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Openbaarmaking uitspraken
Afdeling bestuursrechtspraak
eerder bekend
De datum waarop de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
haar uitspraken publiceert, wordt niet voor de daadwerkelijke openbaar-
making bekendgemaakt. Zodat partijen en advocaten steeds weer, vaak
voor niets, de Afdeling moeten bellen. Bovendien wordt op de dag van de
openbaarmaking slechts het dictum bekendgemaakt. De gehele tekst van
de uitspraak, met de overwegingen, gaat die dag op de post, waardoor
advocaten in de media gaan debatteren over een uitspraak die ze nog niet
precies kennen. Zou aan dit alles niet wat te doen zijn? Dat vroeg advocaat
Phon van den Biesen op 6 juli 2000 in een brief aan de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak, mr. P. van Dijk.
Een half jaar later kreeg hij antwoord van de voorzitter. Er zou het een en
ander worden verbeterd; na contact met voorlichter Pieter Bas Beekman
wordt duidelijk welke verbeteringen binnenkort ingaan. Het is de bedoe-
ling dat vanaf 1 april a.s. partijen, en anderen, op internet (www.raadvan-
state.nl) kunnen nagaan wanneer er in hun (bodem)zaak uitspraak wordt
gedaan. Daarbij streeft de Afdeling naar een vaste dag om die uitspraken te
doen, zodat men de dag ervoor even kan surfen. Die vaste dag geldt overi-
gens niet voor vreemdelingenzaken.

Op de dag van de openbaarmaking kunnen de partijen ook in het
gebouw van de Afdeling de gehele uitspraak op papier worden verkregen;
die wordt die dag ook naar hen verstuurd. In de toekomst probeert de
Afdeling ook alle uitspraken op internet te zetten, maar dat kan nog wel
even duren. Want dat kost veel geld, technisch vernuft en vooral moeite
om de noodzakelijke  – en welke is dat? – anonimisering aan te brengen.

Overeenkomst met cliënt
in strijd met openbare orde
Een cliënt die afzag van hoger beroep werd door zijn advocaat voor de
rechter in kort geding gesleept. De cliënt, een BV, wilde het appel
intrekken tegen een eerder vonnis van de Rechtbank Assen waarin de
BV verloor in een faillissementszaak. De advocaat beriep zich op een
overeenkomst waarin tegen bepaalde voorwaarden de raadsman de
appelprocedure zou verzorgen. Op grond van art. 7:402 moet de advo-
caat, opdrachtnemer, de aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen,
aldus de rechtbank.

De advocaat  weigerde het beroep in te trekken op grond van de
overeenkomst met de cliënt, maar deze overeenkomst is volgens de
rechtbank in strijd met de openbare orde omdat ze ertoe ‘leidt dat eiseres
(als advocaat) een procedure wil voortzetten tegen de kennelijke wil
van gedaagde (haar cliënt) omdat eiseres daarbij zelf belang heeft.’ Bij
vernietiging van het vonnis zou de advocaat het hele bedrag krijgen dat
door een derde beslagene was uitgekeerd. Terwijl het grootste deel van
dat bedrag naar de curator (in het faillissement van gedaagde) zou gaan
als het vonnis onherroepelijk zou worden.

De president in Assen weigerde de gevraagde voorzieningen, op 23
februari 2001.

De stand per 1-1-2001

Schaalvergroting en steeds meer een gewoon bedrijf, dat zijn de conclu-
sies die Uitgever KSU trekt toen ze de advocatuur onlangs weer de
maat nam. Nauta heeft nu voor het eerst meer dan driehonderd advo-
caten, voor een plaats in de top-10 zijn nu niet meer 60 advocaten vol-
doende maar bijna het dubbele, en de multidisiplinaire kantoren ruk-
ken op (AKD Prinsen Van Wijmen op 4; Holland van Gijzen op 10). 

Het afgelopen jaar groeide Steins Bisschop Meijburg & Co (aan
KPMG gelieerd) met 68,6 procent het hardst, daarna kwam Clifford
Chance, met 54,8 procent. Over de afgelopen vijf jaar blijkt dat combi-
natie met een advieskantoor of een internationale samenwerking tot de
snelste groei leidt.

Van de 11.064 advocaten werkt bijna een derde bij de grootste der-
tig kantoren, dat deel neemt ieder jaar toe. 35,1 Procent van de advoca-
ten is vrouw; ook dit percentage blijft stijgen, terwijl het percentage
vrouwelijke compagnons blijft hangen op tien.

1.  NautaDutilh 308
2. De Brauw Blackstone Westbroek 250
3. Houthoff Buruma 213
4. AKD Prinsen van Wijmen 175
5. CMS Derks Star Busmann Hanotiau 173
6. Allen & Overy 144
7. Stibbe 143
8. Loyens & Loeff 140
9. Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn 129
10.Holland van Gijzen 128

(Bron: De Stand van de Advocatuur Uitgeverij KSU; samenvatting op www.ksu.nl; rapport te

verkrijgen bij genoemde uitgeverij, tel. 020-6882212.)


