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Zoals u weet heeft de Commissie Advocatuur aanbevolen 
een Regelgevende Raad voor de Advocatuur in te stellen 
die in meerderheid zou moeten bestaan uit onafhankelijke 
deskundigen, te benoemen door de Minister van Justitie. 
Het zou moeten gaan om deskundigen ‘deels afkomstig 
uit de kringen van ketenpartners’. De Regelgevende Raad 
zou het beroep en de markt moeten reguleren na advisering door de Algemene Raad en 
het College van Afgevaardigden. De Algemene Raad zou zich voor zijn uitvoerende taken 
moeten verantwoorden tegenover de Regelgevende Raad. Een en ander om de legitime-
ring van de beroepsregulering te verhogen, aldus de Commissie.
 De door de Commissie aanbevolen Regelgevende Raad is een afgezwakte versie van 
de door Nick Huls in zijn essay More power to the consumer voorgestelde Regulator. Huls 
stelde dat het vanuit het belang van de consument wenselijk is om de pbo-structuur af te 
schaffen en de Orde te vervangen door een Regulator. Daarin zou de advocatuur wel verte-
genwoordigd moeten zijn, maar geen dominante positie moeten innemen. De Regulator 
zoals Huls die voor ogen heeft zou niet alleen de advocatuur moeten reguleren, maar ook 
andere juridische dienstverleners (à la Clementi in het Verenigd Koninkrijk). Over de pre-
cieze samenstelling van de niet-advocatuurlijke meerderheid van de regulerende organen 
hebben de Commissie Advocatuur en Huls zich niet uitgesproken.

De Algemene Raad hecht buitengewoon veel waarde aan het behoud van de regelgevende 
bevoegdheid van de Orde. Verankering van het consumentenbelang in de Orde-organi-
satie vindt de Algemene Raad echter ook van groot belang. In zijn brief van 12 oktober 
2005 aan de Commissie Advocatuur heeft de Algemene Raad reeds voorgesteld om een uit 
externen bestaande Raad van Advies in te stellen, die verplicht geconsulteerd zou moeten 
worden over concept-regelgeving. Ook hebben wij toevoeging van een consumentenver-
tegenwoordiger aan de Raden van Discipline bepleit. Ter vergelijking: in de Geschillen-
commissies Advocatuur van de Klachten- en geschillenregeling hebben al vertegenwoor-
digers van consumenten- en ondernemersorganisaties zitting.
 Maar wat zou de positie kunnen zijn van zo’n Raad van Advies en hoe zou de sa-
menstelling kunnen zijn? Ik stel mij voor dat het zou gaan om medezeggenschap 
vergelijkbaar met het adviesrecht van ondernemingsraden. Volgens de wet moet een 
ondernemingsraad door de ondernemingsleiding verplicht worden geconsulteerd vóór 
belangrijke bedrijfseconomische besluiten worden genomen. De ondernemer moet het 
advies van de ondernemingsraad meewegen en een daarvan afwijkend besluit motiveren.
 Op vergelijkbare wijze zou medezeggenschap van externe belanghebbenden bij regel-
geving van de advocatuur kunnen worden ingevuld. De Algemene Raad zou dan verplicht 
advies moeten vragen aan de Raad van Advies over ontwerpregelgeving en de concept-
verordening met het advies aan het College van Afgevaardigden moeten voorleggen. Ook 
is een initiatiefrecht denkbaar, waarbij de Raad van Advies zelf wijziging van regels aan 
de Algemene Raad kan voorstellen.
 De Raad van Advies zou kunnen bestaan uit vertegenwoordigers van consumenten-
organisaties, vakbonden, ondernemersorganisaties, rechtsbijstandverzekeraars en de 
rechterlijke macht. Kortom, wat mij betreft: meer inbreng van buiten. Maar met behoud 
van onze regelgevende bevoegdheid, want de legitimering daarvan ligt besloten in de 
onafhankelijkheid van de advocatuur.

Inbreng van buiten

Els Unger

Ter introductie:
3 maanden gratis toegang!
Indien aangemeld vóór 1 juli 2006

• Alle Nederlandse wet- en regelgeving, zowel centraal als decentraal

• Jurisprudentie, officiële publicaties en CAO’s

• EU-recht en internationaal recht

• Dagelijks geactualiseerd

• Overzichtelijk geordend en alle verwante documenten onderling
gekoppeld onder toezicht van juridisch deskundigen

• Razendsnel zoekresultaat

• Bijzonder attractief geprijsd

Nieuw

www.rechtsorde.nl

één betrouwbare bron,
alle rechtsinformatie,

verrassend aantrekkelijk geprijsd

Gefundeerd op meer dan 17 jaar ervaring

met elektronische juridische publicaties.

Rechtsorde b.v., Europalaan 28, 5232 BC Den Bosch, tel. 073 52 860 52, fax. 073 52 860 54, e-mail: contact@rechtsorde.nl Reageren? vandedekenAadvocatenorde.nl

ADVO_07 redactie 01.indd   327 05-05-2006   11:15:42


