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Het College van Afgevaardigden stelde in het najaar 2001 drie door de

Algemene Raad ontworpen nieuwe verordeningen vast. De

Aanpassingsverordening Euro, de verordening Mandaat Centrale

Controle Verordeningen en de Aanpassingsverordening

Vestigingsrichtlijn zullen alle drie verwerkt, eigenlijk geïmplementeerd

worden in de bestaande verordeningen. De nieuwe verordeningen zul-

len dan ook niet of slechts gedurende één jaar in het Vademecum

Advocatuur worden opgenomen.

De Aanpassingsverordening Euro zorgt voor omzetting van guldens-

bedragen in eurobedragen voor zover die voorkwamen in de tekst van

de verordeningen. In de noten en toelichtingen zullen eurobedragen ter

vergelijking bij de oude guldensbedragen worden opgenomen.

De verordening Mandaat Centrale Controle Verordeningen (zie ook

Advocatenblad 2001-21, p. 830-832) is vastgesteld en inmiddels ook

ingevoerd om het mogelijk te maken dat de feitelijke controle op de

nakoming van een viertal verordeningen voortaan centraal, vanuit het

Ordebureau te Den Haag, wordt uitgevoerd. Van een dergelijk centraal

systeem wordt al jaren gebruik gemaakt bij de controle op de verorde-

ning Permanente Opleiding.

Het voornaamste doel dat met de centrale controle wordt beoogd is

efficiencyverhoging voor de advocaat én voor de Orde. De Raden van

Toezicht moeten veel tijd en energie steken in een adequaat toezicht

op de stipte nakoming van de verplichtingen die uit de diverse veror-

deningen voortvloeien en een centrale landelijke controle die sterk is

geautomatiseerd kan grote tijdwinst en besparingen opleveren. Het is

overigens nadrukkelijk niet zo dat er wordt getornd aan de eigen

bevoegdheden van de Raden van Toezicht of aan de specifieke

bevoegdheden van de plaatselijke dekens. De Nederlandse Orde facili-

teert het controleproces en leidt de uitkomsten daarvan door naar de

dekens en de Raden, die vervolgens geheel conform eigen bevoegd-

heid en inzicht met die informatie zullen omgaan. Een ander doel van

de verordening is gelegen in verhoging van de kwaliteit van de con-

trole. De verordeningen van de Orde richten zich immers op de kwali-

teit van de dienstverlening door advocaten en naleving van die veror-

deningen door alle advocaten is van groot belang voor de

rechtzoekende maar ook voor de gehele beroepsgroep zelf.

Het systeem van centrale controle dwingt de Algemene Raad overi-

gens om nog eens goed te studeren op de noodzakelijke bescherming

van persoonsgegevens. In de loop van het jaar 2002 zal een privacyre-

glement of een gedragscode in dit kader worden vastgesteld.

De Aanpassingsverordening Vestigingsrichtlijn is ongetwijfeld de meest

ingewikkelde van de drie nieuwe verordeningen. De Orde is met de

vaststelling van deze verordening klaar voor de ontvangst van advoca-

ten uit andere Europese lidstaten die in Nederland uiteindelijk (veelal

na drie jaar) onder de Nederlandse advocatentitel werkzaam zullen zijn.

Omgekeerd zullen Nederlandse advocaten zich onder dezelfde voor-

waarden elders in Europa mogen vestigen (zie ook het openingscom-

mentaar in Advocatenblad 2001-7, p. 249).

De centrale overheid is tot op heden in gebreke met implementatie

van de ‘Richtlijn 98/5/EG ter vergemakkelijking van de permanente uit-

oefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dat

waarin de beroepskwalificatie is  verworven’, in de Advocatenwet.

Implementatie had uiterlijk in maart 2000 moeten geschieden, maar de

behandeling in de Kamer vlot, ondanks een duidelijke waarschuwing

van de Europese Commissie, niet erg. Zolang de Advocatenwet op dit

punt niet is gewijzigd kan en zal de Algemene Raad de nieuwe veror-

dening niet invoeren.

Het is wat wrang om te constateren dat enkele kamerleden recente-

lijk in de Kamer nog vroegen of wel gegarandeerd was dat de Orde aan

implementatie zou meewerken. De Orde heeft niet alleen actief meege-

werkt aan bevordering van implementatie door de centrale overheid; zij

is inmiddels klaar met het werk waaraan de kamer zelf tot op heden

onvoldoende is toegekomen. ■
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