Van de Deken

Zwaar weer op komst
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Een tijdje rommelt het al in onze rechtsstaat. De grifﬁerechten gaan aanzienlijk omhoog,
ons systeem van toevoegingen moet dringend worden herzien omdat daar teveel geld in
gaat zitten, het voornemen om rechters in bepaalde zware zaken te binden aan minimum
straffen is in januari naar de Tweede Kamer gestuurd, en daar tussendoor woekert een
debat over de integriteit van onze rechters en de vraag of wij ons zomaar door Europa
mogen laten voorschrijven wat mensenrechten eigenlijk inhouden. En dan ligt er nog
een wetsvoorstel over het toezicht op de advocatuur. De Raad voor de Rechtspraak, de
Hoge Raad, de voorzitter van de tuchtcolleges, het College van Procureurs-Generaal, de
Orde van Advocaten, zij hebben allemaal serieuze tot hoogst ernstige bedenkingen maar
de staatssecretaris van Veiligheid heeft in de Tweede Kamer de neuzen geteld en lijkt van
geen wijken te willen weten.
In het vorige Baliebulletin heb ik de bezwaren nader toegelicht. Kenmerkend voor het
wetsvoorstel is dat het toezicht op advocaten wordt opgedragen aan een college van buitenstaanders dat zelfstandige bevoegdheden krijgt om informatie in te winnen, bijvoorbeeld
door dossiers van advocaten op te vragen en de administratie van een advocatenkantoor te
gaan uitspitten. Het fundamentele bezwaar is dat daarmee buitenstaanders invloed kunnen
uitoefenen op het doen en laten van een advocaat en daarmee diens onafhankelijkheid en
diens verplichtingen jegens zijn cliënt onder druk kunnen zetten. Minister Opstelten meldde begin februari aan de Tweede Kamer dat
hij met de Orde gaat praten over disciplinaire maatregelen tegen advocaten die met “overbodige en ongegronde zaken” naar Straatsburg
stappen. Wie nog mocht twijfelen over de intenties van de overheid om de advocatuur in het gareel te willen krijgen weet nu waar hij
aan toe is.
Op verzoek van de Nederlandse Orde heeft mr. A.W.H. Docters van Leeuwen het toezicht op advocaten doorgelicht en daarover gerapporteerd, ongeveer twee jaar geleden. Zijn conclusie was dat dat toezicht beter was geregeld dan hij op voorhand aannam maar dat er
heel wat te verbeteren viel. Eén van de door hem voorgestane verbeteringen was dat de dekens regelmatig met elkaar overleg zouden
hebben, tezamen met de landelijk deken, waardoor een belangrijke bijdrage aan professionaliteit zou kunnen worden gerealiseerd.
De dekens hebben die aansporing ter harte genomen en vergaderen thans maandelijks met elkaar. Op zeer afzienbare termijn zal dat
overleg uitmonden in een werkplan waarin aandachtspunten worden vastgelegd en prioriteiten zullen worden gesteld. Dat geschiedt
aan de hand van inventarisaties op alle gebieden waar dekens regelmatig met vragen worden geconfronteerd zoals over de advocaat in
dienstbetrekking, toezicht op samenwerkingsverbanden waarin begrepen nieuw gevormde combinaties, uniformering van het onderzoek
naar klachten met inbegrip van doorlooptijden en termijnen, het opstellen van een checklist met indicatoren die aanleiding kunnen zijn
tot een gericht onderzoek en het systematisch verzamelen van cijfers met betrekking tot klachten waardoor een beter beeld ontstaat van
aard en oorzaak van problemen. Daarnaast zullen beslissingen worden genomen over de prioriteiten in het dekenwerk waarbij de dekens
hun doelstellingen zullen formuleren op korte en op langere termijn. Onderdeel van de uitwerking zal zijn dat advocaten maar ook de
buitenwereld met regelmaat op de hoogte zullen worden gehouden over beslissingen en over beleidsdoelstellingen, door publicaties in
het Advocatenblad en op de sites van zowel de Nederlandse Orde als de plaatselijke orden.
Het is een voor de hand liggende en praktische gedachte dat de positie van dat dekenberaad wordt vastgelegd in een nieuwe Verordening. Daarmee wordt duidelijkheid geschapen over de functie van het beraad maar ook over de ﬁnanciën. Immers, de dekens kunnen
beslissingen nemen, al dan niet gezamenlijk, met geldelijke consequenties. Daarbij moet dan gedacht worden aan het vormen van een
groep van experts, zoals accountants, die in voorkomende gevallen een onderzoek moeten kunnen instellen en daarover moeten kunnen rapporteren en het dekenberaad moet niet alleen voorzien in een eigen secretariaat maar ook in de mogelijkheid om deskundigen
advies te vragen met een algemene strekking. Het moet duidelijk zijn wie het budget van dat dekenberaad vaststelt en door wie de kosten
gedragen zullen moeten worden.
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Het pikante fenomeen doet zich nu voor dat
de staatssecretaris van Veiligheid, ingelicht
over het voornemen om een dergelijke verordening in het leven te roepen, daar heftig
stelling tegen heeft genomen. Hij voorziet
dat een aldus vorm gegeven dekenberaad
wel eens in strijd zou kunnen komen met
zijn eigen wetsvoorstel voor het toezicht,
dat nog ter advisering naar de Raad van
State moet worden gezonden en vervolgens
het parlement moet passeren, en dat is
voldoende reden om druk uit te oefenen op
de Orde om in het geweer te komen. Dat is
alleen al daarom vreemd, omdat de Orde
precies datgene aan het voorbereiden is wat
de staatssecretaris zo graag zou zien, een
verdere professionalisering van het toezicht.
Maar het is vooral pikant omdat de staatssecretaris aan de hand van een wetsvoorstel
dat nog een hele gang te gaan heeft, invloed
wenst uit te oefenen op iets wat tot nu toe betrekkelijk heilig was, de onafhankelijkheid
van de advocatuur met inbegrip van haar
bevoegdheid om zelfstandig te bepalen hoe
zij haar zaken het beste kan regelen. Het is
een treurige nieuwe indicatie dat de aanval
op onze kernwaarden is ingezet.

Afscheid Hein Verbeek
Eind vorig jaar heeft de heer Verbeek afscheid genomen als
rolgemachtigde bij de sector Kanton van de Rechtbank te
Amsterdam. Door de Amsterdamse Balie is een inzamelingsactie gehouden, opdat de heer Verbeek eindelijk eens
met een welverdiende vakantie zou kunnen.
De actie was een groot succes. Er is ruim € 9.000,– door
de Amsterdamse advocaten bijeengebracht. Door de initiatiefnemer van deze actie, Loos & Boukema advocaten, is
een mooie ‘cheque’ gemaakt, die aangeboden is tijdens de
laatste rolzitting van de heer Verbeek op 23 december jl.
De heer Verbeek wist van niets en was niet alleen door de
cheque maar ook door de toch nog grote opkomst en de
blijken van waardering positief verrast. Er zijn speeches
gehouden door kantonrechters, de Deken en diverse anderen die de heer Verbeek een warm
hart toedragen.
De heer Verbeek heeft op zijn beurt het ABB verzocht de Amsterdamse Balie het hieronder
gepubliceerde dankwoord over te brengen.

Dankwoord
L.S.
Zoals aangekondigd in het vorige ABB vond op 23 december jl. mijn laatste rolzitting
plaats. Het was voor mij een complete verrassing toen halverwege deze zitting de zaal
volstroomde met advocaten, kantonrechters, oud-kantonrechters, secretarissen, grifﬁepersoneel en anderen.
Namens de advocatuur richtte deken mr. G.J. Kemper zich tot mij en mijn vrouw
met een bijzonder leuke speech. Ons werd een enorme cheque overhandigd die ons
ruimschoots in de gelegenheid stelt om een prachtige reis te boeken. Voorafgaande
aan 23 december ontvingen wij reeds vele persoonlijke brieven en andere blijken van
waardering in velerlei vormen.
Voor mijn vrouw en mij is het een onvergetelijk afscheid geworden en we houden
hier warme herinneringen aan over. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken en wij zijn blij dat we van de redactie van het ABB hiervoor de ruimte hebben
gekregen.
Wij hopen en vertrouwen dat ons vertrek goed zal worden opgevangen.
Het ga u allen goed.
Hartelijke groeten, Petra en Hein Verbeek
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