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Wetenschap2607

Beroepsethiek in de 
asielpraktijk

Tamara Butter1

Naar aanleiding van het eerdere pleidooi van Van Domselaar in het NJB voor meer realisme ten aanzien van de 

professionele identiteit en beroepsethiek van advocaten, geeft de auteur met deze bijdrage gehoor aan de oproep 

voor meer context-sensitief empirisch onderzoek en biedt zij meer inzicht in het belang van de context voor het 

beroepsethisch handelen in het asielrecht. Een analysekader bestaande uit vier rolbenaderingen gebaseerd op 

Angelsaksische literatuur is hierbij behulpzaam en kan het Nederlandse debat verdiepen. De meerwaarde van 

empirisch onderzoek ligt in een beter begrip van de rechtspraktijk; dit kan een constructieve dialoog tussen de 

wetenschap en de advocatuur bevorderen, evenals de reflectie op hun rol tussen advocaten onderling.

1. Inleiding
Het pleidooi van Iris van Domselaar voor meer realisme 
ten aanzien van de professionele identiteit en beroeps-
ethiek van advocaten, te lezen in het NJB van afgelopen 
december, is een zeer welkom geluid in het Nederlandse 
wetenschappelijke discours over dit thema.2 Van Domse-
laar pleit voor een realistische benadering die het deelne-
mersperspectief van de advocatuur en het buitenstaan-
dersperspectief van de wetenschap met elkaar zouden 
kunnen verbinden. De uitgangspunten van deze benade-
ring zijn dat: a) regels beperkte praktische werking heb-
ben; b) de context ertoe doet; c) advocaten net mensen 
zijn en veelal ook ondernemer en d) individuele en collec-
tieve verantwoordelijkheid onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden zijn.3 Deze uitgangspunten zijn gestaafd door 
onder andere rechtssociologisch onderzoek op het gebied 
van de advocatuur.4 

De realistische benadering die de perspectieven van 
de advocatuur en de wetenschap met elkaar verbindt is 
een waardevolle en tevens noodzakelijke voorwaarde voor 
het verder brengen van het debat ten aanzien van de 
advocatuurlijke beroepsethiek. In mijn onderzoek naar de 
beroepsethiek van asieladvocaten in de praktijk heb ik 
gepoogd hieraan een bijdrage te leveren.5 Met dit artikel 
geef ik gehoor aan de oproep voor meer context-sensitief 
empirisch onderzoek en verschaf ik inzicht in het belang 
van de context voor het beroepsethisch handelen: welke 
specifieke ethische uitdagingen en belangenconflicten 
spelen in het asielrecht, hoe worden die belangen gewo-
gen en welke rolbenaderingen zijn hierin terug te zien? 
Dit doe ik middels een analyse van de besluitvorming van 
asieladvocaten ten aanzien van de – in het vreemdelin-
genrecht omstreden – praktijk van het ‘rekken’ in zoge-

noemde kansloze zaken. Aan de hand van een analytisch 
kader bestaande uit vier rolbenaderingen wil ik laten zien 
dat er verschillende ideeën bestaan over de rol van de 
asieladvocaat en hoe zij verschillende belangen wegen. Of 
in de woorden van de Advocatenwet: wat de verantwoor-
delijkheid voor een goede rechtsbedeling van de advocaat 
verlangt in het asielrecht6 – en hoe de praktijk dit soms 
bemoeilijkt. 

Deze bijdrage begint met een schets van de context 
van het asielrecht (par. 2). Vervolgens bespreek ik een veel-
voorkomende spanning in het asielrecht: die tussen het 
cliëntbelang en het publiek belang, en hoe ik de besluit-
vorming van asieladvocaten ten aanzien hiervan heb 
onderzocht (par. 3). Daarna zet ik het analysekader 
bestaande uit vier rolbenaderingen uiteen (par. 4). De 
daaropvolgende paragraaf bevat de analyse van de rolbe-
naderingen in de praktijk (par. 5), gevolgd door enkele 
concluderende opmerkingen (par. 6).

2. Context van het asielrecht
Het asielrecht heeft een aantal kenmerken dat advocaten 
werkzaam op dit gebied voor ethische uitdagingen plaatst. 
Allereerst zijn asielzoekers veelal kwetsbaar en erg afhan-
kelijk van hun advocaat. Ze zijn mogelijk getraumatiseerd 
of hebben medische problemen, spreken de taal niet, zijn 
onbekend met het rechtssysteem en weten over het alge-
meen niet wat te verwachten van de asielprocedure of wat 
van hen wordt verwacht. Het bijstaan van cliënten in de 
asielprocedure kan van de advocaat serieuze ‘emotional 
labour’ verlangen.7 Daarnaast is het een politiek gevoelig 
terrein en wordt het asielproces gekenmerkt door een 
ongelijkheid tussen de partijen: de staat als repeat player 
tegenover de asielzoeker als one-shotter.8 Repeat players 
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hebben op verschillende manieren strategische voordelen 
in de procedure en de staat kan zelfs worden gezien als de 
‘ultimate repeat player’.9 De gesubsidieerde asieladvocaat 
(ook een repeat player tot op zekere hoogte) wordt geacht 
deze ongelijkheid deels te compenseren.

Ten tweede is het asielrecht complex en constant 
aan verandering onderhevig. Zowel internationaal recht 
(Vluchtelingenverdrag), Europees recht (Gemeenschappe-
lijke Europees Asiel Systeem, Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens) als nationaal recht is van toepas-
sing. Het bestaan van deze verschillende juridische kaders 
naast elkaar, leidt veelal tot discussie of de nationale wet- 
en regelgeving in lijn is met internationaal en Europees 
asielrecht. De uitspraken van de Europese hoven kunnen 
implicaties hebben voor nationaal beleid, wat kan leiden 
tot onduidelijkheid en het lastig maakt de kansen op suc-
ces in te schatten. Naast deze onvoorspelbaarheid op juri-
disch niveau, kan er ook sprake zijn van onzekerheid ten 
aanzien van de feiten.10 Of er daadwerkelijk een risico op 
vervolging is indien een asielzoeker wordt teruggestuurd, 
is vaak moeilijk vast te stellen. Ook kan dit risico geduren-
de de asielprocedure wijzigen als de situatie in het land 
van herkomst (on)veiliger is geworden. Voorts is er een 
sterke verwevenheid van het asielrecht met het reguliere 
migratierecht en kunnen ontwikkelingen in het persoon-
lijk leven van de cliënt aanleiding geven tot andere moge-
lijkheden voor rechtmatig verblijf (bijvoorbeeld op basis 
van medische toestand of familieomstandigheden). Deze 
verwevenheid kan dus de kansen op succes, dat wil zeg-
gen rechtmatig verblijf in Nederland, beïnvloeden. 

Tot slot zijn er de organisatorische omstandigheden 
die het werk van de asieladvocaat bepalen: de institutio-

nele context van het asiel- en rechtsbijstandsysteem. 
Advocaten worden aan cliënten toegewezen door de Raad 
voor Rechtsbijstand in een strak opgezette asielprocedure 
met korte termijnen.11 Het staat grotendeels vast waar, 
wanneer en hoe lang advocaten met hun cliënten kunnen 
spreken, evenals wat er globaal besproken dient te wor-
den.12 Advocaten opereren binnen het systeem van gefi-
nancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat ze afhankelijk 
zijn van de Raad voor Rechtsbijstand voor het verkrijgen 
van toegang tot het systeem en vervolgens voor hun ver-
goeding; een vergoeding die is gebaseerd op een forfaitair 
systeem waar veel op bezuinigd is. Asieladvocaten zijn dus 
grotendeels afhankelijk van de staat – tegelijkertijd de 
tegenpartij in procedures – ten aanzien van hun werk-
omstandigheden en de mogelijkheid om voldoende inko-
men te genereren om hun praktijk draaiende te houden. 
Eerder onderzoek en bijdragen van advocaten laten zien 
hoe dit kan zorgen voor ethische druk.13

Kortom, de kenmerken van asielzoekende clientèle, 
het politiek gevoelige, complexe en soms onzekere karak-
ter van het asielrecht in combinatie met de institutionele 
context waarin asieladvocaten werken, maken het een 
werkomgeving met veel ethische spanningen. Het plaatst 
advocaten voor situaties waarin het cliëntbelang, het 
publiek belang en het financiële belang van de advocaat 
(om een praktijk draaiende te houden) op gespannen voet 
staan.14 

3. Kansloze zaken en de praktijk van het  
‘rekken’
Een veelvoorkomende spanning is die tussen het cliëntbe-
lang en het publiek belang: De cliënt wil een verblijfsrecht 

De kenmerken van asielzoekende clientèle, het politiek gevoelige, 

complexe en soms onzekere karakter van het asielrecht in  

combinatie met de institutionele context waarin asieladvocaten  

werken, maken het een werkomgeving met veel ethische spanningen
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in Nederland (of in ieder geval vertrek uitstellen) en daar-
toe iedere mogelijkheid benutten. Indien het gaat om 
 procedures die (vrijwel) geen kans van slagen hebben, kan 
het belang van de cliënt in conflict zijn met het publiek 
belang om het juridische- en het rechtsbijstandssysteem 
niet onnodig te belasten met zulke procedures. De asiel-
advocaat kan dus geconfronteerd worden met kwetsbare 
cliënten voor wie grote belangen op het spel staan (het 
kan gaan om een kwestie van leven of dood, of in ieder 
geval hun toekomst), die extreem afhankelijk zijn van hun 
advocaat om hun recht te halen én vastbesloten zijn om 
alles te proberen, ook in mogelijk kansloze zaken. 

Middels semi-gestructureerde interviews met een 
gevarieerde groep van 22 asieladvocaten heb ik onderzocht 
hoe zij omgaan met zogenaamde kansloze zaken.15 In deze 
interviews kwam de praktijk van het ‘rekken’ – door critici 
ook wel bestempeld als het ‘strooien van zand in de machi-
ne’ – dikwijls naar voren.16 ‘Rekken’ is de overkoepelende 
term die door respondenten wordt gebruikt als motief 
voor het in bepaalde zaken starten van een kansloze proce-
dure.17 Deze praktijk komt neer op een vertragingstactiek 
die wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Het 

houdt in het namens de cliënt starten van een aanvraag- 
of beroepsprocedure niet met het doel om juridisch succes 
te behalen in die specifieke procedure, maar om een ande-
re reden. Dit kan zijn het behalen van juridisch succes op 
een later moment of het dienen van het belang van de 
 cliënt in bredere zin, bijvoorbeeld het (tijdelijk) voorkomen 
van uitzetting.18 In de interviews wordt in dit verband ook 
wel gesproken over het verschil tussen een kansloze en 
een zinloze procedure, hoewel een procedure kansloos kan 
zijn, hoeft deze nog niet zinloos te zijn.

Gegeven het feit dat er discussie is over de vraag of 
rekken geoorloofd is (dient dit het belang van een goede 
rechtsbedeling?) is de besluitvorming van asieladvocaten 
ten aanzien van dit onderwerp bij uitstek geschikt om de 

Wetenschap

© Shutterstock

Hoewel een procedure  

kansloos kan zijn, hoeft deze 

nog niet zinloos te zijn
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verschillende ideeën over de rol van de advocaat te onder-
zoeken in de context van het asielrecht.

4. Analysekader: vier rolbenaderingen
Zoals Van Domselaar terecht stelt, is de internationale – 
met name de Angelsaksische – literatuur op dit thema 
verder ontwikkeld dan de Nederlandse en kan gebruik 
hiervan het debat in Nederland verrijken.19 Het analyseka-
der dat ik gebruik is hier dan ook op gebaseerd, in het bij-
zonder het werk van Christine Parker. 20 Het kader bestaat 
uit vier rolbenaderingen: adversarial advocacy, dutiful 
lawyering, moral activism en relational lawyering. Deze 
benaderingen komen voort uit onderzoek naar beroeps-
ethiek in de praktijk. Ze vormen de belangrijkste elemen-
ten van algemeen erkende ethische benaderingen op 
basis waarvan advocaten hun rol vervullen in de maat-
schappij. Ze benadrukken de onderscheidende elementen 
van de verschillende benaderingen: het zijn ‘ideaaltypen’.21 
De benaderingen kunnen worden onderscheiden aan de 
hand van op welk belang – in geval van conflict – de 
nadruk ligt (cliëntbelang of publiek belang) en of dit 
belang de voorkeur geniet op basis van rolmoraal of de 
persoonlijke moraal. Onderstaande tabel geeft dit weer.

Rolmoraal Persoonlijke moraal 

Cliëntbelang Adversarial advocacy Relational lawyering

Publiek 
belang Dutiful lawyering Moral activism

De analyse aan de hand van de rolbenaderingen geeft 
inzicht in hoe advocaten omgaan met onderliggende con-
flicterende belangen: hoe verhoudt het cliëntbelang zich 
tot het publiek belang? Mag in die weging de persoonlijke 
moraal een rol spelen of verlangt de positie van de advo-
caat dat deze zich beperkt tot de beroepsmoraal die wordt 
ontleend aan de rol van de advocaat in het systeem? Zoals 
ook De Wolff betoogt, helpt reflectie op de diverse rollen 
van advocaten en de beroepsethische fundering ervan om 
de vraag wat een goede rechtsbedeling is, preciezer te 
beantwoorden.22

Hieronder zal ik kort de kenmerken van deze ideaal-
typische rolbenaderingen beschrijven en vervolgens illus-
treren hoe deze zijn terug te zien in de motiveringen van 

asieladvocaten ten aanzien van de beslissing om al dan 
niet te ‘rekken’.23

5. Rolbenaderingen in de praktijk

Adversarial advocacy24

In deze benadering wordt de moraal ontleend aan de rol 
van de advocaat in een adversair proces binnen een com-
plex rechtssysteem. De advocaat is een strikt partijdige 
belangenbehartiger. Hij doet voor de cliënt wat de cliënt 
voor zichzelf zou doen als deze de kennis en expertise 
van de advocaat zou hebben. Het is de taak van de advo-
caat om de autonomie van de cliënt te garanderen. De 
advocaat is niet moreel verantwoordelijk voor de doelen 
van de cliënt en de manier waarop hij de cliënt bijstaat, 
zolang beide maar rechtmatig zijn. 

In de uitleg van deze respondent is een sterkere ver-
sie van deze benadering zichtbaar: 

‘Je hebt wel eens zo’n geval van iemand die zegt dat 
hij eigenlijk geen asielmotief heeft en de procedure 
gewoon zo lang mogelijk wil rekken. Tja, moet je dat 
dan wel of niet doen? Mensen zullen daar hun reden 
voor hebben. […] Het is niet aan mij om daarover te 
oordelen.’25

Het principiële punt van het bieden van tegenwicht aan 
de staatsmacht staat ook centraal in deze benadering en 
wordt door deze respondent expliciet verwoord:

‘Het belang van die individuele cliënt tegenover die 
grote overheid is al zo moeilijk boven water te krij-
gen. Als er dan mogelijkheden zijn om iets te doen 

62-70; Butter 2014.

15. Butter 2018, zie hfdst. 2 en annex I 
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gen: Radboud Universiteit Nijmegen 2013.
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Ethics’, Monash University Law Review 
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Outline of Interpretative Sociology, Berke-

ley: University of California Press 1978, p. 
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waardoor hij tijd kan rekken, dan vind ik wel dat je 
dat als advocaat ook zou moeten doen.’26 

Om individuen die hun rechten willen realiseren hiertoe 
in staat te stellen, moet de advocaat de belangen van de 
cliënt zo goed mogelijk dienen en daarbij kunnen de 
grenzen van het rechtmatige worden opgezocht. Een ken-
merk van deze benadering die hieruit voortvloeit is dan 
ook dat indien er ook maar enige onduidelijkheid of 
ambiguïteit bestaat over de manier waarop de professio-
nele verplichtingen van de advocaat en het recht moet 
worden begrepen, dit wordt uitgelegd ten gunste van de 
cliënt. 

Een punt dat veelvuldig terugkwam in de interviews 
was dat het, gegeven de aard van het asielrecht (de 

onvoorspelbaarheid op juridisch niveau evenals de onze-
kerheid ten aanzien van de feiten) en de verwevenheid 
van het asielrecht met het reguliere migratierecht, lastig 
is om te bepalen wanneer een zaak daadwerkelijk kans-
loos is. In de manier waarop verschillende respondenten 
hun omgang met die onzekerheid uitleggen is de adversa-
rial advocacy-benadering zichtbaar. Hieronder twee illus-
traties:

R: ‘[…] Ik ga eigenlijk altijd wel in hoger beroep 
omdat ik eigenlijk altijd wel iets heb aan te merken 
op de redenering van de rechtbank. Maar ik kan me 
ook voorstellen dat je soms een zaak hebt waarvan je 
denkt: ik kan hier echt niks meer tegenin brengen. 
Dit is gewoon zo appeltje eitje. Maar dan kan ik me 
toch voorstellen dat je er iets van maakt in hoger 
beroep omdat iemand dan gewoon nog in de proce-
dure is. Mocht er dan een uitzetdatum komen dan 
kan je wel een voorlopige voorziening aanvragen om 
iemand toch nog even hier te houden.’
[...] 
R: ‘En daarbij had ik vorig jaar een cliënt uit Congo 
en ik ging op vakantie, dus mijn collega heeft het 
overgenomen, maar die zei van: “Nou, dit is zo kans-
loos. Ik ga niet eens in hoger beroep. Ik zie het echt 
niet zitten.” Toen is die jongen naar een andere advo-
caat gegaan. Die is wel in hoger beroep gegaan en 
die heeft daarbij ook nog een herhaalde aanvraag 
ingediend. Nou ja, alles viel een beetje samen en nu 
is het beleid voor Congo weer gewijzigd en uiteinde-
lijk heeft hij toch vaste grond onder de voeten. Dus 
dat heeft mij wel gesterkt van: gewoon doorgaan.’ 27

In de volgende quote benadrukt de respondent dat als 
men maar lang genoeg wacht het beleid zal veranderen 
en dat het dus in het belang van de cliënt is om gebruik 
te maken van de strategie van het rekken:

R: ‘[..] Ons wordt vaak het verwijt gemaakt dat we de 
ene procedure op de andere procedure stapelen, 
maar ik heb een groot aantal cliënten die uiteinde-
lijk, uiteindelijk [nadruk TB] toch wel hier zijn geble-
ven op deze manier.’
I: ‘Ja, dus u zegt: het werkt eigenlijk.’
R: ‘Ja. Nou ja, ik had een aantal cliënten die uiteindelijk 
voor het Kinderpardon in aanmerking kwamen. Dat 
waren cliënten die ik al járen in de kast had hangen.’28

Indien er ook maar enige onduidelijkheid of ambiguïteit 
bestaat over de manier waarop het recht moet worden 
toegepast en/of de kans op succes, wordt dit uitgelegd ten 
gunste van de cliënt. Het stelselmatig gebruiken van pro-
cedures voor een ander doel dan juridisch succes in die 
procedures, namelijk de eventuele mogelijkheid van juri-
disch succes (op lange termijn), kan worden gezien als een 
voorbeeld van het opzoeken van de grenzen van het recht-
matige.

Een ander kenmerk van deze benadering is het idee 
dat het niet aan de advocaat is om de cliënt zijn of haar 
day in court te ontzeggen. Het principiële day in court-
argument (‘Wie ben ik om hem de toegang tot de rechter 
te onthouden?’)29 is terug te zien. Dit is een ander argu-
ment voor het starten van een kansloze procedure  
dan tijdrekken, maar is tevens een uitdrukking van de 
adversarial advocate-benadering.30 Het systeem is opge-
zet op een manier waarbij er de mogelijkheid tot beroep 
is en dat asielzoekende cliënten het recht hebben om van 
die mogelijkheid gebruik te maken. Hier een illustratie 
van dit argument:

‘Ik wist dat het kansloos was en wilde het niet doen. 
Wel heb ik de jongen uitgenodigd en toch nog een 
keer de kans gegeven om alles uit te leggen. Ik vind 
het niets, maar aan de andere kant, als hij een ver-
haal had dat hij echt aan de rechtbank wilde vertel-
len, dan ga ik er ook voor. Ik heb hem wel verteld dat 
ik niet veel te melden had. Ik had hem uitgelegd wat 
ik naar voren wilde brengen en ook verteld dat het 
geen hout sneed … maar dat als hij nog iets wilde 
zeggen bij de rechtbank, dan gingen we dat doen.’ 31

Voorts legt een andere respondent uit ten aanzien van de 
praktijk van het rekken:

‘[…]de irritatie van de IND en de rechterlijke macht, 
kan ik me daarover wel voorstellen. Alleen er is een 
andere kant aan, wat de IND niet ziet en wat de rech-
ter ook niet ziet. Als ik zeg: “Luister, ik als advocaat 
help niet meer en mijn collega ook niet en mijn col-
lega ook niet”, dan is die klant klaar. Die kan niet 
naar de rechter toe. Die zit in de bak, zit in het AZC 
en die heeft geen mogelijkheid om de rechter te 
 adiëren, terwijl hij dat eigenlijk wel heel graag wil. 
Nou, ga je dan keihard “nee” zeggen? Dan heb ik het 
besloten, hè. En ik ben de overheid niet.’32 

Wetenschap

Een punt dat veelvuldig terugkwam 
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25. nl2-s-+10-n-f.

26. nl4-s-+10-y-f.

27. nl14-s--3-y-f.

28. nl16-so-+10-y-m.

29. nl2-s-+10-n-f.

30. Zie voor een meer uitgebreide bespre-

king van dit argument: Butter 2018 p. 76 

e.v. 

31. nl1-s-+10-y-m. 

32. nl20-med-+10-y-m.

33. Dit is anders bij de volgende twee bena-

deringen die kunnen worden onderschei-

den, zoals we hierna zullen zien.

34. nl7-s--3-n-m.

35. nl15-s-3-10-n-m.

De rol van de advocaat in het systeem wordt benadrukt, 
en dit is een partijdige. De rationale van deze benadering 
is dat de advocaat in het bijstaan van zijn cliënt niet 
direct rekening hoeft te houden met het publiek belang; 
hij doet dit indirect: door strikt partijdig te zijn draagt hij 
bij aan het functioneren van het rechtssysteem. Iedereen 
heeft een bepaalde rol in het systeem. Als beide proces-
partijen een advocaat hebben die strikt partijdig is (en 
hen de mogelijkheid geeft om zich tot de rechter te wen-
den) zal het rechtssysteem middels procedures ervoor zor-
gen dat de juiste uitkomst volgt. 

Dutiful lawyering
Deze benadering ontleent de moraal ook aan de rol van de 
advocaat in het rechtssysteem, maar deze wordt anders 
ingevuld. In tegenstelling tot de adversarial advocate, voor 
wie het zijn van een strikt partijdige belangenbehartiger 
voorop staat, ziet de dutiful lawyer de rol van de advocaat 
als die van een officer of the court en hoeder van het 
rechtssysteem. Deze advocaat behartigt de belangen van 
de cliënt, maar legt ook de wet uit en helpt de cliënt hier-
aan te voldoen. De advocaat heeft een mediërende functie 
tussen de cliënt en het rechtssysteem en handelt als een 
poortwachter als het moet. Dus in geval van conflict weegt 
het publiek belang (het behoud van het rechtssysteem, dit 
niet onnodig belasten) zwaarder dan de wens of het belang 
van de cliënt. In deze benadering staat het geldend wette-
lijk kader centraal: het rechtssysteem wordt niet bevraagd 
op rechtvaardigheid en of het leidt tot eerlijke uitkomsten. 
Net als bij de adversarial advocate speelt bij deze benade-
ring de persoonlijke moraal geen rol.33

De dutiful lawyer-benadering is ook terug te zien bij 
respondenten, bijvoorbeeld in de onderstaande quote:

‘Wat ik mensen geef is duidelijkheid, waar heb je 
recht op. Ik ga geen omweggetjes maken[…] geen 
kansloze aanvragen indienen en procedures afwach-
ten. […] Hiermee verlies ik ook cliënten, want cliën-
ten willen af en toe doorzetten.’34 

Hierin zit het idee dat de advocaat, als een officer of the 
court, procedures niet dient te gebruiken voor een ander 
doel dan het verkrijgen van een verblijfsrecht; de advocaat 
heeft een mediërende rol tussen de cliënt en het systeem 
en handelt als een poortwachter als het moet. Rekken past 
dan ook in principe niet bij deze benadering.

Sommige respondenten verwijzen naar zichzelf als 
‘procesbegeleider’, waarmee de mediërende rol van de 
advocaat in het systeem wordt benadrukt. Zo ook een 
andere advocaat die ten aanzien van wat hij als zijn taak 
ziet vertelt: 

‘[...] Ik hou toch wel een stukje afstand tot een cliënt. 
Een cliënt maakt zelf zijn zaak vooral. Ik zorg 
gewoon dat het proces goed is en dat hij daar opti-
male bijstand in krijgt.’35

Moral activism
In tegenstelling tot de vorige twee benaderingen, doet bij 
deze benadering de persoonlijke moraal er wel toe: de 
eigen ideeën over rechtvaardigheid van het rechtssysteem 
en of dit leidt tot eerlijke uitkomsten. Als het wettelijk 
kader en de procedures overeenkomen met de eigen idee-
en van de advocaat over rechtvaardigheid, dan handelt de 
moral activist niet veel anders dan de dutiful lawyer. Ech-
ter, als dit niet het geval is dan voelt deze niet zozeer een 
verplichting tegenover het huidige rechtssysteem en zich 
niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het geldend wettelijk 
kader. De moral activist gebruikt in zo’n geval zijn of haar 
positie om het recht te verbeteren of te hervormen. In 
tegenstelling tot de dutiful lawyer, voelt de moral activist 
zich dus niet beperkt tot een idee van rechtvaardigheid 
zoals dit besloten ligt in het geldend wettelijk kader. 
 ‘Rekken’ wordt in bepaalde situaties volgens deze benade-
ring als compleet gerechtvaardigd gezien. Hier twee illus-
traties:

‘Ik kan me de situatie voorstellen dat ik denk: “ik ga 
beroep instellen en ook hoger beroep om naar het 
Europees Hof te gaan, ik ben het niet eens met 
bepaald beleid.” Staand beleid, staande jurispruden-
tie van de Raad van State, daar ga je tegenin. Als je 
dat doet, is de eerste notie van veel mensen, “zinloos, 
kansloos, alleen maar voor de poen, voor de toevoe-
ging”. Het motief van de advocaat kan zijn: “ik moet 
dat hele traject door, wil ik bij het Europees Hof 
komen. Daar haal ik over tien jaar mijn gelijk.” Dat 
geeft zin aan die procedurele stappen waar je door-
heen moet in Nederland.’36

‘Het is ook slaan met de hamer op de deur totdat hij 
breekt. Wij moeten doorprocederen tot Straatsburg 
tegenwoordig voordat dingen veranderen. […] De 
overheid met die nieuwe flinke houding houdt de 
deur dicht en vindt dat we het eigenlijk allemaal 
maar moeten accepteren. En dat we alleen maar over 
de toepassing van het beleid zelf moeten kunnen 
mijmeren: “Dit is eigenlijk wel een Christen en dit 
niet”. Maar de fundamenten van beleidswijzigingen, 
dat hoeven we allemaal niet aan de orde te stellen. 
Liever niet. “Wij doen het zo goed als overheid.” En 
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Wetenschap

dat is echt… daar gaan we als advocaten niet aan 
beginnen; dan blijven we erop rammen. […] Het is 
gewoon politiek. Daar doen wij niks aan. Het kan 
alleen maar door door te gaan met dit soort zaken.’ 37

Een andere respondent benadrukt dat het de taak van de 
advocatuur is om ‘kritisch te zijn tegenover de overheid’.38 
In deze quotes ligt het idee besloten dat advocaten de 
regels en het beleid behoren te bevragen. Indien zij het 
idee hebben dat het wettelijk kader tot oneerlijke uitkom-
sten leidt, moeten zij proberen dit te veranderen, want het 
is de rol van de advocaat om, in het publiek belang, bij te 
dragen aan rechtvaardigheid. Dit gaat dus verder dan het 
helpen van de individuele cliënt. Hierin zien we het 
motief om verbetering te realiseren voor de grotere groep 
(asielzoekers) door verandering in het wettelijk kader te 
bewerkstelligen of de manier waarop dit wordt toegepast. 
Dit houdt in het herhaaldelijk procederen in bepaalde 
situaties en is wat een respondent een vorm van ‘structu-
rele rechtshulp’ noemt.39 

Net als bij adversarial advocacy worden in deze bena-
dering de grenzen van het rechtmatige opgezocht, maar 
alleen in zaken waarin de advocaat de claim van de cliënt 
rechtvaardig acht. Indien het publiek belang en het cliënt-
belang niet samenvallen, weegt het publiek belang van 
een rechtvaardiger systeem zwaarder.40 Hoewel in asielza-
ken het belang van de individuele cliënt vaak overlapt 
met het belang van asielzoekers als groep (een rechtssys-
teem dat eerlijke uitkomsten genereert), zijn er situaties 
waarin dit niet het geval is. Hier kan spanning zitten en 
in zulke gevallen delft bij de moral activist het belang van 
de individuele cliënt het onderspit. In de volgende quote 
zien we dit. De respondent legt uit dat het indienen van 
beroep in evident hopeloze zaken (die in het belang van 
het individu kunnen zijn, zie hieronder) de geloofwaardig-
heid en de reputatie van asieladvocaten aantast en dat hij 
er daarom terughoudendheid mee is: 

‘Als je teveel met dit soort zaken naar de rechtbank 
gaat, verknoei je het voor je collega’s. Want die rech-
ters zitten dan ook niet meer alert te luisteren en die 
denken: “Daar heb je er weer zo één...”.’41 

Dit maakt het uiteindelijk moeilijker om in zaken waar er 
echt een verschil gemaakt kan worden voor asielzoekers 
als groep succes te behalen; dit is in het publiek belang 
van een rechtvaardiger systeem en weegt zwaarder voor 
de moral activist.

Relational lawyering
Net als bij moral activism integreert relational lawyering 
de persoonlijke moraal in de rechtspraktijk. Echter, daar 

waar het de moral activist vooral gaat om rechtvaardig-
heid en sociale verandering voor de publieke zaak, is de 
relational lawyer meer gericht op het individu. Net als bij 
de adversarial advocate ligt voor de relational lawyer, in 
geval van conflict, de nadruk op het belang van de indivi-
duele cliënt, maar dan in zijn/haar netwerk van relaties. 
Deze benadering is gericht op het voorkomen van schade 
bij de cliënt en anderen. De relational lawyer gaat op een 
holistische manier te werk en probeert, in overleg met de 
cliënt, de morele, emotionele en relationele dimensies van 
een probleem in de juridische oplossing te incorporeren.42 
In tegenstelling tot de adversarial advocate, die zich niet 
moreel verantwoordelijk acht voor de doelen van de cliënt 
en de manier waarop hij de cliënt bijstaat – zolang beide 
maar wetmatig zijn43 – is dit voor de relational lawyer niet 
het geval: de persoonlijke moraal doet ertoe. Professionele 
verplichtingen worden op een manier geïnterpreteerd die 
in lijn is met de persoonlijke overtuiging van de advocaat 
of, indien dit niet lukt, in sommige specifieke gevallen ter-
zijde geschoven.44 

Een voorbeeld:

‘[…] Als een cliënt uitlegt waarom hij iets wil laten 
rekken (documenten zijn onderweg, vrouw moet 
bevallen), dan kan dat een reden zijn om een proce-
dure op te starten, ook al is het inhoudelijk niet zo 
kansrijk.’ 45

Hier zien we die holistische aanpak. Het belang van de 
 cliënt wordt in bredere zin gezien en niet beperkt tot de 
mogelijkheden van juridisch succes (het verkrijgen van 
een verblijfsrecht) in Nederland. Deze advocaat legt verder 
uit:

‘Ik laat me niet voor alles strikken, het moet wel 
ergens over gaan.’ 

Er wordt een eigen inschatting gemaakt of het rekken in 
die specifieke situatie geoorloofd is. De persoonlijke moraal 
doet ertoe en wordt geïntegreerd in de rechtspraktijk. Dit is 
ook te zien in de uitleg van een andere respondent:

‘Kijk, je hebt natuurlijk de Dublin-gevallen,* daarvan 
heb ik wel van, afhankelijk van het land dat ik zeg 
van ja, dat is gewoon zinloos. Daar kan ik niks aan 
veranderen. Zelfs dan zeg ik wel eens tegen cliënten: 
“Ik ben eventueel bereid om beroep in te stellen om 
tijd te rekken”, dat kan… dat doen wij wel eens. Dat je 
daardoor cliënten iets meer tijd geeft om hun zaak-
jes bij elkaar te krijgen en zich voor te bereiden op 
vertrek. […] Het is niet helemaal zuiver natuurlijk. 
Maar wat ik zeg, het komt uiteindelijk ook niet zo 
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36. nl21-med-+10-y-m.

37. nl20-med-+10-y-m.

38. nl11-med-3-10-y-m.

39. nl8-s-+10-y-m.
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Press 1982 over ethics of care.

43. Of tegen de grenzen hiervan aan-

schurkt, zoals we hierboven hebben gezien.

44. R. Jack & D. Crowley Jack, Moral Vision 
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45. nl4-s-+10-y-f.
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heel vaak voor, maar als het voorkomt wil ik op die 
manier wel een cliënt helpen.’ 46

Hoewel zij stelt dat het niet ‘helemaal zuiver’ is, is ze toch 
geneigd om dit in sommige gevallen te doen om de cliënt 
te helpen. Hierin zien we de relational lawyer-benadering: 
professionele verplichtingen worden, indien deze niet 
overeenkomen met de persoonlijke moraal, in specifieke 
gevallen terzijde geschoven. 

In het bovenstaande heb ik laten zien dat er verschillende 
ideeën bestaan over de rol van de advocaat in het asiel-
recht en hoe deze rolbenaderingen zijn terug te zien in de 
beslissing van advocaten om al dan niet te ‘rekken’. Veelal 
hanteren advocaten een combinatie van verschillende rol-
benaderingen: afhankelijk van de omstandigheden van de 
zaak krijgt de ene dan wel de andere benadering de over-
hand.

6. Concluderende opmerkingen 
Met deze bijdrage heb ik meer inzicht willen geven in het 
rechtsrealistische uitgangspunt dat de context waar advo-
caten in werken ertoe doet en op welke manier dit het 
geval is in het asielrecht. De context heeft implicaties 
voor de beroepsethisch relevante belangen die in het 
geding zijn en het soort uitdagingen en dilemma’s waar 
advocaten voor geplaatst worden. Middels de analyse aan 
de hand van de vier rolbenaderingen heb ik laten zien dat 
er verschillende ideeën bestaan over de rol van de asiel-
advocaat in het rechtssysteem. Verschillende rolbenade-
ringen kunnen ook naast elkaar bestaan: afhankelijk van 
de omstandigheden van het geval, weegt het cliëntbelang, 
dan wel het publiek belang zwaarder en wordt dit uitge-
legd middels een andere rolbenadering.

De staat van de wetenschappelijke discussie op het 
gebied van de advocatuurlijke beroepsethiek in Nederland 
is, zeker in vergelijking met de Angelsaksische landen, 
minder ver ontwikkeld en de Angelsaksische literatuur 
kan het Nederlandse debat verrijken. Het gebruik van een 
analysekader gebaseerd op deze literatuur leidt tot meer 

verdieping en een beter begrip van de ethische keuzes van 
asieladvocaten. Het helpt om impliciete overtuigingen en 
ideeën over de rol van de advocaat expliciet te maken. 
Reflectie op de diverse rollen van advocaten en de beroeps-
ethische fundering daarvan draagt bij aan de beantwoor-
ding van de vraag wat ‘in het belang van een goede rechts-
bedeling’ precies is in verschillende contexten.

Tot slot, en wellicht ten overvloede, heb ik met deze 
bijdrage gepoogd de waarde van empirisch onderzoek 
voor het debat over de rol van de advocaat in de rechtsor-
de te laten zien. Er is veel geschreven over de kernwaarden 
en de gedragsregels voor advocaten; over hoe het zou 
moeten, maar veel minder over hoe het is in de dagelijkse 
praktijk. Een gefundeerde discussie moet ook gebaseerd 
zijn op kennis van beroepsethiek in de praktijk, niet enkel 
op abstracte ideeën en voorschriften van hoe het zou 
moeten. Door kennis te hebben van de specifieke proble-
men en dilemma’s waar advocaten tegenaan lopen en hoe 
zij daadwerkelijk invulling geven aan de advocatuurlijke 
kernwaarden kan een meer realistische discussie plaats-
vinden. Het doel van empirisch onderzoek naar de rechts-
praktijk moet niet zijn de ontmaskering van het door de 
advocaat uitgedragen zelfbeeld (en de polarisatie tussen 
de advocatuur en de wetenschap die daaruit volgt) maar 
eerder een beter begrip van de praktijk; dit kan een con-
structieve dialoog tussen de wetenschap en de advocatuur 
bevorderen en de reflectie tussen advocaten onderling op 
hun rol stimuleren.  
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