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Nieuwe verordeningen
Op 1 juli 2012 is een nieuwe verordening van kracht geworden. Het gaat om de Verordening op het landelijk dekenberaad toezicht. Met de verordening wordt de positie vastgelegd
van een gezelschap dat in de afgelopen twee jaren al druk doende was het toezicht op de
advocatuur te professionaliseren en te harmoniseren. Het gaat om de vergadering van de
negentien arrondissementsdekens en de landelijk deken, die éénmaal per maand plaatsvindt
en waarin alles wordt besproken dat te maken heeft met het toezicht op de advocatuur,
zowel inhoudelijk als procedureel. Een eerste vrucht van de inspanningen is te vinden in
de richtlijn ter beoordeling van samenwerkingsverbanden, overgenomen door de Amsterdamse Raad van Toezicht en gepubliceerd op onze eigen site. Daar staan, zowel ten behoeve
van dekens als ten behoeve van advocaten, de criteria opgesomd die door de Raad van
Toezicht in acht worden genomen bij het beoordelen van samenwerkingsvormen tussen
advocaten die onder een gemeenschappelijke kantoornaam naar buiten willen treden. Op
zeer afzienbare termijn wordt een landelijk protocol klachtbehandeling deﬁnitief vastgesteld en gepubliceerd zodat in alle arrondissementen eenzelfde uitgangspunt bestaat voor
het onderzoek naar ingediende klachten en termijnen waarbinnen zo’n onderzoek moet
worden afgerond. Voor het publiek is dat protocol van belang, maar tegelijkertijd wordt
daarmee bewerkstelligd dat een advocaat in het ene arrondissement een gelijke behandeling
krijgt als een advocaat in een ander arrondissement. Bijzonder veel tijd is er besteed aan
het opstellen van de Blauwdruk, een pakket van aanbevelingen op basis van bij alle negentien arrondissementen
ingewonnen informatie, die ertoe zal leiden dat de bureaus van de verschillende Ordes op de juiste wijze worden
geoutilleerd en het beleid van de verschillende Raden van Toezicht op alle mogelijke terreinen zo goed als mogelijk wordt geharmoniseerd. Het was een eigen wens van dekens en Raden van Toezicht om zover te komen maar
eerlijk is eerlijk, de herziening van de gerechtelijke kaart die op 1 januari a.s. doorgevoerd gaat worden was ook
een belangrijke impuls. Dan immers wordt het aantal arrondissementen teruggebracht van negentien naar tien,
wellicht zelfs elf als de minister van Veiligheid kans ziet een toezegging op dat stuk aan de Eerste Kamer ook na
te komen. Voor de Amsterdamse Orde betekent dat, dat er afscheid moet worden genomen van Het Gooi, maar
voor veel andere Ordes betekent dat dat zij verplicht fuseren en dienovereenkomstig ook een geheel eigen organisatie moeten samenvoegen met die van een andere Orde. De Blauwdruk helpt bij het vaststellen van de eerste
organisatievorm en de bemensing.
Deze vloed van activiteiten op het gebied van het toezicht hebben de minister en de staatssecretaris van Veiligheid
er helaas niet van weerhouden om toch een wijziging van de Advocatenwet aan het parlement voor te leggen.
Een principieel onaanvaardbaar kernpunt van dat wetsvoorstel is dat overheidstoezichthouders naast en ook voor
een stukje zelfs boven de dekens komen te staan. Het wetsvoorstel valt verder op door voorliefde voor “stapelen”.
Klachten kunnen voortaan worden ingediend bij de Raad van Discipline, in plaats van bij de deken, en om het werk
te doen dient dan de voorzitter van de Raad van Discipline de deken aan te wijzen als vooronderzoeker. Ook de
toezichthouders kunnen een rol krijgen, bijvoorbeeld omdat zij zelfstandig bezwaren kunnen gaan onderzoeken
en ook omdat zij de dekens instructies kunnen geven.
Niet alleen van de kant van de Nederlandse Orde is tegen dit voorstel, in een eerdere vorm, heftig bezwaar gemaakt.
Ook het College van Procureurs-generaal, de Raad voor de Rechtspraak en de Hoge Raad zagen er niets in. Thans
is het advies van de Raad van State gepubliceerd en zelden zal een advies zo negatief zijn geweest. De aanleiding
voor de krasse aanscherping was volgens de minister en de staatssecretaris daarin te vinden dat het huidige toezicht “niet meer van deze tijd” is. De Raad van State legt geduldig uit dat het voor een ingrijpende wijziging als
deze gewenst is dat, ten eerste, wordt vastgesteld wat er precies mis is met het toezicht door de dekens en dat,
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ten tweede, dan aannemelijk wordt gemaakt dat een systeemwijziging ervoor zorgt dat dat onheil niet meer voor
komt. De memorie van toelichting maakt aan dat bezwaar geen woorden vuil. Ook de Raad van State is kennelijk
niet meer deze tijd…
Het is nu tijd om publiek stelling te gaan nemen. Eenvoudig zal het niet zijn want populair is de beroepsgroep
niet en rechtsstatelijke argumenten worden makkelijk weggewuifd, niet alleen door het publiek maar ook door
kamerleden. Pas wanneer in Iran of China een advocaat vanwege zijn beroepswerkzaamheden gevangen wordt
gezet willen de autoriteiten nog weleens in beweging komen. Het is aanzienlijk beter om nu al de piketpalen te
slaan en dat is iets wat niet alleen op de weg van de Nederlandse Orde en van de dekens ligt. Elke advocaat kan
een bijdrage leveren, op het ogenblik dat hij in gesprek is met iemand die mogelijk de publieke opinie een zetje
kan geven of anderszins invloed kan uitoefenen. Dát is in ieder geval in deze tijd noodzakelijk.

Lustrum Praktizijns-Sociëteit
De Praktizijns-Sociëteit viert op 27 november a.s. het 175-jarig bestaan
met een symposium, een praktizijnsdiner en een feest. De festiviteiten zullen plaatsvinden in het Muziekgebouw aan ’t IJ en staan open
voor de 3500 leden van de Praktizijns-Sociëteit en de leden van de
Amsterdamse rechterlijke macht.

Het symposium van 27 november a.s. zal in het teken staan van de
nieuwe ontwikkelingen in juridisch onderzoek en het vinden van
de juiste bronnen. Het begint om 15.30 uur. Het tweede gedeelte
(borrel-diner) begint om 17.30 uur.

De Praktizijns-Sociëteit werd op 1 januari 1837 opgericht. In die tijd
emancipeerde het advocatenberoep tot dat van een onafhankelijke
speler in het juridisch bedrijf, maar ook vakinhoudelijk waren er
belangrijke ontwikkelingen. Een van de eerste activiteiten van de
sociëteit was de bestudering van de nieuwe wetgeving die in 1838
werd ingevoerd en die de Napoleontische burgerlijke wetgeving
verving. De sociëteit kreeg de beschikking over enkele lokalen in
het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht, waar toen ook nog de
rechtbank gevestigd was.
Vanaf het begin was de ontwikkeling van de bibliotheek een belangrijke activiteit van de Praktizijns-Sociëteit. Die bibliotheek is nu
uitgegroeid tot misschien wel de beste juridische bibliotheek van het
land. Niet alleen biedt zij de mogelijkheid alle standaardwerken te
raadplegen, maar ook wanneer specialistisch of historisch onderzoek
gepleegd moet worden biedt de praktizijnsbibliotheek uitkomst. Voor
de Amsterdamse balie levert dit per saldo een besparing op, omdat
de kantoren kunnen volstaan met bescheiden eigen bibliotheken en
altijd kunnen terugvallen op de praktizijnsbibliotheek. Het bestuur
van de Praktizijns-Sociëteit is samen met directeur Paul Rodenburg
overigens bezig de bibliotheek te moderniseren. De bibliotheek zal
de papieren collectie behouden en blijven vernieuwen, maar er zullen ook meer digitale bronnen in de bibliotheek en via de website
beschikbaar komen. Bovendien zal de collectie worden uitgebreid
met buitenlandse bronnen over Europees recht.
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