
Wij hebben toch een talig beroep? Maar van Quango’s had ik nog nooit

gehoord. En mijn De Costers woordenboek van neologismen uit 1999 bracht

geen uitkomst. Echt iets nieuws dus. Al (terug)lezend in NRC Handelsblad

blijkt het een Brits acroniem te zijn voor quasi autonomous non-governmental

organizations: zelfstandig gemaakte overheidsinstellingen die publiek geld

uitgeven, maar buiten de directe invloed van het parlement vallen.

Inmiddels zijn het er circa 3200! Bijvoorbeeld arbeidsbureaus, de spoorwe-

gen en energiebedrijven. De Quango voorziet in het ideologische sentiment

van minder Den Haag.

Als altijd gevoelig voor de verhouding tussen overheid (in advocatenland) en

burger, stel ik vast dat de Orde gelukkig geen Quango is. Niet gelijk te stellen

aan een energiebedrijf dat moet liberaliseren. Wel werkelijk autonoom en

niet-gouvernementeel. Met verordenende bevoegdheid om behoorlijke toe-

gang tot het recht en de rechter voor de rechtzoekende te borgen.

Advocaat-generaal Léger dacht in de NOvA-case kennelijk nog wel aan over-

eenkomsten tussen onze beroepsorganisatie en een nutsbedrijf. Mr. Onno

Brouwer (geen familie) heeft daar terecht op gewezen in het Orde-jubileum-

boek. De mededingingsregels acht de advocaat-generaal toepasselijk, de

oplossing voor het beschermen van niet-economische belangen zocht hij in

de uitzondering voor ondernemingen, belast met het beheer van diensten

van algemeen economisch belang. Bijvoorbeeld een energiebedrijf.

Anders dan Léger, komt het Hof van Justitie tot de conclusie dat het mede-

dingingsrecht tout court níét van toepassing is indien een beroepsorganisa-

tie zich redelijkerwijs op het standpunt kan stellen dat deze regels noodza-

kelijk zijn voor de uitoefening van het beroep. Met andere woorden: de rech-

ter behoort zich uitsluitend af te vragen of een beroepsorganisatie haar

bevoegdheid om regels te stellen misbruikt, en zo van mededingingsrechte-

lijke immuniteit profiteert.

Professor Barendrecht lijkt de Orde van dit misbruik te verdenken. Hij

houdt de advocatuur medeverantwoordelijk voor kostenstijgingen in de

rechtsstaat en pleit voor een onafhankelijk toezichthouder. ‘Er is een orgaan

nodig dat de rechtstaat monitort, een soort Autoriteit Juridische Markten.

Deze zou bijvoorbeeld kunnen voorschrijven dat een advocaat een vaste prijs

noemt voor een bepaalde zaak. De advocaat wordt geprikkeld om efficiënter

te werken,’ aldus de hoogleraar. De Orde vindt hij ongeschikt als toezicht-

houder. Deze zou alleen maar de gevestigde belangen binnen de advocatuur

beschermen.

Barendrecht staat kennelijk een autoriteit voor ogen naar het model van de

Autoriteit-FM: de gedragstoezichthouder op de financiële markten. Een zelf-

standig bestuursorgaan onder politieke verantwoordelijkheid van de minis-

ter van Financiën. Met een daarop gerichte wettelijke opdracht, gesteund

door de tuchtrechter, is de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie ech-

ter bij uitstek een gedragstoezichthouder. Terecht oordeelde de Raad van

State, in het verwijzingsvonnis dat heeft geleid tot de NOvA-case, dat regel-

geving niet uitsluitend het groepsbelang mag dienen. Dat met het vaststel-

len van verordeningen als spin-off echter ook individuele (‘gevestigde’) belan-

gen worden gediend, doet daar niet aan af.

Dat, naar het oordeel van Barendrecht, no cure no pay door de Orde wordt

tegengehouden, heeft niets te maken met bescherming van gevestigde

belangen. Het College van Afgevaardigden heeft op voorshand handhaving

van de no cure no pay-regel noodzakelijk geacht, juist voor het beschermen

van de belangen van de rechtzoekende waar het betreft de partijdigheid,

integriteit, onafhankelijk van de advocaat en het voorkomen van excessief

declareren. Gelijktijdig is echter de discussie aangezwengeld om de abso-

luutheid van het verbod op houdbaarheid te testen. De Orde blijft gericht op

innovatie en het bevorderen van passende competitie.

Wat Barendrecht voorstaat is pas echt een quasi autonomous non-governmental

organization. De Orde als PBO blijft verantwoordelijk en blijft onafhankelijk

toezicht houden. Zonder een Quango. Als Autoriteit. Dat is geen question,

maar een answer. •
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