
Het jaar 1888 was een topjaar. De toen gekozen Kamer bezat het hoogste

aantal (59) juristen, onder wie zestien advocaten op een totaal van honderd

leden. Zo valt te lezen bij Henssen, Twee eeuwen advocatuur in Nederland (1998).

In datzelfde jaar koos het district Schoterland na herstemming met 1167

stemmen Domela Nieuwenhuis, als eerste socialist, tot lid van de Tweede

Kamer. Tijdens de daaraan voorafgaande verkiezingscampagne werd hij

actief bijgestaan door een zekere Van der Zwaag.

Op 15 april jl. vierde de Centrale Raad van Beroep zijn 100-jarig bestaan met

een symposium. Daar werd een boeiende jubileumuitgave gepresenteerd.

Zo valt te lezen dat over het vastleggen van een hoger beroep in de

Ongevallenwet nog behoorlijk is gesteggeld. In het meest vérstrekkende

amendement ontbrak zelfs elke regeling. De indiener vreest dat ‘een hooger

college alleen dienen kan om den omslag en de administratie te waarbor-

gen’. Dit amendement van Geert Lourens van der Zwaag, in 1897, inmiddels

ook lid van de Tweede Kamer voor het district Schoterland, werd verworpen.

Het hoger beroep kreeg plaats in artikel 75 van de Ongevallenwet 1901.

Ondanks de socialisten, en misschien wel dankzij veel juristen en advocaten! 

In die tijd bestond er wel een heilig geloof in de werking van de markt,

maar sociale misstanden dwongen ertoe in te grijpen in de vrijheid van

ondernemers. De Ongevallenwet verplichtte de werknemers en werkgevers

zich samen te verzekeren. De werknemer werd daarmee minder afhankelijk

van zijn broodheer.

Anno 2003 lijkt de Europese Commissie, meer in het bijzonder het

Directoraat-generaal Mededinging, van oordeel dat de grensoverschrijdende

dienstverlening in de interne markt best wel wat kan worden geliberali-

seerd. 

Natuurlijk onderkent de Commissie het belang van de rechtspraak van

het Europese Hof van Justitie, in het bijzonder in de zaken Arduino en

Wouters. Sommige regels zijn inherent aan het beroep en vallen daarom in

beginsel niet onder het verbod op mededingingsbeperkende overeenkom-

sten. ‘Zouden zij immers worden verboden, dan zou het beroep als zodanig

van zijn essentiële kenmerken worden ontdaan. Zonder deze werkelijk

“deontologische” regels zou het beroep niet kunnen functioneren (...) en zou

er derhalve ook geen concurrentie tussen de verleners van deze diensten

mogelijk zijn.’ *

De Commissie wenst waakzaam te blijven en acht het nu tijd voor een

inventarisatie van alle regels. Ze gaf opdracht aan het Institut für höheren

Studien in Wenen voor een onafhankelijk onderzoek naar de economische

gevolgen van regelgeving op het gebied van de vrije beroepen in de ver-

schillende lidstaten. Dat onderzoeksverslag werd in maart jongstleden vol-

tooid en kan op de site van het Directoraat-generaal worden geraadpleegd

– zie voor een samenvatting Advocatenblad 2003-7, p. 283. Nederland komt

er nog betrekkelijk goed af. Op de schaal van tien – hoe lager, hoe beter –

scoort ons land een 3.9 en wordt alleen maar ingehaald door Finland,

Zweden en Denemarken als landen met meer liberale regelgeving. Maar

ook Nederland en de Orde dienen waakzaam te blijven.

De Commissie wil meer inzicht hebben in de huidige markt om na te

gaan of gebruikers tevreden zijn, of er kunstmatige belemmeringen zijn

en of verbeteringen in de bestaande regels mogelijk zijn. Uiteraard zal de

Orde reageren op de ‘uitnodiging om opmerkingen te maken’.

In 1886 voerde advocaat mr. J. de Witt Hamer de verdediging voor Domela

Nieuwenhuis tijdens het geruchtmakende proces wegens majesteitsschen-

nis. Hij verdedigde zijn vriend en de goede zaak. In een gedenkboek

schrijft onze beroepsgenoot van weleer op 31 augustus 1916: ‘Een kwestie

van vraag en aanbod, luidde het antwoord van hen, die er belang bij had-

den, dat de loonen niet verhoogd werden; maar ook zij die er geen direct

belang bij hadden, bleven doof, omdat de leer van het laisser-aller zoo alge-

meen ingang had gevonden, dan men meende met toestanden te maken te

hebben, uitsluitend door natuurwetten beheerscht.’

Laten wij hopen dat er in het Europese Parlement voldoende juristen

en advocaten zitten om te borgen dat niet alles aan de natuurwetten van de

vrije markt wordt overgelaten. Op het symposium van de Centrale Raad

achtte de minister het administratieve (proces)recht niet zozeer van belang

voor de burger; het primaire belang zou zijn gelegen in een goede rechtsbe-

scherming door het bestuur. Op soortgelijke wijze beogen beroepsregels

voor advocaten niet de werking van de interne markt te frustreren, maar

bevorderen zij goede en betrouwbare rechtshulpverlening door advocaten.

Onze wet- en regelgeving blijft nodig om ongevallen te voorkomen. •

* www.europa.eu.int/comm/competition/general_info/consultation.html#liberal

van de deken
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