
Vorig jaar verscheen de ordebrochure ‘Wat doet de Orde
voor mij’. Een handzaam boekje waarin duidelijk wordt
samengevat welke producten en diensten de Orde levert.

Als u die brochure doorbladert zult u naar ik hoop
met mij van oordeel zijn dat de Orde veel voor advoca-
ten doet. Dat wist u al want u werkt dagelijks binnen de
kaders van door de Orde gemaakte regels, u wordt per-
manent opgeleid, u communiceert naar ik hoop via
BalieNet, en u doet uw voordeel met het regelmatig
lezen van het Advocatenblad – om maar eens enkele
zaken te noemen.

Toch waren er ook tijdens de extra Ordevergadering
van 18 juni jl. geluiden die erop neerkomen dat de Orde
meer of vaker op de bres zou moeten staan voor de
belangen van advocaten. Daarom vraag ik nog eens
nadrukkelijk aandacht voor de positie van de Orde. De
Orde mag niet zomaar ‘leuke dingen’ voor u doen. De
Orde bevordert zoals de Advocatenwet voorschrijft de
goede praktijkuitoefening door advocaten. Dat betekent

het doen en laten van de Orde primair is gericht op het
(algemeen) belang van de rechtzoekenden. Alleen regels,
producten en diensten die dat algemene belang dienen
zijn bestand tegen bijvoorbeeld de mededingingsregels of
vernietiging door de Kroon. Nu is het algemene belang
van rechtzoekenden en het algemene belang van goede
en eerlijke rechtspleging ook zeker gediend met instand-
houding van een grote en gezonde balie. Dat geeft
gelukkig voldoende ruimte om, met het algemeen belang
in het vizier, ook de belangen van advocaten te dienen.

Voordat ik toetrad tot de rijen van ordebestuurders,
was ik me nauwelijks bewust was van de bijzondere rol
van de Orde en van de voordelen en beperkingen die
daaraan verbonden zijn. Ik had het te druk met mijn

praktijk om mij bezig te houden met dergelijke zaken.
Voor de meesten onder u geldt dat ongetwijfeld ook nu
nog. Toch is het van groot belang dat advocaten goed
weten waarvoor hun Orde staat en wat ze dus kunnen
verwachten. Welnu, de Orde is een openbaar lichaam
(meer in het bijzonder een publiekrechtelijke bedrijfsor-
ganisatie) zoals bedoeld in art. 134 van de Grondwet.
Dus geen branchevereniging en geen ‘vakbond’ van
advocaten, maar een zelfregulerende organisatie die bin-
nen de kaders van de Advocatenwet de voorwaarden
schept waarbinnen het voor de rechtsstaat en vooral de
burger zo belangrijke beroep van onafhankelijke, des-
kundige en partijdige advocaat zo goed mogelijk uitge-
oefend kan worden.

Alleen zij die blijvend voldoen aan de zware eisen die
de Orde stelt kunnen gebruik maken van een aantal bij-
zondere instrumenten die ook al weer ter bescherming
van de rechtzoekenden ontworpen zijn. Ik doel hier op
de verplichte procesvertegenwoordiging en op het ver-
schoningsrecht gekoppeld aan een geheimhoudings-
plicht dat de rechtzoekende de zekerheid geeft dat hij
werkelijk alles in vertrouwen met zijn advocaat kan
bespreken.

De afbakening tussen het algemeen belang en de spe-
cifieke eigen belangen werd in 1996 nog eens duidelijk
in kaart gebracht in het rapport van de MDW-
Werkgroep (Cohen). Sedertdien is een aantal verorde-
ningen aangepast en zijn sommige activiteiten gestaakt
of anders ingericht. Ook werd de toegankelijkheid van
ons beroep voor advocaten in loondienst van niet-advo-
caten vergroot. De Orde is daarmee als PBO zuiverder
op de graat dan ooit en dat willen we ook zo houden.
Dat garandeert immers onze zelfstandigheid en het geeft
de Orde steeds een sterke onderhandelingspositie. Zeker
ook wanneer dat mede in uw belang gewenst is.

Wij blijven beslist zoveel mogelijk nuttige dingen
voor u doen. U zult er echter aan moeten wennen dat
daarbij uw belangen en noden niet de enige indicatoren
zijn. Dat zijn immers vooral ook de belangen van ande-
ren, de niet-advocaten in onze samenleving. n
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