
van de deken
86e jaargang – 11 augustus 2006 – nr.  11
Verschijnt elke drie weken.

Het Advocatenblad is het officiële orgaan van  
de Nederlandse Orde van Advocaten en wordt  
uitgegeven door Reed Business Information bv.  
De inhoud wordt samengesteld door de van de  
Orde onafhankelijke redactie, behalve de rubrieken  
Van de Orde en Disciplinaire beslissingen.

Redactie
mr. K.A. Boshouwers
mr. B.J. Th. Bouma
mr. Y. van Gemerden
mr. A. Groenewoud
dr. L. Hesselink
mr. P.T.C. van Kampen
mr. M.H.J. van Maanen
mr. P.F.P. Nabben
mr. G.J. van Oosten
mr. L.N.J.B. van Osch
mr. A.P. Ploeger
mr. L.H. Rammeloo
dr. mr. L.W.M. Wopereis

Uitgever
drs. Serge dos Santos Gomes

Eindredactie nr. 11
Charlotte Helmer

Bureauredactie
Charlotte Helmer

Vormgeving
v i l l a  y , Andre Klijsen
Unit-1, Dimitry de Bruin

Correctie
Sandra Braakmann

Druk
Drukkerij Groen bv, Leiden

Redactionele bijdragen
t.a.v. L. Hesselink
Reed Business Information bv
Postbus 16500, 2500 BM Den Haag
tel. 070-4415226
fax 070-4415919
e-mail: linus.hesselinkDreedbusiness.nl
Bezoekadres: Benoordenhoutseweg 46, Den Haag
Zie www.elsevierjuridisch.nl

Digitaal archief Advocatenblad
www.advocatenorde.nl, voor houders van het (gratis)  
Balienetcertificaat

Orde van de dag
Gratis abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief voor advocaten? Stuur 
een e-mail naar enovaAreedbusiness.nl met als onderwerp Inschrijven 
Orde van de dag.

Juridische Vacaturebank
www.jbb.nl

Advertenties
Brouwer’s Direct Marketing bv
Steekterweg 80 G, 2407 BH Alphen a/d Rijn
tel. 0172-234460, fax 0172-233017
e-mail: bdmbvAeuronet.nl
Advertentietarieven op aanvraag
Personeelsadvertenties: H 2,15 per mm  
bij een kolombreedte van 40 mm
Inzendtermijn  afl. 12: 25 augustus 2006 

afl. 13 (Gids jaarcongres 2006): 23 augustus 2006 
afl. 14: 15 september 2006

Abonnementen
Alle advocaten, leden van de Nederlandse Orde van Advocaten, ontvangen het blad 
gratis. Voor adreswijzigingen kunnen zij terecht bij de Nederlandse Orde van Advocaten, 
Postbus 30851, 2500 GW Den Haag (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag), tel. 070-
3353535, fax 070-3353531.
Niet-leden betalen H 182 per jaarabonnement (incl. BTW en verzendkosten) en voor de 
jaarband H 15. Studenten 50% korting.

Abonnementen kunnen schriftelijk worden opgezegd tot uiterlijk twee maanden voor 
beëindiging van het lopende abonnement. Reed Business Information Klantenservice 
verzorgt de abonnementenadministratie voor niet-leden: Reed Business Information bv, 
afdeling Klantenadministratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem. Tel. 0314-358358, fax 
0314-349048, e-mail: klantenserviceAreedbusiness.nl
Losse nummers: H 8,50

Reed Business Information bv legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonne
ments)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren 
over voor u relevante producten en diensten van Reed Business Information bv, haar 
groepsmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Uw emailadres wordt alleen 
gebruikt om u te informeren over gelijksoortige producten en diensten van Reed Busi
ness Information bv en haar groepsmaatschappijen.
Als u geen prijs stelt op deze informatie, per post of via email, dan kunt u dit schriftelijk 
doorgeven aan: Reed Business Information bv, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 
AV Doetinchem.

ISSN 01651331

c
o
l
o
f
o
n

Piet Holthuis, directeur-generaal Wetgeving, Rechtsple-
ging en Rechtsbijstand van het ministerie van Justitie, 
stelde onlangs dat de advocatuur voor een fundamentele 
keuze staat. Zij moet kiezen voor de rol van rechtsstatelijk 
rechtsbijstandverlener óf voor de rol van commercieel 
dienstverlener, zei hij in zijn rede ter gelegenheid van het 
afscheid van advocaat Jan de Vries Robbé van De Brauw Blackstone Westbroek. 
Slaagt de advocatuur c.q. de Orde er niet in die keuze te maken, dan ‘is het 
heel moeilijk voorstelbaar dat de advocatuur als uniek beschermd beroep over 
tien of twintig jaar nog bestaat’, aldus Holthuis, zelf in de roerige jaren zestig 
begonnen als advocaat in Leiden.
 Voormalig deken en advocaat Rob Geene betoogde onlangs iets soortgelijks 
in het Advocatenblad. Volgens hem moet er een onderscheid worden gemaakt 
tussen te beschermen advocatuurlijke werkzaamheden binnen de rechtsstaat 
en zuiver commerciële werkzaamheden. Slechts de eerste werkzaamheden, uit 
te voeren door ‘advocaat-magistraten’, worden beschermd door de privileges. 
‘Voor alle duidelijkheid: in het stelsel dat ik voorsta kan er geen jurist bestaan 
die zowel advocaat-magistraat is als zuiver commercieel optredend jurist,’ 
schreef Geene.

Naar mijn oordeel wordt het veel bediscussieerde onderscheid tussen ‘profijt’ 
en ‘professie’ in deze twee bijdragen aan het debat te scherp aangezet. De advo-
caat is beide, rechtsstatelijk bijstandverlener én ondernemer. Het commerciële 
element is de afgelopen decennia weliswaar veel sterker geworden, maar ik 
vind niet dat dit afbreuk heeft gedaan aan de rechtsstatelijke elementen van 
ons vak.
 In de kern is het werk van advocaten in de loop van al die jaren helemaal 
niet zo veranderd. Advocaten adviseren cliënten over hun juridische situatie, 
concipiëren contracten en andere stukken en vertegenwoordigen de cliënt 
indien nodig in rechte. Dat deden we vroeger, dat doen we nu. Al is de concur-
rentie enorm toegenomen en internationaliseren, digitaliseren, specialiseren 
en concentreren we lustig door.

In het verlengde van de discussie over profijt en professie wordt regelmatig 
de vraag gesteld of de advocaat niet bezig is in een ‘gewone’ dienstverlener te 
veranderen. Ik vind die vraag overbodig, want we zijn gewone zakelijke dienst-
verleners. Advocaten zijn niet fundamenteel anders dan accountants, gerechts-
deurwaarders of belastingadviseurs.
 Dat advocaten zich door hun privileges onderscheiden van andere dienst-
verleners, doet daar niet aan af. De met checks and balances omgeven privileges 
– die, ik zeg het nog maar een keer, er niet zijn ten behoeve van de advocaat 
maar ten behoeve van de rechtzoekende – zijn vanzelfsprekendheden in een 
rechtsstaat. En dat moeten ze blijven, ook in een hoog competitieve markt.

Gewone 
dienstverleners
Els Unger
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