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Onlangs organiseerde de Algemene Raad drie ledenbijeen-
komsten onder de titel ‘Balie in de schijnwerpers’. Het doel 
van deze bijeenkomsten was eenieder gelegenheid te geven 
om te reageren op het rapport van de Commissie Advoca-
tuur. De belangstelling voor de bijeenkomsten – zo’n 50 
deelnemers per keer – viel nogal tegen. Het ontbreken van 
opleidingspunten zal daaraan hebben bijgedragen. Maar het niveau van de 
discussie was hoog, met dank aan de wél aanwezige beroepsgenoten.
 Het zal niet verbazen dat het debat vooral over de aanbevolen Regelgevende 
Raad ging. Alleen van de commissieleden, die als inleider van de bijeenkomsten 
optraden, werd daarover een positief geluid gehoord. Zij stelden dat regelge-
ving en uitvoering door één organisatie afbreuk doet aan de legitimiteit. En 
dat een Regelgevende Raad met een meerderheid van niet-advocaten regels 
onafhankelijk van het eigen belang van de advocatuur waarborgt.
 De deelnemende advocaten waren unaniem negatief over een Regelgevende 
Raad. De argumenten varieerden van inefficiëntie en vrees voor politieke be-
noemingen tot kneveling van de (strafrecht)advocatuur door ‘de tegenpartij’.
 De aanbeveling om de kernwaarden van de advocatuur vast te leggen in de 
Advocatenwet riep meer verdeelde reacties op. Voorstanders benadrukten het 
houvast voor de consument en de beschermende werking tegen de politieke 
waan van de dag. Tegenstanders waarschuwden juist dat de veranderlijke 
windrichting van de politiek bepalend zou kunnen zijn voor waarden als inte-
griteit en publieke verantwoordelijkheid.
 Ook no win no fee, de door de Commissie aanvaardbaar geoordeelde variant 
van resultaatgerelateerde beloning, leek weinig bijval te oogsten. Sommigen 
merkten op dat zonder percentage de als resultaatgerelateerde beloning econo-
misch niet verantwoord is voor advocaten. Ook werd geopperd dat dergelijke 
percentagedeals nodig zijn om massaschade behoorlijk onder de aandacht van 
de rechter te brengen.
 De focus van de Commissie Advocatuur op kwaliteit werd in het algemeen 
wel onderschreven, zij het met kritische kanttekeningen ten aanzien van het 
verplicht stellen van intercollegiale toetsing en de rol die de commissie wil 
toebedelen aan specialisatieverenigingen.
 Wat betreft het klacht- en tuchtrecht waren er vragen over de aanbevo-
len Ombudsman Advocatuur. Door commissieleden Loorbach en Gerritsen 
gekenschetst als ‘perronopzichter’ respectievelijk ‘wisselwachter’. Deze uitleg 
hielp niet erg, want nóg een instantie maakt de lappendeken van het klacht- en 
tuchtrecht voor de consument niet overzichtelijker. Sommigen noemden het 
een gemiste kans dat de Commissie dit belangrijke onderwerp vooruit heeft 
geschoven. Eén spreker riep de Algemene Raad op het door de commissie 
gewenste nader onderzoek niet af te wachten, maar zelf onderzoek te doen en 
verbeteringen voor te stellen voor het klacht- en tuchtrecht.
 Een prima idee, zo’n proactieve benadering. Niet alleen dit punt, maar ook 
andere onderwerpen uit het rapport van de commissie lenen zich daarvoor. 
Mijn motto voor de komende tijd: onze eigen voorstellen in de schijnwerpers!

Schijnwerpers

Els Unger
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