gewenste deskundigheid bij de behandeling van zaken
rechtvaardigt dat de colleges deels zijn samengesteld uit beroepsgenoten en dat dit
onvoldoende grond is voor de veronderstelling dat dit afbreuk zou doen aan de
onpartijdigheid van de colleges’.921 In die vaste tuchtrechtspraak wordt dan ook nog
toegevoegd ‘dat de samenstelling van het hof, dat in meerderheid bestaat uit met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht, nog een extra waarborg biedt voor een
onafhankelijke en onpartijdige behandeling in hoger beroep’.922
Naast de institutionele waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid dient
ook uit de bejegening van de beklaagde advocaat door de tuchtrechter te blijken dat
het tuchtcollege de klachtzaak objectief zal behandelen. De onschuldpresumptie is
opgenomen in artikel 6 lid 3 EVRM en werkt dan ook niet direct door in het advocatentuchtrecht. De Doelder meent echter dat het beginsel van de onschuldpresumptie
ook hier gehuldigd dient te worden.923 Schenk gaat voor het advocatentuchtrecht eveneens uit van toepasselijkheid van dit beginsel wanneer hij uiteenzet dat ook in tuchtrechtspraak eerst moet worden vastgesteld of de verweten gedraging gepleegd is en
vervolgens of zij verwijtbaar is.924
In het verlengde daarvan kan nog gewezen worden op de regels rond verschoning en
wraking die op de tuchtprocedure van overeenkomstige toepassing zijn verklaard.
Overeenkomstig Reglement III (1929) bevatte het ontwerp van de commissie-Drost
de mogelijkheid voor leden van de kamer van discipline om zich te verschonen of te
worden gewraakt, indien er jegens hen feiten of omstandigheden zouden bestaan,
waardoor in het algemeen de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.
Artikel 48 lid 2 Advocatenwet, waarin deze bepaling werd opgenomen, laat in het
midden of dit wrakingsrecht door de klager of de advocaat kan worden ingeroepen. 925
In zekere zin valt de onschuldpresumptie ook af te leiden uit het sinds de herziening
van Reglement III in de regelgeving opgenomen beginsel dat tot de tenuitvoerlegging
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HvD 11 januari 2010, nr. 5628, ECLI:NL:TAHVD:2010:YA0242. De EHRM-uitspraken
waarop het hof zijn constante jurisprudentie heeft gebaseerd: de zaken EHRM 8 juni 1976,
NJ 1978/223 (Engel tegen Nederland), EHRM 23 juni 1981, NJ 1982/602 (Le Compte, Van
Leuven en De Meyere tegen België), EHRM 10 februari 1983, NJ 1987/315 (Albert en Le
Compte tegen België), EHRM 26 oktober 1984, NJ 1988/744 (De Cubber tegen België) en
EHRM 22 mei 1990, NJ 1992/454 m.nt. EJD (Weber tegen Zwitserland).
Zie o.a. HvD 1 februari 2016, nr. 150035, ECLI:NL:TAHVD:2016:35.
Ibidem.
De Doelder 1981, p. 132 en 202.
Schenk 1975, p. 138.
Art. 54 lid 4 ontwerp-Drost voorzag in een vergelijkbare wrakingsbepaling in hoger beroep
(art. 56 lid 4 Adv.w). Op grond van de afgeperkte kring van appelgerechtigden kon het wrakingsrecht alleen door de betrokken advocaat of de algemeen deken worden uitgeoefend.
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van tuchtsancties eerst wordt overgegaan zodra de desbetreffende beslissing in kracht
van gewijsde is gegaan.926
Uit de onschuldpresumptie volgt tevens, dat men geen conclusies mag trekken met
betrekking tot het plegen van het tenlastegelegde vergrijp louter uit het niet-verschijnen ter zitting.927 Maar mag de tuchtrechter ook rekening houden met de opstelling
van de beklaagde advocaat ter zitting of de wijze waarop hij zij verweer voert? Het
moet volgens het hof van discipline advocaten vrijstaan om tegenover de tuchtrechter
een standpunt over het hun verweten handelen in te nemen en dat dit op zichzelf niet
tot een zwaardere maatregel mag leiden. 928
5.5.4.4

Behandeling binnen een redelijke termijn

In § 5.4.5.2 kwam aan de orde dat door tijdsverloop het klachtrecht van de klager kan
vervallen. Deze vervaltermijn moet worden onderscheiden van het recht van de beklaagde advocaat op behandeling van de tuchtzaak binnen een redelijke termijn. De
bron van dit vereiste kan worden gevonden in de formulering van artikel 6 lid 1
EVRM: het recht op behandeling binnen een redelijke termijn (‘within a reasonable
time’).
De zin daarvan is onder andere dat een zich verwerende partij niet te lang in onzekerheid behoeft te verkeren omtrent de uitkomst van de zaak. In zijn algemeenheid kan
niet worden aangegeven welke termijn redelijk is voor de afdoening van een tuchtzaak. De bijzondere omstandigheden van elk geval zijn doorslaggevend. Bezien
moetn worden zowel de procedure in zijn geheel als de afzonderlijke fasen daarvan.
Ook na vaststelling dat sprake is van overschrijding van een redelijke termijn dient
volgens het hof van discipline een afweging gemaakt te worden tussen enerzijds het
belang van de advocaat bij verval van het klachtrecht en anderzijds het belang van
klager en het publieke belang dat het tuchtrecht heeft te dienen bij beoordeling van de
klacht. Het publieke belang dat moet worden gehecht aan een behoorlijke beroepsuitoefening door de advocatuur, welk belang wordt gediend door het tuchtrecht, brengt
mee dat slechts in uitzonderingsgevallen op grond van artikel 6 EVRM kan worden
geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid als gevolg van overschrijding van de redelijke termijn, aldus het hof.929
5.5.4.5

Rechtsmiddelen

Binnen de door het keizerlijk decreet geboden rechtsbescherming was ten behoeve
van de tuchtrechtelijk bestrafte advocaat het recht opgenomen om beslissingen van de
raad van discipline aan het oordeel van de gewone rechter te onderwerpen. Onder
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Art. 36 lid 1 Reglement III (1929), art. 48 lid 7 Adv.w (hernummerd). Een vergelijkbare bepaling
gold voor de openbaarmaking, die niet geschiedt voordat de beslissing in kracht van gewijsde is
gegaan.
Leijten 1991, p. 277-278.
HvD 19 december 2014, nr. 7199, ECLI:NL:TAHVD:2014:355.
HvD 1 februari 1999, Advocatenblad 26 november 1999.
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Reglement III beperkte die appelbevoegdheid zich tot opgelegde schorsingen (en
vanaf 1920 ook schrappingen). Het recht op hoger beroep van de advocaat werd in
1952 in de Advocatenwet verruimd door ook een opgelegde berisping vatbaar te maken voor hoger beroep. Aanleiding voor die uitbreiding vormde de bestaande praktijk
dat een advocaat aan wie – gelet op de ernst van de overtreding – eigenlijk een berisping had moeten worden opgelegd, op eigen verzoek werd gestraft met schorsing in
de uitoefening van de praktijk gedurende bijvoorbeeld een dag, zodat hij daartegen
hoger beroep kon instellen. De regering gaf er de voorkeur aan om de advocaat voortaan zonder omweg hoger beroep te kunnen laten instellen. 930
De wetswijziging van 1986 kende aan de beklaagde advocaat een volledig ongeclausuleerd beroepsrecht toe. De regering zag hiertoe grond omdat ook indien na
behandeling door de raad van discipline geen maatregel werd opgelegd, de betrokken
advocaat er belang bij zou kunnen hebben tegen de beslissing in beroep te gaan, bijvoorbeeld omdat hij de motivering niet juist acht of de waardering door de raad van
discipline van zijn handelwijze niet kan delen. 931 In alle gevallen kan een advocaat
dus tegen een beslissing van de raad van discipline opkomen, zij het dat de advocaat
daarbij een eigen belang dient na te streven. 932
Het rechtsmiddel van verzet tegen een (afwijzende) beslissing van de voorzitter van
de raad van discipline werd aan de beklaagde advocaat niet toegekend. Waarschijnlijk
zag de wetgever hier, in verband met de aard van de voorzittersbeslissing (namelijk
per definitie afwijzing van de klacht), geen door middel van een verzetsprocedure te
beschermen belang voor de betrokken advocaat.
Aan het tuchtrecht is in 2009 de mogelijkheid van het treffen van een spoedshalve
schorsing toegevoegd. Omdat deze procedure, waar ook artikel 6 EVRM in beginsel
op van toepassing is,933 wordt gekenmerkt door zeer korte beslistermijnen en het opleggen van een spoedschorsing of het treffen van een voorziening onmiddellijke werking heeft, voorzag de wetgever hier in een dubbele vorm van rechtsbescherming. De
betrokken advocaat kan tegen de beslissing van de raad van discipline appelleren,
maar hij kan tegelijkertijd de raad verzoeken de opgelegde schorsing of voorlopige
voorziening op te heffen.934
Een hernieuwde beoordeling door de appelrechter brengt ook het risico van een minder gunstig eindresultaat mee (het hof mag immers de maatregel verzwaren). In de
Advocatenwet nam de wetgever in 1952 ook geen algeheel verbod van herziening ten
nadele op (‘reformatio in peius’). 935 In de memorie van toelichting werd aangegeven
dat, in overeenstemming met hetgeen in de gewone strafrechtspleging geldt, het hof
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Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nr. 3, p. 12.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 1979/80, 16 094, nr. 3, p. 9.
HvD 21 mei 2010, nr. 5572, ECLI:NL:TAHVD:2010:YA0638.
Zie EHRM 5 april 2016, nr. 33060/10 (Blum tegen Oostenrijk), § 62, waar het gaat om ‘interim
measures’. Verzoek tot verwijzing naar Grote Kamer hangt nog. Zie hierover Öçler 2016, p. 521.
Art. 60ad lid 1 Adv.w (hoger beroep) en art. 60ab lid 6 Adv.w (verzoek tot opheffing schorsing
of voorziening)
Art. 57 lid 4 Adv.w: ‘Indien alleen de betrokken advocaat hoger beroep heeft ingesteld, kan het
hof slechts met éénparigheid van stemmen de opgelegde straf verzwaren.’
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van discipline bevoegd zou zijn een opgelegde straf te verzwaren, ook indien alleen
de betrokken advocaat hoger beroep heeft ingesteld, maar dan met eenparigheid van
stemmen.936 Dit beschermingsrecht is met de Wet positie en toezicht advocatuur komen te vervallen. Voor de advocaat geldt dan ook ten volle: ‘appelleren is riskeren’.
Het advocatentuchtrecht kent een gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Uitdrukkelijk
is in artikel 46 Adv.w opgenomen dat het hof van discipline in hoogste ressort beslist.
De mogelijkheid van beroep in cassatie heeft tussen 1929 en 1952 wel bestaan, maar
met de komst van het hof van discipline zag de regering de bewaking van de rechtseenheid voldoende gewaarborgd nu een centraal college over alle appellen zou gaan
beslissen.937
Dat neemt niet weg dat regelmatig is getracht een tuchtrechtelijke beslissing die kracht
van gewijsde had gekregen toch opnieuw te laten beoordelen. Het hof van discipline
heeft in die gevallen even zo vaak erop gewezen dat de wet niet voorziet in de mogelijkheid tot herziening van een uitspraak van de tuchtrechter, noch dat aan de bepalingen van het EVRM een aanspraak kan worden ontleend op ‘herziening’. Voorts
vloeit noch uit die bepalingen, noch uit enig andere rechtsregel voort dat de in titel
VIII van het derde Boek van het Wetboek van Strafvordering voorziene mogelijkheid
tot herziening van arresten en vonnissen van de strafrechter, ondanks het ontbreken
van een overeenkomstige voorziening in de Advocatenwet, gelijkelijk dient te gelden
voor de uitspraken van de in de Advocatenwet aangewezen tuchtrechter. 938 Een eventuele revisie, gebaseerd op het betoog dat nieuwe feiten en omstandigheden aan het
licht zijn gekomen die, als het hof daarmee bekend was geweest, tot een andere beslissing zouden hebben geleid, kent de wet evenmin (en het gaat de rechtsvormende
bevoegdheid van de tuchtrechter te buiten een dergelijk rechtsmiddel open te stellen).939 De tuchtrechtspraak laat toch de mogelijkheid open dat een uitzondering op
die uitgangspunten mogelijk is als blijkt dat de uitspraak waarvan herziening wordt
gevraagd in strijd is met het EVRM – of breder: met algemene rechtsbeginselen. De
lijn in de tuchtrechtspraak is dus als volgt: alleen indien sprake is van schending van
een fundamenteel rechtsbeginsel kan een verzoeker in beginsel ontvankelijk zijn in
zijn verzoek:
‘Tegen een beslissing van het Hof van Discipline is in de Advocatenwet geen rechtsmiddel
opengesteld. De wet voorziet evenmin in de mogelijkheid tot herziening van een uitspraak
van de tuchtrechter. Dit betekent dat een verzoek tot herziening niet in behandeling kan
worden genomen en de verzoeker dan ook niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in
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Memorie van toelichting, Bijl. Hand. II 1947/48, 892, nr. 3, p. 12.
Ibidem.
HvD 20 oktober 1997, nr. 2400, Advocatenblad 1998, p. 671 en HvD 14 december 1998,
nr. 2529, Advocatenblad 1999, p. 841.
HvD 18 januari 2013, nr. 6483, ECLI:NL:TAHVD:2013:54.
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een dergelijk verzoek. Bij uitzondering kan hierover anders worden geoordeeld, doch uitsluitend indien en voor zover mocht blijken dat bij de behandeling van het hoger beroep
sprake is geweest van schending van een fundamenteel rechtsbeginsel.’ 940

In zodanig geval is immers ‘geen sprake geweest van een eerlijk proces in de zin van
artikel 6 EVRM wat de tuchtrechter dient te redresseren’.941 De verzoeker tot herziening dient een uitdrukkelijk en onderbouwd beroep te doen op schending van een expliciet genoemd fundamenteel rechtsbeginsel. Alvorens tot heropening van de zaak te
kunnen komen dient dan ook te worden vastgesteld of dit beroep opgaat en de verzoeker ontvankelijk is in zijn verzoek.942
5.5.4.6

Medewerkingsplicht

Moet een beklaagde advocaat ook medewerking verlenen aan waarheidsvinding in de
tuchtzaak? Zoals hiervoor is behandeld valt een tuchtrechtelijke klacht niet te
beschouwen als een ‘criminal charge’; het advocatentuchtrecht moet in elk geval in
zoverre niet als strafrecht worden beschouwd. Daaruit vloeit dan voort dat de plicht
inlichtingen te verschaffen aan de deken als verwoord in de huidige gedragsregel 37
niet in strijd is met het (strafrechtelijke) nemo tenetur-beginsel.943
In geval van een ‘criminal charge’ zou de beschuldigde het recht hebben om zichzelf
niet te hoeven belasten.944 De Doelder concludeert dat uit de accusatoire procesvorm
volgt dat de beschuldigde geen enkele medewerking behoeft te verlenen aan zijn veroordeling dan wel dat hij nimmer verplicht is enige actieve steun te verlenen aan zijn
proces.945 Leijten schrijft anderzijds dat in de literatuur algemeen wordt verdedigd dat
het tuchtrechtelijk rechtssubject dient mee te werken aan het vinden van de waarheid.946 Een weigering in dat verband is een zelfstandig tuchtvergrijp. Als argumenten
daarvoor worden aangevoerd dat meewerken een groepsplicht is en dat het behoort
tot de beginselen van het echte tuchtrecht.947 Bitter voegt daar aan toe dat de toeken-
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HvD 7 september 2001, nr. 3021, Advocatenblad 2002, p. 367. Zie ook HvD 19 oktober 2012,
nr. 6515, ECLI:NL:TAHVD:2012:YA3469. De uitzondering in de laatste beslissing luidt iets
anders: ‘Bij uitzondering kan hierover anders worden geoordeeld, doch uitsluitend indien en voor
zover mocht blijken dat bij de behandeling van het hoger beroep geen sprake is geweest van een
eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak doordat een fundamenteel rechtsbeginsel is geschonden.’
HvD 13 februari 2012, nr. 6323, ECLI:NL:TAHVD:2012:YA2464.
HvD 19 oktober 2012, nr. 6515, ECLI:NL:TAHVD:2012:YA3469. Het HvD heeft bovendien
beslist dat een eventuele uitzondering beperkt dient te blijven tot die gevallen waarin een advocaat aan wie een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd, een beroep kan doen op schending van
fundamentele rechtsbeginselen; HvD 11 juli 2011, nr. 6103, ECLI:NL:TAHVD:2011:YA2152,
met verwijzing naar eerdere beslissing HvD 15 oktober 2007, nr. 4727.
HvD 14 februari 2005, kenbaar uit databank op advocatenorde.nl.
Art. 14 lid 3 sub g IVBRP: ‘not to be compelled to testify against himself or to confess guilt’.
De Doelder 1981, p. 132, 187 en 202.
Leijten 1991, p. 273; zij verwijst onder meer naar Röling 1936, p. 56; Taat 1948, p. 235; Schenk
1975, p. 21 en Bitter 1984, p. 122-124.
Mols en Malherbe 1990, p. 12 en 156.
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ning van dat recht om zichzelf niet te belasten het tuchtrecht zou frustreren. Bij klachten over de dienstverlening beschikt de advocaat immers over het bewijsmateriaal,
namelijk het dossier. Hij acht de omkering van de bewijslast niet in strijd met artikel
6 lid 2 EVRM, omdat het belang van een effectieve rechtshandhaving deze uitzondering rechtvaardigt. Daarnaast leidt hij uit de vertrouwensrelatie tussen advocaat en
cliënt af dat de cliënt erop behoort te kunnen rekenen dat zijn raadsman hem niet in
de steek laat door informatie achter te houden wanneer de advocaat een misstap heeft
begaan die de cliënt heeft geschaad.948 Daaraan kan nog worden toegevoegd het in
gedragsregel 11 bepaalde dat de advocaat die bemerkt dat hij tekort is geschoten in de
behartiging van de belangen van zijn cliënt, zijn cliënt op de hoogte moet stellen en
hem, zo nodig, adviseren onafhankelijk advies te vragen. 949
Over de medewerkingsplicht, waaromtrent in de ontwerpregelingen van 1921 en 1939
niets was geregeld, heeft het hof in 1966 overwogen dat een advocaat verplicht is op
loyale wijze aan het tegen hem gevoerde disciplinaire onderzoek mee te werken. 950
Naar aanleiding van deze principiële beslissing is in het ererecht een regel neergelegd
die de advocaat tot zekere medewerking verplicht. Ereregel 6 lid 2 (1968) vermeldt
dat in zaken behorende tot de competentie van de raad van toezicht of van de deken
de advocaat verplicht is alle gevraagde inlichtingen aanstonds te verstrekken. De inhoud van deze regel is vervolgens overgenomen in gedragsregel 47 lid 2 (1980).951
Bitter heeft de ratio achter deze regels als volgt omschreven. De medewerkingsplicht
hoort bij het tuchtproces voor zover dit een inquisitoir karakter heeft. Het vinden van
de waarheid wordt als eminent belang gezien met het oog op het doel van de tuchtprocedure: het goed functioneren van de beroepsgroep. Het privébelang van de aangeklaagde wordt hier terzijde gesteld ten faveure van het belang van de groep. Dat
kan in beginsel gerechtvaardigd zijn omdat het goed functioneren van de groep geacht
kan worden het belang van de leden te dienen. 952
Na de wetswijziging van 1986 is er een belangrijke wijziging gekomen in de taak van
de deken en die van de raad van toezicht (over beider ‘competentie’ de door Bitter
geanalyseerde regels zich uitstrekten). Sinds 1986 is de rol van de deken gewijzigd
van voorzitter van het tuchtcollege in eerste aanleg tot een buiten het tuchtcollege
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Bitter 1984, p. 122.
Deze regel is volgens de toelichting ontleend aan regel 3.3.6.3 van de IBA Code of Ethics (1990).
Een zorgvuldige rechtsbijstandverlening eist dat de advocaat min of meer ernstige tekortkomingen daarin en regelrechte fouten aan de cliënt kenbaar maakt.
HvD 17 januari 1966, nr. 170, Advocatenblad 1967, p. 519. Door dit na te laten handelt hij in
strijd met de eer van de stand. Door niet te verschijnen wordt een goede tuchtrechtspraak zonder
enige grond gefrustreerd.
De ereregelen van 1921 en 1939 kenden een dergelijke verplichting niet. Wellicht durfden de
vertegenwoordigers van de privaatrechtelijke Nederlandsche Advocaten-Vereeniging het niet
aan zich te mengen in deze publiekrechtelijke (want procedurele) aangelegenheid van de tuchtrechtspraak.
Bitter 1984, p. 122. Vgl. ook de eerste stelling bij het proefschrift van De Bie: ‘In het begrip
tucht, zooals wij dit in ons positieve recht vinden, treedt het belang van den individu op den
achtergrond en primeert het belang van den kring.’ De Bie 1904, Stellingen.
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staande vooronderzoeker. Hier is dan van belang in hoeverre de advocaat verplicht is
in het kader van een tuchtrechtelijke klacht mee te werken aan het onderzoek van de
deken (‘de deken stelt een onderzoek in naar elke bij hem ingediende klacht’, aldus
artikel 46c lid 3). In 1991 heeft het hof van discipline overwogen dat uit één en ander
volgt dat de advocaat, tot wie de deken zich richt in de uitoefening van zijn hiervoor
omschreven taken, in het algemeen verplicht is hem te antwoorden.953 De door de
wetgever aan de deken opgedragen taken zouden geen enkele zin hebben volgens het
HvD indien de advocaat die plicht niet zou hebben. Een advocaat die daaraan geen
gehoor geeft handelt in strijd met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt. Dit uitgangspunt zien we terug in de toelichting bij de in 1992 vastgestelde gedragsregel 37:
‘De Advocatenwet geeft de deken de opdracht een klacht te onderzoeken. Dat onderzoek
zou zinloos zijn bij gebreke van medewerking van de advocaat. Ook de behandeling van de
klacht door de Raad van Discipline zou ernstig belemmerd worden. Het prompt verlenen
van medewerking aan het onderzoek naar een ingediende klacht bevordert daarnaast het
vertrouwen in de advocatuur.’

In gedragsregel 37 komt dan ook het onderscheid tussen toezicht en tuchtrecht tot
uitdrukking: de medewerkingsplicht geldt voor de advocaat jegens de onderzoekende
deken bij een ingediende tuchtklacht. Hier opereert de deken als vooronderzoeker van
de tuchtklacht binnen het door paragraaf 4 van de Advocatenwet beheerste tuchtrecht.
De deken, zo volgt uit gedragsregel 37, kan echter ook een verzoek om informatie
doen dat verband houdt met een aan de deken opgedragen controle. Ook in dat geval
is de advocaat verplicht de deken desgevraagd inlichtingen te verstrekken.954 Nu is
sinds 1 januari 2015 de deken als wettelijk toezichthouder in de zin van de Awb bevoegd inlichtingen te vorderen (art. 5:16 Awb) en inzage te vorderen van zakelijke
gegevens en bescheiden (art. 5:17 lid 1 Awb). Daarbij geldt dat eenieder verplicht is
aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn
bevoegdheden (art. 5:20 lid 1 Awb). De taak van de deken brengt bovendien noodzakelijkerwijs mee dat leden van de beroepsgroep gehouden zijn de deken te informeren
indien hij, naar aanleiding van klachten van derden, vragen stelt. Door niet adequaat
te reageren op verzoeken van en namens de deken frustreert een advocaat de deken in
de uitoefening van zijn wettelijke taak en brengt hij daarmee het vertrouwen dat een
953

954

HvD 18 november 1991, nr. 1567, Advocatenblad 1992, p. 266. De algemeen deken appelleerde
met de grief dat de betrokken advocaat zich niet klachtwaardig heeft gedragen door niet op de
brieven van de deken te reageren aangezien uit geen enkele verordening van de Nederlandse orde
van advocaten voortvloeit dat op brieven van de deken als waarvan te dezen sprake is moet worden gereageerd. Deze opvatting kan niet als juist worden aanvaard, aldus het hof van discipline.
Een vergelijkbare informatieplicht was ook in de verordening op de administratie en de financiële
integriteit opgenomen. Op de voet van art. 12 lid 2 van die verordening was de advocaat verplicht
desgevraagd de deken of de namens de deken optredende secretaris de gewenste inlichtingen te
verschaffen over de door hem gevoerde administratie. Ook aan nader onderzoek is de advocaat
verplicht zijn medewerking te verlenen. Deze verplichting houdt geen verband met een ingediende tuchtklacht.
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samenleving moet hebben in een behoorlijke beroepsuitoefening en goed toezicht
daarop, ernstig in gevaar. 955
Een belangrijk verschil tussen de medewerkingsplicht in verband met een ingediende
tuchtklacht en het houden van toezicht door de deken is dat in het laatste geval de
uitgevoerde controle nog niet betekent dat handhavend zal worden opgetreden. Wel
zal het zo kunnen zijn dat het niet voldoen aan een verzoek om informatie door de
deken als toezichthouder, een zelfstandig tuchtvergrijp vormt. 956
Op de medewerkingsplicht werd reeds in de ereregelen van 1968 een uitzondering
opgenomen, die tot op heden deel uitmaakt van de gedragsregel. Volgens regel 6 lid
1 (1968) was de advocaat verplicht tot medewerking, ‘zonder zich op zijn geheimhoudingsplicht te kunnen beroepen, behoudens in zeer bijzondere gevallen. De advocaat, die meent op deze uitzondering beroep te moeten doen, pleegt overleg met de
deken’.957 Met de wijziging van de Advocatenwet per 1 januari 2015 is de advocaat
jegens de deken als toezichthouder wettelijk niet meer gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht.958 Of de advocaat in dat geval ook verplicht is om te spreken is de vraag,
gelet op het bepaalde in artikel 5:20 lid 2 Awb: wie uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift verplicht is tot geheimhouding, kan het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit de geheimhoudingsplicht voortvloeit. Dat laatste
lijkt te zijn geregeld in artikel 45a lid 3 Advocatenwet, dat de advocaat en zijn personeel ontheft van de geheimhoudingsplicht ten behoeve van het houden van toezicht.
In het wetsvoorstel van de Wet positie en toezicht advocatuur heeft de wetgever aanvankelijk op het oog gehad een cautie en zwijgrecht op te nemen in tuchtzaken, nu
voorzien was in een specifiek vooronderzoek, waarbij op dat vooronderzoek en de
vooronderzoeker artikel 5:20 lid 1 Awb van overeenkomstige toepassing zou zijn. De
betrokken advocaat was volgens het voorgestelde artikel 46l lid 5 dan ook niet verplicht om verklaringen omtrent zijn onderzochte handelen of nalaten af te leggen. Alvorens te worden gehoord, moest aan de advocaat worden medegedeeld dat hij niet
tot antwoorden verplicht zou zijn, de zogeheten cautie. De regering gaf hierbij als
toelichting dat

955
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HvD 10 februari 2014, nr. 6835, ECLI:NL:TAHVD:2014:31.
Het opzettelijk niet voldoen aan een bevel of een vordering van een wettelijk toezichthouder is
op grond van art. 184 lid 1 Sr een strafbaar feit. De Awb bevat zelf geen andere sancties op het
niet voldoen aan het verzoek om informatie dan het opleggen van een last onder dwangsom.
De commissie-Dirkzwager stelde een andere uitzondering voor: ‘behoudens wanneer zulks zou
leiden tot openbaarmaking van hem door zijn cliënt in de uitoefening van zijn beroep toevertrouwde geheimen’ (regel 4 lid 2 ontwerp commissie-Dirkzwager). De commissie lichtte toe dat
het oude art. 6 lid 2 een ongegronde en onjuiste inbreuk maakte op het beroepsgeheim en daarom
is gereviseerd. De commissie kon noch wilde verder gaan dan de wet toestaat. In de tekst moest
uiteraard geen vrijbrief worden gelezen om van het beroepsgeheim een onjuist gebruik te maken.
Ontwerp commissie Herziening Ereregelen, Advocatenblad 1979, p. 47.
Art. 45a lid 3 Adv.w (2015). De bepaling geldt ook voor de medewerkers van de advocaat en
zijn personeel, alsmede andere personen die bij de beroepsuitoefening betrokken zijn.
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‘gezien het feit dat het vooronderzoek plaatsvindt in het kader van een tuchtrechtelijke procedure die kan leiden tot de oplegging van sancties met een punitief karakter, analoog aan
artikel 29 Sr en artikel 5:10a Awb een zwijgrecht was opgenomen voor de advocaat waartegen de klacht was ingediend en had de vooronderzoeker de plicht om betrokkene van dit
zwijgrecht op de hoogte te stellen’.959

De gezamenlijke tuchtcolleges wezen erop dat het tuchtrecht geen strafrecht is, en dat
het bij het advocatentuchtrecht geen ‘criminal charge’ betreft. De regering was dit
weliswaar met de tuchtcolleges eens, maar gaf aan dat het tuchtrecht mede een punitief karakter heeft. Bij dat vooronderzoek naar een tuchtklacht of bij de behandeling
van een tuchtklacht ter zitting zou dan niet op voorhand kunnen worden uitgesloten
dat uiteindelijk een maatregel met een punitief karakter (zoals een geldboete) wordt
opgelegd. De regering vreesde dat het niet voorzien in het verlenen van de cautie of
handhaving van het nemo tenetur-beginsel strijdigheid zou kunnen opleveren met artikel 6 EVRM.960
Nadien is door de tuchtrechtelijke instanties, daarin gesteund door meerdere Kamerfracties, aangegeven dat ‘het zwijgrecht van advocaten en de verplichting om de cautie
te verlenen in de weg kunnen staan aan waarheidsvinding in het tuchtrecht en het
kunnen aanpakken van schendingen van beroepsnormen door advocaten’.961 De regering heeft daarop de cautie en het zwijgrecht uit het wetsvoorstel verwijderd. Deze
aanpassing werd aldus gemotiveerd dat ook zonder een wettelijke bepaling op dit punt
het beginsel van een eerlijk proces geldt. Gezien het feit dat in de praktijk van het
toezicht en tuchtrecht van advocaten de meest betrokken partijen (de deken respectievelijk de beklaagde advocaat) meer dan gemiddeld deskundig zijn, zouden volgens de
regering ‘de dekens zelf in de praktijk invulling kunnen geven aan de noodzaak om
betrokkene in voorkomende gevallen te wijzen op zijn zwijgrecht’.962
De stand van zaken rondom de medewerkingsplicht is daarmee dat volgens vaste
tuchtrechtspraak aan de verweerder in tuchtzaken, altijd een advocaat of een voormalig advocaat, in beginsel geen zwijgrecht is toegekend en dat de advocaat dus tegenover de tuchtrechter dient te verklaren over de klacht.963 Hij is gehouden volledig en
loyaal mee te werken aan de onderzoeken door de deken, de raad en het hof ten einde
controle op het optreden van advocaten te effectueren; mogelijk is dat in zeer bijzondere omstandigheden een beperkt beroep op het nemo tenetur-beginsel op zal kunnen
gaan.964

959
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Tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2011/12, 32 382, nr. 10, p. 81.
Ibidem.
Nota naar aanleiding van het nader verslag, Kamerstukken II 2012/13, 32 382, nr. 13, p. 33.
Ibidem.
HvD 22 april 2016, nr. 150074, ECLI:NL:TAHVD:2016:78. Het hof wees in deze zaak nog op
de omstandigheid dat een voorstel om dit recht op te nemen in de wet die sinds 1 januari 2015
van kracht is, is geschrapt.
HvD 19 oktober 2012, nr. 6515, ECLI:NL:TAHVD:2012:YA3469.
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De vraag of een door een advocaat in het kader van een tuchtzaak afgelegde verklaring
kan worden gebruikt als bewijsmiddel in een eventuele strafprocedure tegen de advocaat moet volgens het HvD worden beantwoord door de strafrechter, die daarbij gehouden is aan het toetsingskader dat op de voet van artikel EVRM met betrekking tot
het nemo tenetur-beginsel is ontwikkeld in de rechtspraak. 965
Ter relativering van de versterkte positie van de klager stelt Bitter dat de klager tegenover de beschuldigde advocaat niet beschikt over de macht en de middelen die in
het strafproces het Openbaar Ministerie ten dienste staan. Indien de advocaat zou mogen weigeren de gevraagde inlichtingen te verstrekken aan de deken dan zullen aan
het tuchtcollege of aan een vervolgende instantie bij wet zodanige bevoegdheden
moeten worden toegekend dat de tuchtrechter op andere wijze over de informatie zal
kunnen beschikken die hem door de advocaat zelf moet worden verschaft. 966 Meer
algemeen stelt Bitter dat het belang van het goed functioneren van de beroepsgroep,
dat geacht moet worden uiteindelijk ook in het belang van elk lid van die groep te
werken, een beperking van de rechten van de beschuldigde rechtvaardigt. 967

965
966
967

HvD 22 april 2016, nr. 150074, ECLI:NL:TAHVD:2016:78.
Bitter 1984, p. 123.
Bitter 1984, p. 122.
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Hoofdstuk 6
Slotbeschouwingen

6.1

Inleiding

Na deze rondgang langs de ontwikkeling van de meest beeldbepalende kernmerken
van het advocatentuchtrecht wordt in dit hoofdstuk de balans opgemaakt. Ik herhaal
hier nog de probleemstelling aan de hand waarvan de studie naar de ontwikkeling van
het advocatentuchtrecht is verricht:
Hoe heeft, binnen de gekozen tijdsperiode, de onderlinge verhouding tussen het
publieke belang bij een goede beroepsuitoefening en andere bij het tuchtrecht voor
advocaten betrokken belangen zich ontwikkeld tot het huidige stelsel?
In dit afsluitende hoofdstuk zal ik aan de hand van de in hoofdstuk 1 geformuleerde
deelvragen ingaan op de inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd.

6.2

Initiatief tot regulering van het advocatentuchtrecht

Vanaf het moment dat het keizerlijk decreet in 1811 in ons land in werking trad is het
advocatentuchtrecht onafgebroken van publiekrechtelijke aard geweest. Dat wil
zeggen dat de overheid zich voortdurend tot taak heeft gesteld om de tuchtrechtrechtspraak over advocaten publiekrechtelijk te regelen als onderdeel van een meeromvattende regulering van de advocatuur. Het advocatentuchtrecht valt als zodanig te onderscheiden van verenigingstuchtrecht, waartoe het initiatief door de beroepsgroep
wordt genomen. In tegenstelling tot de situatie in het medisch tuchtrecht, dat eerst na
een aanvangsfase als verenigingstuchtrecht van de KNMG in 1928 bij wet werd geregeld, heeft de Nederlandsche Advocaten-Vereeniging na zijn oprichting geen enkel
initiatief genomen voor een privaatrechtelijke tuchtregeling. Geheel ondenkbaar zou
dat echter niet zijn geweest, omdat Reglement III rond 1915 niet voorzag in een landelijk dekkend systeem van tuchtrechtspraak of in voor elke advocaat bindend materieel tuchtrecht.968

968

Destijds ging Reglement III immers nog uit van een gedeelde dan wel verdeelde rechtsmacht
tussen de raden van toezicht en discipline en de rechterlijke macht, zie § 5.2.2.
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Voor de negentiende eeuw kan worden vastgesteld dat van enige invloed vanuit de
balie op de wijze waarop de tuchtrechtspraak was ingericht geen sprake is geweest.969
In dat opzicht kan het tuchtrecht niet worden beschouwd als het tuchtrecht ‘van’ de
beroepsgroep; de lokale raden van toezicht en discipline hebben gefunctioneerd binnen het door de overheid ingesteld kader, aanvankelijk ook nog onder toezicht van het
Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Het wachten is geweest op de oprichting van de NAV voordat de balie gericht en met succes invloed kon uitoefenen op de
organisatie van het ‘eigen’ tuchtrecht. Die door middel van de NAV gebundelde invloed bracht het verzoekschrift aan koningin Wilhelmina voort dat leidde tot een wijziging van Reglement III, waarbij het tuchtrecht over procureurs van de rechterlijke
macht werd overgebracht naar de raden van toezicht en discipline.970
Dezelfde organisatiegraad van de NAV heeft geleid tot de ontwikkeling van een formeel-wettelijke regeling die wij thans kennen als de Advocatenwet. Na de aarzeling
van minister Donner tijdens het interbellum om tot een fundamenteel andere organisatie te komen van het hoger beroep, heeft de NAV dit onderwerp bij herhaling intern
geagendeerd. Uiteindelijk heeft het NAV-bestuur de aanzet gegeven tot de Advocatenwet door middel van het ontwerp-Drost. Een vergelijking van het ontwerp-Drost
met de uiteindelijke Advocatenwet toont aan dat de gekozen organisatiestructuur, met
inbegrip van de tuchtrechtspraak, door de regering werd overgenomen. Waar de tuchtrechtspraak in eerste aanleg door louter beroepsgenoten nog wel werd geaccepteerd,
sprak de Tweede Kamer zich echter duidelijk uit tegen een beroepscollege waarin
uitsluitend advocaten zitting zouden nemen. De risico’s van te zeer intern georganiseerde tuchtrechtspraak voor het algemeen belang en het belang van rechtzoekenden
gaf uiteindelijk de doorslag voor aanpassing van de samenstelling van het hof van
discipline. De organisatie van het materiële tuchtrecht, de verordenende bevoegdheid
van de NOvA, werd wel in lijn met het ontwerp-Drost in de wet overgenomen; Drost
en de zijnen hadden op mogelijke bezwaren vanuit het parlement geanticipeerd door
enerzijds de noodzaak van bindende regels te benadrukken en anderzijds te voorzien
in een maatschappelijke toets van de verordeningen van de NOvA.
Vergelijkbaar voorbereidend wetgevingswerk verrichtte de balie – belichaamd in de
NOvA – in het kader van de nieuwe regeling van de tuchtrechtspraak, zoals die in
1986 werd ingevoerd. De Proeve van 1973 vormde de inhoudelijke voorzet van die
wetswijziging. Volledig in lijn met de ontwerpers van de Proeve heeft in die wetswijziging het belang van de individuele cliënt een meer prominente plaats gekregen, in
zowel de tuchtnorm, de tuchtprocedure als in het beschikbare sanctie-instrumentarium. De wetgever heeft vervolgens in het wetsontwerp vanuit het publiek belang een
wijziging aangebracht door het voorzitterschap van de raden van discipline op te dragen aan een lid van de rechterlijke macht. Deze aanpassing moet worden geplaatst in
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De kritische commentaren die in 1844 hebben geleid tot een eerste aanpassing van het reglement
zijn niet specifiek terug te voeren tot de schoot van de balie: De Pinto schreef zijn beschouwingen
in 1842 als hoofdredacteur van het Weekblad van het Regt. Zie § 2.3.4.
De wijziging waarmee ook vanuit het NAV-standpunt bezien ongevraagd (en achteraf tijdelijk)
de toegang tot de tuchtprocedure werd verruimd voor benadeelde cliënten.
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de doorwerking van het belang van adequate rechtsbescherming van de beklaagde
advocaat.
Waar moeten we in het licht van de stelselverantwoordelijkheid van de wetgever de
meest recente ontwikkeling van de Wet positie en toezicht advocatuur plaatsen? De
directe aanleiding voor het initiële wetsvoorstel vormde het rapport van de commissie-Van Wijmen. Hoewel deze commissie ook personele inbreng kende vanuit de advocatuur, ging het hier in wezen om een door de minister van Justitie ingestelde
‘staatscommissie’. Op de verdere uitwerking van het wetsvoorstel is echter ook het
door de algemene raad gevraagde advies van Docters van Leeuwen van invloed geweest. Zo is diens aanbeveling om tot meer transparantie te komen rondom de opgelegde tuchtrechtelijke maatregelen in de vorm van een nieuw openbaarmakingsregime
in de wet opgenomen.971
Het algehele historische beeld is dat de beroepsgroep via de ontwikkeling van de publiekrechtelijke regeling vanaf het begin van de twintigste eeuw invloed van betekenis
is gaan uitoefenen op de ontwikkeling van het tuchtrecht. De bepaling van de organisatie van de tuchtrechtspraak is echter volledig in handen van de overheid gebleven.
Dat wil zeggen dat in het advocatentuchtrecht de samenstelling en inrichting van de
tuchtcolleges en de op te leggen disciplinaire sancties volledig tot het domein van de
wetgever behoren en dat de organisatorisch-procedurele voorschriften op dit terrein
van dwingende aard zijn.
Het materiële tuchtrecht (de eigenlijke deontologie) laat een andere ontwikkeling zien.
De regelgever heeft zich daarin over het algemeen beperkt tot het stellen van een
grondnorm die bovendien is versmolten met de taakopdracht van de tuchtrechter.972
De verfijning van die grondnorm werd overgelaten aan de beroepsgroep en – voor
zover deze niet daarmee samenvalt – aan de tuchtrechter. Voor het materiële tuchtrecht, in de gedaante van het ererecht en later de verordeningen en het gedragsrecht,
zijn de beroepsgroep en haar tuchtcolleges leidend geweest. In de volgende paragraaf
kom ik uitvoeriger terug op de ontwikkeling en concretisering van de tuchtnorm en
de belangenbescherming die de norm beoogt.
De regeling van de tuchtprocedure neemt in de balans een tussenpositie in. Het historisch uitgangspunt is geweest dat de tuchtprocedure op hoofdlijnen werd ontworpen
door de regelgever. Door de traditie van een nogal summier vormgegeven procedure
heeft de tuchtrechter een belangrijke rol gespeeld in het uitwerken en verfijnen van de
procesregels.973 Zo heeft ook de Hoge Raad zich uitgesproken over uitputtendheid van
de wettelijke tuchtsancties en de rechtsmacht ratione personae van Reglement III. De
door het hof van discipline ontwikkelde procedurele leerstukken rondom de verjaring
971
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Aan deze beleidskeuze heeft ook het instemmend besluit van het college van afgevaardigden
bijgedragen.
Deze dubbelrol keert telkens terug in achtereenvolgens art. 23 keizerlijk decreet 14 december
1810, art. 11 Reglement III (1838), art. 30 Reglement III (1929) en art. 46 Adv.w.
Voor zover de voorprocedure bij de deken tot de eigenlijke tuchtprocedure moet worden gerekend is de inrichting van het tuchtrechtelijk vooronderzoek ingevuld door de beleidsvrijheid van
die deken.
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van de tuchtklacht, als onderdeel van de ontvankelijkheidsleer, en procesrechtelijke
beginselen als het verbod van ne bis in idem en de toepasselijkheid van het tuchtrecht
op oud-advocaten zijn inmiddels door de wetgever gecodificeerd.974 Dogmatische uitgangspunten zoals het belang bij een tuchtklacht en enkele aspecten van rechtsbescherming (waaronder herziening) zijn (nog) niet door de wetgever overgenomen,
maar wel terugkerende aspecten van vaste tuchtrechtspraak.
Uit de historische beschouwing wordt vervolgens ook het beeld helder van de drijfveren die de regelgever steeds voor ogen hebben gestaan bij een herziening van het advocatentuchtrecht. Voor Napoleon lag de nadruk duidelijk op ordehandhaving. In de
door hem voortgebrachte regeling maakte – zoals nog altijd het geval is – het tuchtrecht deel uit van de algehele wettelijke organisatie van de advocatuur. In die optiek
is het tuchtrecht een onlosmakelijk onderdeel van de beroepsregulering. In de napoleontische betekenis was de mogelijkheid om langs tuchtrechtelijke weg grenzen te
kunnen (laten) stellen aan het handelen van advocaten een essentiële voorwaarde voor
de terugkeer van een georganiseerde balie. Gebleken is dat de Nederlandse ontwerpers
van Reglement III zonder veel omhaal op dat spoor zijn voortgegaan. Ook de belangrijkste aanleiding voor de herziening van Reglement III in 1929 vormde zorg voor
ordehandhaving binnen de rechtspleging en de bewaking van de aan de (strafrecht)advocatuur toegekende privileges: kort daarvoor waren de rechten van de verdediging
in strafzaken immers uitgebreid. Aanpassing van Reglement III, met inbegrip van een
prominente positie van de procureur-generaal in de tuchtprocedure, ademt dan ook de
wens om de overheid via het Openbaar Ministerie de hoeder van een goede procesorde
te laten zijn.
In de aanloop naar en tijdens de behandeling van het ontwerp van de Advocatenwet
zijn vooral het belang van de individuele advocaat ten opzichte van het collectief belang van de advocatuur tegenover elkaar geplaatst. Het ontwerp-Drost benadrukte
vooral voor het tuchtrecht het verbindende en verplichtende karakter van de tuchtnorm, maar ook de tuchtrechterlijke autonomie van de balie. De nieuwe regeling
tuchtrechtspraak van 1986 stelde vervolgens het belang van de individuele cliënt op
de voorgrond, zonder overigens dat het daarmee de bedoeling van de wetgever is gebleken om van de publiekrechtelijke grondslag van het tuchtrecht af te wijken. Tot
een wezenlijk doorwerken van privaatrechtelijke beginselen en verhoudingen in het
advocatentuchtrecht is het tot op heden niet gekomen, althans niet verder dan een
voorzichtige aanzet, bestaande uit de beperkte mogelijkheid tot het opleggen van
schadevergoeding en de ‘verklaring voor recht’ dat de door de advocaat verleende
rechtshulp niet naar behoren is geweest. Het principiële uitgangspunt van de wetgever
is bij de wetswijziging van 1986 vooralsnog geweest om de tuchtrechter niet toe te
laten op het domein van de burgerlijke rechter.

974

Ik roep in herinnering de nieuwe bepalingen in de Advocatenwet rond verval van klachtrecht
(art. 46g), de interne werking van het ne bis in idem-beginsel (art. 47b) en de voortdurende onderworpenheid aan tuchtrechtspraak van de advocaat of voormalig advocaat in geval van schorsing respectievelijk van schrapping van het tableau (art. 47c).
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Met de Wet positie en toezicht advocatuur lijkt de overheid ten slotte weer de weg te
zijn ingeslagen van tuchtrecht dat ziet op de maatschappelijk geïnspireerde bewaking
van de bijzondere positie van de advocaat in de samenleving. Zo zijn de kernwaarden,
als element van materieel tuchtrecht, in de sleutel van de zorg voor de goede rechtsbedeling geplaatst en is de handhaving van de bepalingen uit de Wwft – opvallend
uitdrukkelijk – aan de zorg van de tuchtrechter toevertrouwd. In die optiek toont de
laatste wetswijziging een zekere verwantschap met de drijfveren van zowel Napoleon
als minister Jan Donner.
Voor zover deze laatste alinea een al te somber beeld schetst van de ontwikkeling van
het tuchtrecht kan bij de beschouwing van de deelvraag naar de vorm van de tuchtrechtelijke regeling wel worden vastgesteld dat reeds voor de regelgevers in de
negentiende eeuw autonomie van de balie in tuchtrechtelijke aangelegenheden het uitgangspunt is geweest. Opmerkelijk genoeg toonde Napoleon zich in dat opzicht zelfs
liberaler dan zijn Nederlandse opvolgers. De politieke controle van het keizerlijk regime op de advocatenorden, door middel van het Openbaar Ministerie, had betrekking
op de verkiezing van de deken en de leden van de raad van discipline. Het was echter
de uitdrukkelijke opdracht van de keizer om een stelsel te ontwikkelen waarin de
tuchtorganen van de balie naar eigen inzicht disciplinair tegen advocaten zouden optreden; aan de raad van discipline werd het toezicht op advocaten en de bestraffing in
individuele tuchtzaken overgelaten. De Nederlandse tuchtraden waren na 1838 op een
vergelijkbare wijze ingekaderd, maar misten daarbij bijvoorbeeld de bevoegdheid om
een advocaat te kunnen schrappen van het tableau. Na invoering in 1879 van directe
verkiezingen van de leden van de raad van toezicht en discipline door de plaatselijke
balie en het (doen) instellen in 1929 van een raad in elk arrondissement is de tuchtrechtspraak in eerste aanleg ontdaan van de laatste elementen van directe overheidsbemoeienis. Ook de onthechting van de rechterlijke macht als tuchtrechter door de
creatie van het hof van discipline en nadien van de raden van discipline heeft de tuchtrechtspraak een volstrekt onafhankelijk karakter gegeven. Vanuit historisch perspectief kenmerkt de ontwikkeling van de tuchtrechtspraak voor advocaten zich dan ook
als een emancipatoire beweging van de beroepsgroep ten opzichte van de overheid en
ten opzichte van de rechterlijke macht.975 Die beweging komt sterk naar voren in het
interbellum, als in de schoot van de NAV het bewustzijn rijpt dat, omwille van de
bijzondere positie van de advocaat binnen de rechtspleging, het hoger beroep in tuchtzaken niet in handen van de rechterlijke macht thuishoort, maar in die van de balie
zelf.
Die ontwikkeling is door de samenstelling van het hof van discipline gedeeltelijk geslaagd, maar de betrokkenheid van (individuele) leden van de rechterlijke macht bij
de tuchtrechtspraak heeft niet geleid tot een systeem waarbij de balie onder disciplinair toezicht is komen te staan van de rechterlijke macht: de huidige tuchtcolleges
passen het tuchtrecht in volledige onafhankelijkheid toe.
975

NAV-preadviseur De Jonge sprak in 1926 van een historische lijn van klimmende invloed van
de advocaten op hun eigen discipline en verminderde invloed van de rechter. De Jonge 1926,
p. 89.

213

ORDE EN DISCIPLINE

6.3

Ontwikkeling van de tuchtnorm

We hebben in hoofdstuk 3 gezien dat de tuchtnorm door zijn open formulering een
vlag is die verschillende ladingen dekt. De wetgever heeft zich vooral beziggehouden
met het formuleren van een algemene door de tuchtcolleges te handhaven grondnorm
die tevens dient ter afbakening van de bevoegdheid van die tuchtcolleges. Anders gesteld: indien het te beoordelen gedrag betrekking heeft op de grondnorm, dan is het
tuchtcollege bevoegd. Uit oogpunt van flexibiliteit en vanwege de eigenheid van de
beroepsgroep heeft de wetgever het aan de tuchtcolleges overgelaten om in concrete
gevallen tot een beoordeling te komen en zodoende invulling te geven aan de beroepsnormen en de handhaving ervan.
Wat wij hier beschrijven als ‘tuchtnorm’ blijkt historisch vooral een ruim geformuleerde taakopdracht te zijn geweest. Bij het vastleggen van concrete normen voor het
optreden van advocaten binnen de rechtspleging is het keizerlijk decreet nog het meest
uitgesproken geweest. Bezien vanuit de achtergrond om van overheidswege enige grip
te houden op de advocatuur is dit begrijpelijk. Door te kiezen voor een systeem waarbij de daadwerkelijke normhandhaving aan de eigen tuchtcolleges is overgelaten, leek
het de keizer aangewezen om de te handhaven normen in het keizerlijk decreet te
expliciteren. Waar in het decreet concrete normen zijn opgenomen betreft het met
name de bescherming van het belang van de openbare orde en de orde ter terechtzitting. Binnen die bescherming van de orde in de rechtszaal is nog plaats voor de specifieke bescherming van de wederpartij en diens advocaat. Minder op de voorgrond
(maar daarmee niet geheel afwezig) zijn de regels die dienen ter bescherming van de
eigen cliënt.
Opvallend is dat de normstelling in het keizerlijk decreet zich in de vorm van verbodsof gebodsnormen rechtstreeks richt tot de advocaten (denk aan de declaratiediscipline
of het stakingsverbod) en als toetsingskader richt tot de tuchtcolleges. Deze methodiek
van directe normstelling in het keizerlijk decreet is nadien niet meer gevolgd. Zoals
hiervoor is geconstateerd bevatte Reglement III vrijwel geen normen van deontologische aard. In plaats daarvan hanteerde het reglement de – niet geheel juist vertaalde
– maatstaf van bescherming van de eer van de advocatenstand. Daarnaast heeft de
wetgever de beoordeling van misslagen en inbreuken eveneens aan het beleid van de
tuchtcolleges overgelaten door deze evenmin te concretiseren.976
In dit licht is het eigenlijk opmerkelijk dat de beroepsgroep niet eerder dan 1921, in
de vorm van een ontwerp-ereregels, tot een uitwerking is gekomen van de grondnorm.
Het (voordien) ontbreken van een landelijke advocatenorganisatie heeft aan die vertraging bijgedragen. Het tentatieve en casuïstische karakter van die ereregels heeft
vervolgens in de jaren dertig geleid tot de ontwikkeling van de wens om tot een systeem met bindend materieel tuchtrecht te komen, vanuit de gedachte dat de belangen
van de individuele advocaat niet altijd parallel lopen met de belangen van de gehele
976

Ditzelfde uitgangspunt valt ook weer terug te zien in de kernwaarden, die richtlijn en maatstaf
zijn voor zowel de regelgevende NOvA als voor de individuele advocaat en de tuchtrechter, maar
wel normatieve abstracties zijn.
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balie. Deze gedachte heeft via het ontwerp-Drost vorm gekregen in de voor advocaten
verbindende verordeningen van de NOvA. We hebben gezien dat in deze verordeningen voor een deel de interne (‘huishoudelijke’) aspecten van de NOvA een plaats hebben gekregen, naast de eisen die aan vooral de organisatie van de advocatenpraktijk
kunnen worden gesteld. Het gaat dan normatief vooral om de administratief-organisatorische kanten van de advocatuur. De aard van deze beroepsnormen heeft ertoe
geleid dat de handhaving ervan een hybride karakter heeft gekregen waarbij de tuchtrechter niet meer de exclusieve beoordelaar is van normconform handelen.977 De wetgever van 2015 heeft welbewust de beoordeling van naleving van een groot aantal
verordeningsbepalingen onder het bereik van de bestuursrechter gebracht via de band
van de door de deken op te leggen bestuurlijke sancties.978
Door deze ontwikkeling ontstaat het risico dat het aanvankelijk beoogde doel, namelijk het creëren van verbindende en daarmee rechtstreeks afdwingbare beroepsnormen, aan deontologisch karakter verliest. Dit kan een verklaring zijn voor de eigen
bestaansgrond van de gedragsregels naast de verordeningen, ondanks de herhaaldelijke pleidooien om de gedragsregels in een verordening op te nemen. Van een aantal
regels is het zinvol om deze, vanwege hun ethisch-deontologisch karakter, onder de
exclusieve rechtsmacht van de tuchtrechter te laten. We zien ook in de gedragsregels,
en dat was in het ererecht niet anders, het groepsrechtelijk karakter weerspiegeld in
het feit dat de gedragsregels geen algemeen verbindende kracht hebben. Verordeningsbepalingen en gedragsregels hebben wel gemeen dat zij geen derden binden,
aangezien die laatsten niet tot de groep behoren en geen tuchtrechtelijk rechtssubject
kunnen zijn. Voor de gedragsregels geldt dan in het bijzonder dat zij hun gezag ontlenen aan de acceptatie binnen de beroepsgroep, tot aan, tot op zekere hoogte, de
tuchtrechter.
Binnen de tuchtrechtelijke normstelling heeft wel een belangrijke ontwikkeling
plaatsgevonden. Parallel aan het wetgevingstraject dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw een einde maakte aan het standscriterium zijn ook de ereregels omgedoopt
tot gedragsregels en is het belang van de cliënt meer en meer op de voorgrond getreden. In de Advocatenwet is in 1986 de adequate zorg voor de cliënt prominent opgenomen in de algemene tuchtnorm. Ten aanzien van die verantwoordelijkheid jegens
de eigen cliënt lijkt het hof van discipline sinds 2013 een nieuwe weg te zijn ingeslagen. Bij de tuchtrechtelijke toetsing van de verhouding tussen advocaat en cliënt en
de kwaliteitsbeoordeling van de geleverde rechtsbijstand valt een paradigmaverschuiving waar te nemen die meer erkenning vertoont van de civielrechtelijke relatie op
grond van de overeenkomst van opdracht: de tuchtrechter betrekt bij de beoordeling
van de principiële beleidsvrijheid van de advocaat (die zelfs door Napoleon niet werd
977
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Voor genoemde huishoudelijke aspecten van de NOvA (zoals de bepalingen over de inrichting
en het functioneren van de interne organen en commissies) lijkt in het geheel geen taak weggelegd voor de tuchtrechter.
Eerder al zijn verordeningen onderwerp geweest van toetsing door andere rechters dan de tuchtrechter, zoals de economische bestuursrechter ten aanzien van het mededingingsrechtelijke karakter van de verordeningen.
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miskend) de omstandigheid dat de advocaat tevens opdrachtnemer van zijn cliënt is.
De rol van advocaat als tuchtrechtelijk rechtssubject wordt zodoende ingekleurd door
de privaatrechtelijke rol van opdrachtnemer. Het burgerlijk recht, in het bijzonder
art. 7:400 lid 2 BW, biedt overigens de ruimte voor het verdisconteren van het bijzondere karakter van de (vertrouwens)relatie tussen advocaat en cliënt en de deontologische aspecten daarvan in de privaatrechtelijke verhouding. Dat brengt mee dat de
tuchtrechter niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening vol kan toetsen, maar dat
de beoordeling van voorgelegde klachten over declaraties niet beperkt behoeft te zijn
tot de vraag of sprake is van excessief declareren. Maakt dat de tuchtrechter tot een
civiele rechter? Niet noodzakelijk: zoals binnen het bestuursrecht nu ook al het geval
is kan de tuchtrechter, juist omdat het tuchtcollege beschikt over specifieke deskundigheid, in die specifieke context overgaan tot beslechting van het voorgelegde geschil.
Desondanks levert de tuchtnorm van artikel 46 een spanningsveld op waar het gaat
om de bescherming van het individuele belang van de cliënt. De wetgever heeft benadrukt dat de tuchtrechtelijke norm naar zijn aard een publiekrechtelijke zorgvuldigheidsnorm is. Het belang van de cliënt kan mede geschonden zijn, maar voorop staat
het publieke belang van de goede rechtsbedeling. Het lijkt erop dat volgens de wetgever de advocaat in beginsel eerst aan de samenleving verantwoording schuldig is over
de wijze waarop hij rechtshulp heeft verleend. De advocaat kan door de tuchtrechter
de maat worden genomen over de zorg die hij heeft betracht jegens de belangen van
de cliënt; bij de uitkomst van die beoordeling spint de cliënt echter geen garen omdat
het niet om een privaatrechtelijke beoordeling gaat, maar om een publiekrechtelijke.
Volledig sluitend is de na 1986 gehanteerde definitie van die norm niet meer. Een
verklaring voor het vasthouden aan de abstractie van de publiekrechtelijke zorgvuldigheidsnorm kan worden gevonden in de benadering van de opstellers van zowel het
keizerlijk decreet als Reglement III. Voor hen stond het interne belang van een goed
functionerende advocatuur binnen het bestek van de rechtspleging voorop. De commissie-Drost en de wetgever van 1952 hebben zich bij de formulering van artikel 46
Advocatenwet enige rekenschap gegeven van de betrokkenheid van eveneens ‘externe’ belangen, maar de uitwerking daarvan is vrij rudimentair gebleken. Zelfs bij de
behandeling van de nieuwe regeling voor de tuchtrechtspraak is de wetgever niet afgeweken van de publiekrechtelijke benadering, alle uitgesproken tegemoetkoming
aan de positie van de cliënt ten spijt. Ook de wetgever van 2015 tot slot heeft er geen
misverstand over laten bestaan dat de zorg voor de rechtsbescherming van de cliënt
in de sleutel staat van het ‘belang van een goede rechtsbedeling’, zoals in artikel 10a
lid 1 Advocatenwet tot uitdrukking komt.
Het tuchtrechtelijk rechtssubject als normadressaat is binnen de onderzochte periode
niet gewijzigd. De persoonlijke verantwoordingsplicht van de individuele advocaat is
steeds het vertrekpunt gebleven voor elke tuchtrechtelijke toetsing. De omstandigheid
dat advocaten soms in groepsverband werken of dat een overeenkomst van opdracht
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met een kantoor wordt gesloten, heeft de tuchtrechter dit uitgangspunt niet of nauwelijks doen verlaten. Wel kan in zeer bijzondere gevallen een hele maatschap voor de
tuchtrechter worden gebracht, maar daarbij zoekt de tuchtrechter naar de advocaten
die voor een collectief tuchtrechtelijk vergrijp verantwoordelijk moeten worden gehouden.
De reeks gedragingen die de tuchtrechter ter toetsing kunnen worden voorgelegd,
heeft wel een verruiming doorgemaakt die eveneens is gebaseerd op de open norm die
op het tuchtrecht van toepassing is. Het criterium van de bescherming van de standseer
heeft ertoe geleid dat de tuchtrechter van een nogal ruime benadering is uitgegaan, die
zowel faits professionnels als faits privés kan omvatten. Onder die noemer, die we
ook terug zien in vooral de beginselverklaring die werd opgenomen in de herziene
ereregelen van 1939, wordt van de advocaat zelfs een zekere mate van betamelijk
levensgedrag gevergd. Die eis werd gesteld in het belang van het in de beroepsgroep
te stellen vertrouwen. Deze benadering ligt tot op heden aan de basis van het leerstuk
dat het tuchtrecht ook op een advocaat in een andere hoedanigheid van toepassing is.
Thans gaat het dan om de bescherming van het vertrouwen in de advocatuur.
Napoleon beleed zoals gezegd het uitgangspunt van de vrije beroepsuitoefening door
advocaten: ‘les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité’. Tegelijkertijd wees hij op de grenzen die aan de al te libertijnse
beroepsuitoefening moesten worden gesteld. In de tuchtrechtspraak is het beginsel
van die beleidsvrijheid en de daaraan verbonden terughoudende toetsing van het optreden van de advocaat telkens richtinggevend geweest. Daarmee wordt bedoeld dat
de tuchtrechter de beleidsvrijheid van de advocaat tot uitgangspunt neemt en vervolgens toetst of de advocaat de grenzen van die beleidsvrijheid, jegens de eigen cliënt
of tegenover derden zoals de wederpartij, niet heeft overschreden. 979 In elk geval, zo
luidt de vaste rechtspraak, dient het tuchtrecht er niet voor om de bewegingsvrijheid
van de advocaat van de wederpartij zonder noodzaak te beknotten.
6.4

Aard en effect van de tuchtsancties

Het keizerlijk decreet, Reglement III en de Advocatenwet hebben met elkaar in het
bijzonder de basiscollectie van tuchtsancties gemeen. Eveneens is het uitgangspunt
dat de op te leggen sancties (en de modaliteiten) uitputtend in de regelgeving zijn
vastgelegd een constante gebleken. De wetgever heeft de tuchtrechter geen ruimte
gelaten om nieuwe straffen of maatregelen te scheppen; zelfs de maximale duur van
de schorsing in de praktijkuitoefening is ongewijzigd gebleven. De voorzichtige conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat het beschikbare instrumentarium in de
praktijk afdoende is gebleken om het doel van het tuchtrecht te bereiken. Niet eerder
dan in het laatste decennium van de twintigste eeuw heeft de wetgever het repertoire

979

Dit betreft dan wel het algemene beeld. Bij sommige gedragsrechtelijke normen die eerder gesloten zijn geformuleerd, zoals de geheimhoudingsplicht of het vermijden van belangenconflict,
is de toetsing voller van karakter.
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verruimd door de introductie van onder meer de voorwaardelijke schorsing met zijn
bijzondere voorwaarden en de mogelijkheid om bij wijze van voorlopige voorziening
een advocaat spoedshalve te schorsen.
In het licht van de onderzoeksvraag is op deze plaats aan de orde wiens belang de
oplegging van deze (limitatieve lijst van) sancties dient. De beantwoording hangt samen met het onderliggende doel van het tuchtrechtelijk stelsel. Voor een handhaving
van de kwaliteit van de dienstverlening is de (tucht)rechterlijke beoordeling in de
vorm van een afkeurend oordeel niet onbelangrijk. Het disciplinair karakter van het
tuchtrecht beantwoordt in dat geval reeds aan zijn doel indien de ingediende klacht
gegrond wordt verklaard en de voorgelegde gedraging dus gemotiveerd afkeuring
krijgt. De op te leggen sanctie dient dan vooral om dit afkeurend oordeel met enig
gewicht in te prenten: hier komt dit disciplinair karakter – zowel corrigerend als opvoedend – het sterkst tot uiting. In het geval van de individuele advocaat kunnen we
dan spreken van speciale preventie (het beteugelen van recidive), een aspect dat toepasselijk is gebleken op de tuchtrechtelijke sanctionering gedurende de volledige onderzochte periode. In deze gedachtegang moeten we dan ook allereerst de morele
sancties als de waarschuwing en de berisping plaatsen. Deze sancties zijn intern gericht en voor de advocaat niet beroepsbeperkend. Het zijn vooral de leden van de
beroepsgroep zelf die het gewicht van een dergelijke sanctie kunnen appreciëren. Bovendien is de oplegging van deze twee sancties vrijwel altijd aan het maatschappelijk
blikveld onttrokken gebleven. In dat verband moet worden gewezen op de ontwikkeling die de transparantie van het tuchtrechtelijk functioneren op de langere termijn
heeft doorgemaakt: van een beperkte bevoegdheid van de tuchtrechter om – vooral
binnen de beroepsgroep – openbaarmaking te bevelen tot aan het tegenwoordig bestaande ‘gedifferentieerde openbaarmakingsregime’ ten aanzien van beroepsbeperkende maatregelen. Deze openbaarmaking dient niet alleen het doel van generale preventie, als gevolg waarvan andere advocaten kennis kunnen nemen van de meest ernstige vormen van laakbaar gedrag en de sanctionering daarvan. Ook ketenpartners, het
publiek in algemene zin en rechtzoekenden in het bijzonder raken hierdoor op de
hoogte van de (on)bevoegdheid van individuele advocaten om als zodanig op te treden.
De ontwerpers van de Advocatenwet hebben er geen misverstand over laten bestaan
dat de oplegging van een tuchtsanctie in algemene zin niet dient ter genoegdoening
van de klager. Deze opvatting heeft lang standgehouden. Bij de totstandkoming van
de nieuwe regeling van de tuchtrechtspraak heeft men wel mogelijkheden willen
scheppen om aan de klager tegemoet te komen. Dit heeft geleid tot de opname in de
wet van de mogelijkheid tot vergoeding van veroorzaakte schade als bijkomende
voorwaarde en de tuchtrechterlijke verklaring dat de advocaat jegens zijn cliënt is
tekortgeschoten. In de praktijk zijn deze mogelijkheden als daadwerkelijke materiële
tegemoetkoming van de klager van zeer geringe betekenis gebleken. Bij de wetswijziging van 2015 zijn nog andere compenserende maatregelen aan het instrumentarium
toegevoegd: een zeer bescheiden ‘proceskostenveroordeling’ en vergoeding van het
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door de klager betaalde griffierecht. Tegelijkertijd is de eventueel toe te kennen schadevergoeding in de wet gemaximeerd op 5.000 euro. Deze laatste wetswijziging had
juist de bedoeling om het opleggen van schadevergoeding te vergemakkelijken en afzonderlijke procedures voor de civiele rechter zoveel mogelijk te voorkomen.
Vergelding in de zin van genoegdoening van de geschokte rechtsorde, de groepsorde
of de individuele klager lijkt geen bedoeld effect van de tuchtsanctie te zijn geweest.
Hoewel sancties zoals een schorsing in de uitoefening van de praktijk of de geldboete
een punitief element bevatten980 kan met een schorsing het tuchtrechtelijk doel van
speciale preventie worden bereikt, bijvoorbeeld wanneer het om een langere schorsing
gaat wegens disfunctioneren. In dat geval lijkt echter een schorsing op grond van artikel 60b Advocatenwet, hoewel niet tot het eigenlijke tuchtrecht te rekenen, meer
aangewezen, in het bijzonder omdat de belangen van alle cliënten van de advocaat
door een dergelijke schorsing of voorziening kunnen worden beschermd.
De mogelijkheid om in het belang van een goed functionerende balie een advocaat
van het tableau te kunnen verwijderen is na de invoering van Reglement III in 1838
lange tijd als zelfstandige bevoegdheid aan de tuchtrechter onttrokken. Juist deze
sanctiemogelijkheid is van belang geweest voor herstel van de autonomie van de beroepsgroep. De schrapping valt echter ook te plaatsen in het kader van het publieke
belang: de (onvrijwillige) schrapping kan slechts tot stand worden gebracht door oplegging van deze maatregel door de tuchtrechter. Het enige alternatief is een door de
strafrechter uit te spreken ontzetting uit het beroep, maar in dat geval dient tevens
sprake te zijn van een door de advocaat gepleegd strafbaar feit. Een zeer ernstig (maar
niet strafbaar) tuchtrechtelijk falen kan juist wel tot een schrapping van het tableau
leiden.
De tuchtrechtelijke geldboete tot slot is een zeer recente tuchtsanctie. De mogelijkheid
tot beboeting door de tuchtrechter is in het verleden vaker voorgesteld en overwogen,
maar tot voor kort van de hand gewezen omdat deze sanctie disciplinair karakter mist.
De geldboete komt ook ten goede aan de Staat en vormt dan ook geen reparatoire
maatregel die zou kunnen dienen om bijvoorbeeld de benadeelde klager te compenseren.

6.5

Initiatief tot de procedure

De beantwoording van de vraag naar de wijze waarop het tuchtrecht als handhavingsof geschilbeslechtingssysteem kan worden geactiveerd, maakt de verhouding tussen
publieke en andere belangen het meest zichtbaar. Historisch werd met het van kracht
worden van het keizerlijk decreet in Nederland een stelsel geïntroduceerd waarin het
toezicht op advocaten en de tuchtrechtelijke bestraffing van normovertreding volstrekt
samenvielen. Het zij hier nog maar herhaald dat in het napoleontische systeem (en tot
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Dat wil zeggen punitief in de zin van art. 6 EVRM als criterium voor het vaststellen of eventueel
sprake is van een ‘criminal charge’.
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1929 onder Reglement III) onder ‘tuchtrechter’ zowel de plaatselijke raad als de rechtbank verstaan kon worden, naar gelang van de omvang van de balie in het arrondissement. De aard van de tuchtvordering en de daaropvolgende procedure had dan ook
een sterk inquisitoir karakter.
Na 1929, het jaar waarin het disciplinair toezicht volledig bij de raden van toezicht en
discipline kwam te rusten, introduceerde de wetgever tegelijk een bijzonder appelrecht voor de procureur-generaal om in bijzondere gevallen – misbruik van bevoegdheid of taakverwaarlozing – te appelleren. Zelfs Napoleon was niet zo ver gegaan om
het Openbaar Ministerie een actieve rol als procespartij te geven in de tuchtprocedure.
In de praktijk bleek deze bevoegdheid vooral symbolisch van aard te zijn geweest en
de commissie-Drost aarzelde dan ook niet om het appelrecht ten dienste van het openbaar belang aan het Openbaar Ministerie te onttrekken en deze bevoegdheid bij een
nieuwe functionaris te beleggen: de algemeen deken van de Nederlandse orde van
advocaten.
Het inquisitoire aspect bleef na 1952 in die zin gehandhaafd dat de raad van toezicht
zelfstandig en ambtshalve een onderzoek kon doen naar het optreden van een advocaat
van de eigen plaatselijke orde. Het dekenbezwaar heeft na de invoering van de nieuwe
regeling tuchtrechtspraak aan die onderzoekende taak van de deken een zelfstandig
karakter gegeven. De huidige stand van de tuchtrechtspraak is zodanig dat de bevoegdheid om in het algemeen belang een klacht voor te leggen uitsluitend berust bij
de deken, zoals het appelleren in dat algemeen belang een bijzondere bevoegdheid is
van de algemeen deken.981 De plaatselijk deken is bovendien de enige die een beslissing tot een door de raad van discipline op te leggen spoedvoorziening kan uitlokken.
De beroepsgroep is zodoende toegerust om in te grijpen in gevallen van een inbreuk
of misslag waarbij een individueel belang is geschaad of de publiekrechtelijke zorgvuldigheidsnorm is geschonden. Dat individuele belang kan door de betrokken gelaedeerde op eigen initiatief voor de tuchtrechter worden gebracht. Dit klachtrecht, hoewel niet uitdrukkelijk vermeld in de procesregels van Reglement III, mag reeds vanaf
de negentiende eeuw aanwezig worden verondersteld. Aanvankelijk impliciet en rudimentair is thans sprake van een persoonlijk en subjectief klachtrecht voor degene
die door het handelen van de advocaat in zijn belang is getroffen.
De procespositie van de particuliere klager heeft wel een golfbeweging doorgemaakt.
Naast de algemene maar impliciete mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
raad van toezicht en discipline heeft tussen 1920 en 1929 korte tijd het recht van hoger
beroep opengestaan voor specifiek de materieel benadeelde cliënt. Daarna duurde het
bijna zestig jaar voordat de wetgever de klager enig rechtsmiddel ter beschikking heeft
gesteld om van een voor hem afwijzende beslissing een tuchtrechtelijke herbeoordeling te kunnen krijgen. Telkens sneuvelde de invoering van een dergelijk appelrecht
op de gedachte dat de tuchtrechtelijke procedure niet was ingesteld voor de behartiging van de belangen van de individuele klager; zelfs bij de behandeling van de
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Op grond van het gewijzigde artikel 56 lid 1 Adv.w kan ook de plaatselijk deken zonder beperkingen in hoger beroep gaan, wanneer hij bij de zaak in eerste aanleg betrokken is geweest.
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nieuwe regeling van het tuchtrecht hamerde de regering erop dat de wettelijke tuchtrechtspraak niet kon dienen als bijzonder forum voor de beslechting van privaatrechtelijke geschillen tussen de advocaat en zijn cliënt. Vanaf 1986 is de procespositie van
de klager zodanig ontwikkeld dat het hof van discipline in 2014 tot de uitspraak is
gekomen dat ook de klager een procespartij is.982
De procespositie van de advocaat daarentegen is, juist vanuit het van oorsprong inquisitoir karakter van het tuchtrecht, vanaf het keizerlijk decreet nadrukkelijk verankerd geweest. De in de regelgeving opgenomen rechtsbescherming van de advocaat
laat dan ook een minder steile ontwikkelingscurve zien dan die van de procespositie
van de klager. Toch heeft de doorwerking van met name artikel 6 EVRM in de periode
na de Tweede Wereldoorlog meer profiel gegeven aan het recht van de advocaat op
een eerlijk proces. In het voetspoor van de Straatsburgse jurisprudentie heeft het hof
van discipline bestendig beslist dat op de tuchtrechtspraak voor advocaten artikel 6
EVRM van toepassing is omdat de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen in het geding kan zijn. De aard van de tuchtrechtelijke procedure, die van de te
toetsen normen en de op te leggen sancties geven geen aanleiding om te veronderstellen dat de tuchtvordering als een ‘criminal charge’ moet worden beschouwd. In de
procespositie van de beklaagde advocaat weegt het groepsbelang nog door in de zin
dat nog altijd van de advocaat wordt verlangd dat deze loyaal meewerkt aan het tuchtrechtelijk onderzoek.

6.6

Slotbeschouwingen

De conclusie die kan worden getrokken is dat het advocatentuchtrecht in de onderzochte periode van ruim tweehonderd jaar een ontwikkeling heeft doorgemaakt die in
de huidige situatie heeft geleid tot een ‘tweestromenland’. Aan de ene kant zijn er
(nog altijd) de grondtrekken van het publiekrechtelijke disciplinaire toezicht. Hoewel
de tuchtrechter lijdelijk is in de zin dat deze niet zelf toezicht houdt en de tuchtprocedure niet initieert, kan de deken waar nodig ambtshalve en in het algemeen belang
bezwaren tegen een advocaat ter kennis van de tuchtrechter brengen. Voor de deken
staan verschillende procedurele wegen open. In bepaalde gevallen van normschending
kan de deken kiezen voor de bestuursrechtelijke weg door zelf sancties op te leggen.
Voor de betrokken advocaat heeft dat tot gevolg dat het klassieke beeld van de ‘loyale
beroepsgenoot’ met betrekking tot de medewerkingsplicht in dat geval aan betekenis
zal inboeten, omdat de bestuurlijke weg door de punitieve sanctiemogelijkheid een
sterk inquisitoir karakter heeft.
In hoger beroep kan het algemeen belang worden behartigd door een appel van de
algemeen deken. Hier staan normstelling en procedure in het teken van de bescherming van het algemeen belang en van de bijzondere positie van de advocaat binnen
de rechtspleging, en waar het de handhaving van verordeningen betreft het directe
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groepsbelang van de sociale hygiëne en het vertrouwen in de advocatuur. Zodra een
gedraging het vertrouwen in de advocatuur in algemene zin dreigt te schaden, zal van
een inbreuk op het groepsbelang sprake kunnen zijn. Het gaat dan om het vertrouwen
dat door de maatschappij in de advocatuur als collectief moet kunnen worden gesteld,
niet alleen waar het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening maar ook waar het
gaat om het voorkomen van misbruik van de aan de bijzondere positie van de advocaat
verbonden privileges. Met name dit laatste thema heeft een prominente rol gespeeld
bij de meest recente herziening van de Advocatenwet en de positionering van de kernwaarden.
Aan de andere kant is in de loop van de ontwikkelingsgeschiedenis ruimte ontstaan
voor een tuchtprocedure met een eerder accusatoir karakter. Daarin staan advocaat en
klager als volwaardige procespartijen tegenover elkaar. Hierin komt de klager – al dan
niet de cliënt – op tegen een mogelijke inbreuk op zijn (subjectieve) rechtsbelangen
en heeft de advocaat op zijn beurt het recht om zich tegen de klacht naar behoren te
verdedigen. De tuchtrechtelijke toets heeft in die gevallen veelal betrekking op de
kwaliteit van de dienstverlening, de bejegening of (in mindere mate) de hoogte van
de declaratie. De door Verpaalen geïntroduceerde toets van het ‘technisch tuchtrecht’
zou er, mede als gevolg van de jurisprudentiële koers die het hof van discipline inmiddels heeft ingezet, op termijn toe kunnen leiden dat het tuchtgeding evolueert van
de behandeling van een klachtzaak naar finale geschilbeslechting.
De historie leert dat in het verleden pogingen zijn gedaan om aan die finale geschilbeslechting tussen advocaat en cliënt buiten de gewone rechter om vorm te geven. Te
denken valt aan het bijzondere appelrecht tussen 1920 en 1929, de mogelijkheid van
schadevergoeding als bijkomende maatregel (die overigens niet tot klachten van
cliënten is beperkt), de verklaring van de tuchtrechter over het niveau van de verleende
rechtshulp en het dwingend alternatief van de klachten- en geschillenregeling. Geen
van deze pogingen is tot op heden een doorslaand succes gebleken. Aan finale geschilbeslechting door de tuchtrechter staat onder meer in de weg de afwijzing van de
wetgever om de tuchtprocedure als alternatief te beschouwen voor de privaatrechtelijke procedure. Ook de grondwettelijke bepaling ten aanzien van de rechtsmacht van
de civiele rechter lijkt afhandeling binnen de tuchtrechtelijke kolom te verhinderen:
aan de rechterlijke macht is immers op grond van artikel 112 lid 1 Grondwet de
berechting van geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen opgedragen. Wel kan bij wet de berechting van geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, worden opgedragen aan gerechten die niet tot de rechterlijke
macht behoren, zoals de tuchtcolleges. De omstandigheid dat de wetgever bij de invoering van de nieuwe tuchtrechtspraak in 1986 heeft benadrukt dat de tuchtnorm een
publiekrechtelijke zorgvuldigheidsnorm betreft kan wellicht ruimte bieden om
geschilbeslechting tussen advocaat en cliënt (en klager in het algemeen) door de tucht-

222

SLOTBESCHOUWINGEN

rechter bij wet mogelijk te maken, met inbegrip van een reële mogelijkheid tot schadevergoeding. Een vergelijkbare mogelijkheid is immers in 2013 in het bestuursrecht
ingevoerd ten aanzien van onrechtmatige overheidsbesluiten.983
Ter illustratie van die ontwikkeling kan de behandeling van declaratieklachten dienen.
Met ingang van 2015 heeft de wetgever een einde gemaakt aan het uit 1843 stammende ‘forum privilegiatum’ van de begrotingsprocedure. Getracht is daarbij om geschillen tussen advocaat en cliënt over de declaratie buiten de tuchtrechtspraak te houden via de doorverwijzing van de voorzitter van de raad van discipline naar de ‘bevoegde klachten- en geschilleninstantie’. De tuchtrechter spreekt zich vervolgens uitsluitend uit over declaraties die de toets van excessief declareren niet kunnen doorstaan. Het zou echter ook denkbaar zijn geweest om in lijn met de hiervoor genoemde
koers van het hof van discipline de beslechting van ‘zuivere’ declaratiegeschillen
(desnoods door de wetgever voorzien van een bovengrens) bij wet aan de tuchtrechter
op te dragen, bijvoorbeeld door de instelling van een ‘begrotingskamer’ bij de tuchtcolleges. Voor de handhaving van de begrotingsprocedure (al dan niet na modernisering) zou namelijk dezelfde argumentatie hebben kunnen pleiten als voor de samenstelling van de tuchtcolleges, namelijk de betrokken deskundigheid bij de beoordeling
van het voorgelegde geschil. Het bestaan van een aan de tuchtrechtspraak verbonden
geschillenbeslechter kan voorkomen dat bepaalde klachtzaken na doorverwijzing aan
de normvormende beoordeling van de tuchtrechter onttrokken worden. Een dergelijk
model zou ook passen binnen de historische achtergrond waarbij onder het keizerlijk
decreet de toets van de financiële kant van de advocatuurlijke bijstand tot de jurisdictie
van de raad van discipline behoorde. In de periode 1838 tot 1986 is vervolgens sprake
geweest van institutionele samenloop van tuchtrechtspraak en begroting van declaraties bij de raad van toezicht.
In 2020 zal de huidige regeling van de tuchtrechtspraak worden herbezien als onderdeel van de evaluatie op de Wet positie en toezicht advocatuur. Bij deze evaluatie zou
met de invalshoek van het technisch tuchtrecht rekening kunnen worden gehouden.
Bovendien biedt die evaluatie een uitgelezen kans om uitvoering te geven aan het
eerder aangekondigde voornemen om tot een Kaderwet tuchtprocesrecht te komen.
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Order and Discipline
This study aims to obtain a better insight into the relationship between all interests
involved in the disciplinary system for lawyers [advocaten] in the Netherlands. Within
the Dutch legal system disciplinary law raises questions regarding the actual purpose
of this specific area of law. Do disciplinary law and disciplinary procedures regarding
lawyers largely serve the public interest of proper professional conduct and a high
level of professional practice, or can disciplinary procedures serve other interests, like
satisfying complaining clients? And what is the nature of the disciplinary procedure?
In order to trace the origins of the current system, this particular field of disciplinary
law has been examined in its historical context. The starting point of this study is the
introduction of an entirely new disciplinary system in the Netherlands, at the start of
the nineteenth century. Chapter 2 contains a historical overview of its further
development. Following the French annexation of the Netherlands in 1810, the Napoleonic legal framework was introduced into Dutch legal practice. The part of this
framework concerning lawyers had personally been conceived and decreed by the
French emperor Napoleon Bonaparte, who saw regulation of the legal profession as a
necessary condition for the return of lawyers to the administration of justice. In the
emperor’s view a strong disciplinary system should inevitably be an integral part of
this regulation. His main concern was to establish a system which emphasized maintaining public order and protection of the interests of the Empire. The disciplinary
system did recognize the principle of having lawyers’ conduct judged by their local
bar council, while at the same time demanding strong involvement and supervision
from the judiciary and from the public prosecutor.
After the Kingdom of the Netherlands gained its independence, the core elements of
the Napoleonic system were maintained and later on adopted in Dutch national legislation. Large parts of these core elements survived after the Second World War by
returning in the Act on Advocates [Advocatenwet], which to this day regulates the
Dutch legal profession, including its disciplinary system.
The history of the Dutch disciplinary system for lawyers shows an ongoing emancipation of the legal profession. From serving the interest of public order and state security under scrutiny of the public prosecutor and the judiciary, the disciplinary system increasingly acquired more elements of independent proceedings. At the same
time this development has been closely related to the attitude of the government about
self-regulation of the legal profession. A more critical attitude has resulted in the most
recent and far-reaching amendment of the Act on Advocates in 2015. This amendment
has created a new and revised supervisory system, resulting in a pronounced distinction between supervision on lawyers and disciplinary proceedings.
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The specific development of the deontological norms and rules within the disciplinary
system are examined in Chapter 3. Originally, the main task of the disciplinary bodies
was to maintain the so-called ‘honor of the legal profession’. In the second part of the
twentieth century, this criterion started to attract criticism, as it was considered being
old fashioned, self-centered and not supporting the interest of the lawyers’ actual clients. As a result, protection of the client’s interest gained ground in the efforts to reform the legal framework, guarding also the quality of the provided legal services and
making the care of lawyers for their client’s interest more important. This development not only occurred in formal law-making, but also in the system of self-regulation, as the legal profession adopted its own code(s) of conduct and the applicable
rules in the bye-laws of the Dutch Bar [Nederlandse orde van advocaten].
Chapter 3 also covers the subject of disciplinary proceedings. Historically this subject
has been – and still is – the individual lawyer, as the disciplinary system struggles
with handling complaints against law firms. Being a member of the bar establishes
jurisdiction of the disciplinary body. Jurisdiction stretching from scrutiny of professional conduct, to other business activities and even proper conduct in private life.
This way, disciplinary bodies have been shaping the extent of actual legal practice, of
which the Dutch legislator never has provided a material description.
The aspect of public responsibility of an individual lawyer has been part of public
debate from the start of this century, resulting in the codification of five core values.
Their observance serves as a justification of the relatively privileged position of lawyers in the Dutch legal system, aiming at a more principle-based approach of proper
professional conduct. This also leads to the duty of a lawyer towards his profession,
as he should refrain from damaging his own reputation as well as (public) confidence
in the legal profession as a whole. These core values not only serve as guidance for
proper conduct by individual lawyers, but are also the guiding principles for the disciplinary bodies and for the Dutch Bar when adopting binding rules for professional
conduct.
The fabric of professional rules and standards has served various interests. In the Napoleonic period and later parts of the nineteenth century the purpose was predominantly the protection of the interest of state security and the order of civil and criminal
court procedures. While professional conduct in court should still meet the demands
of being ‘discreet, honest and dignified’, lawyers also hold a position in society that
requires independence, firstly from the state powers and secondly from the cases they
handle and their clients.
Disciplinary law also became an instrument for maintaining order within the legal
professional community, by charging lawyers with the deontological duty to respect
the corporate spirit of their profession and engaging their peers with trust and respect.
As the legal profession (or at least certain segments) nowadays has turned to more
commercial practice, this shared responsibility may be under pressure. The disciplinary system furthermore played a role in keeping lawyers at proper arm’s length of
their client’s opponents. That is to say: according to disciplinary case law a lawyer
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should have reasonable freedom to defend his client’s interests (as a consequence of
the core value of partiality). This freedom is not without boundaries; certain attention
should be given to the justified interests of the client’s opponent. Especially when it
comes to avoiding unnecessary legal costs, abusive language or presenting facts in
court.
Finally, the disciplinary system should protect the interest of the lawyer’s own client,
who is sometimes completely dependent on the efforts and commitment of his or her
lawyer. When it comes to safeguarding clients from excessive billing, deontological
rules and the disciplinary bodies traditionally tried to provide a certain amount of protection to the client. After 1980 more client-centered norms have been included in the
national code of conduct. Very recently, the Dutch Court of Discipline, the highest
disciplinary tribunal, has taken a different approach when it comes to the quality of
practice. New case law takes into account that a lawyer is also a contractor in the
context of civil law. This means that the content of the assignment agreement with the
client may influence the freedom the lawyer has in choosing the ways and means for
defending the client’s interest. This implies a more technical approach by the disciplinary body in examining the way a lawyer has performed.
Proper conduct and quality of legal services not only must be sculpted, but also have
to be enforced. A fundamental aspect of disciplinary practice has always been that
improper conduct, once established, may be punished. Chapter 4 looks into the nature
and content of the possible sanctions that can be imposed on a lawyer. First, disciplinary sanctions have to be separated from criminal sanctions, as disciplinary sanctions
(nowadays called ‘measures’) aim to correct and to educate a lawyer. This goes in
particular for the moral disciplinary sanctions like the warning and the reprimand.
Typical for the Dutch disciplinary system is that the available sanctions are limited in
the law. However, the Dutch disciplinary bodies have always been free in their choice
of a proper sanction once misconduct has been established.
The sanction of suspension from practice has been helpful in establishing the boundaries of actual practice by a lawyer. It is the most far-reaching sanction in its effect,
by temporarily and completely disabling the lawyer to provide legal services (including representing clients, giving legal advice or using his professional title). Disbarment as a disciplinary sanction is different to the extent that it goes beyond the aim of
correcting a lawyer or trying to improve his professional conduct.
Recently, two sanctions have been added to the list of disciplinary sanctions. Sanctions which both serve different purposes. The introduction of a disciplinary fine,
which traditionally is foreign to the Dutch disciplinary system, aims at providing the
disciplinary body with an instrument to actually punish a lawyer for misconduct, although retribution has never been a particular goal of disciplinary procedure. Next to
the fine, the possibility of publication of a sanction has been broadened, in order to
add more transparency to disciplinary proceedings (and their outcome). One of the
points of criticism had been that disciplinary practice mostly took place in the privacy
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of the legal profession. Providing more information to the public about imposed sanctions on lawyers could, according to the legislator, also add to the insight of the quality
of individual lawyers.
Adjusting the outcome of disciplinary proceedings to the client-perspective has resulted in attempts to repair the harm done to clients. In the 1986 reform of the Act on
Advocates, the government stressed that disciplinary law could not replace the proceedings offered by a civil court. Nonetheless, the disciplinary bodies were granted
the power to impose compensation as an additional and special condition to the sanction of provisional suspension. The most recent legal reform of 2015 also included a
very modest compensation of the costs a complainant has to make when lodging a
complaint.
In Chapter 5 access to the disciplinary process and the concept of fair trial is set out.
The system of enforcing applicable norms and standards by means of effective sanctions, can only function if alleged misconduct can be reported and scrutinized. At the
same time the procedural protection of the lawyer, who stands trial, should be guaranteed.
From their introduction under French rule until the last quarter of the twentieth century, disciplinary proceedings were performed by the same bodies that supervised
lawyers. After the role of the judiciary as a supplementary disciplinary body had been
terminated during the Interbellum, the disciplinary tribunals of the legal profession
kept performing both tasks. This implied that the local bar could actively enforce applicable rules and actively address any form of misconduct by its members. The 1986
legal reform introduced the detachment of the administrative duties of the local bar
council and its disciplinary tasks, while at the same time establishing independent
disciplinary councils. Consequently, these newly created councils became largely dependent on the influx of complaints from (for instance) clients and from the president
of the local bar guarding the general interest in his capacity of supervisor. The president of the disciplinary council, who is always a member of the judiciary, has been
granted the role of ‘gatekeeper’, as he can dismiss inadmissible or ill-founded complaints or (after 2015) guide a complaint to an alternative dispute resolution instance.
Next to this institutional development, the role of the complainant has evolved considerably. Although the right to lodge a complaint had been recognized as early as the
nineteenth century, substantial powers of the complainant in the disciplinary procedure have developed very slowly and gradually. Most prominent of these being the
right to appeal the decision of the disciplinary council, which eventually (and somewhat reluctantly) was granted to complainants after the 1986 legal reform. And only
very recently the complainant has been recognized as a proper party in the disciplinary
procedure, shifting the nature of proceedings from inquisitorial to more accusatorial.
Surprisingly, even in the autocratic police state under emperor Napoleon, lawyers
were granted a number of procedural safeguards. These safeguards have been firmly
anchored by the case law of the European Court of Human Rights (e.g. the case of
Albert and Le Compte), in which the protection laid down in Article 6 of the European
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Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms has been
declared applicable on disciplinary proceedings. Accordingly, the Dutch disciplinary
case law has also established that lawyers are protected by Article 6 under its civil
limb (i.e. the determination of the lawyer’s civil rights and obligations, as opposed to
a criminal charge). This protection does not set aside the traditional duty of a lawyer
toward his profession: as a member of this profession a lawyer is expected to cooperate in the case of a disciplinary complaint, as this co-operation serves the interest
of the public’s confidence in the legal profession.
The conclusion drawn in Chapter 6 is that the Dutch lawyers’ disciplinary landscape
in the last two centuries has developed a kind of two-track system. It still holds the
elements of its Napoleonic predecessor, containing the aim of protecting public interests like the order in court next to the confidence of the general public in the legal
profession. This is predominantly the responsibility of the legal profession, represented by the local bar president as the appointed supervisor. On the other side a procedure of a more accusatorial nature has emerged. On this second track complainants
can choose to lodge their briefs against a lawyer’s conduct. These complainants are
vested with procedural powers. At the same time (and on both tracks) the lawyer may
seek protection under the principle of ‘fair trial’. The last observation is that, considering the changes in case law toward a more ‘technical’ approach and assessment of
a lawyer’s conduct regarding his client, the nature of disciplinary proceedings may
change further toward definitive dispute resolution by a disciplinary tribunal.
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Een van de belangrijkste vragen die bij het tuchtrecht kunnen
worden gesteld is welke belangen erdoor worden gediend.
Gaat het louter om de handhaving van de orde en discipline
binnen een bepaalde groep? Is het tuchtrecht een middel van
kwaliteitsbewaking? Of biedt het degenen die een klacht indienen
de mogelijkheid om voor hun particuliere belangen op te komen?
In het bijzonder bij het door de overheid ingestelde wettelijk
tuchtrecht zijn zowel publiek-maatschappelijke als private
belangen betrokken. Voor het advocatentuchtrecht is dat
niet anders: binnen die specifieke vorm van tuchtrecht staat
het waarborgen van het publieke belang van een behoorlijke
beroepsuitoefening naast het groepsbelang van de advocatuur,
het belang van de particuliere klager en het belang van
adequate rechtsbescherming voor de betrokken advocaat.
Deze studie gaat in op de verhouding tussen die verschillende
bij het advocatentuchtrecht betrokken belangen aan de hand van
achtereenvolgens de tuchtnorm, de tuchtsancties, de toegang
tot de tuchtprocedure en de rechtsbescherming die binnen die
procedure wordt geboden.
De verhouding tussen de verschillende betrokken belangen
wordt behandeld tegen de achtergrond van de historische
ontwikkeling van het advocatentuchtrecht. Het huidige stelsel is
immers grotendeels een erfenis van de Franse overheersing van
ons land, nadien gemodelleerd door de beleidsuitgangspunten
van de Nederlandse wetgever en beginselen die in de
(tucht)rechtspraak zijn ontwikkeld.

