
reacties & brieven

In Advocatenblad nr. 16 reageert mr. L. van
Heijningen (advocaat te Den Haag) op

mijn artikel in de Ordespecial over de activi-
teiten van het SKiR (cliënttevredenheids -
onderzoek en dergelijke). Mijn dank voor het
compliment dat ik vol ideeën ben. Ik
waardeer het zeer. Voor de volledigheid
hierbij echter nog enkele opmerkingen van
mijn hand, uiteraard naar aanleiding van
zijn ingezonden brief. 

Met het aftreden van minister Jorritsma is
de dreiging van ongebreidelde invoering van
meer marktwerking in de advocatuur (juist
zonder rekening te houden met de specifieke
kenmerken van de advocatuur als beroeps-
veld) niet ook meteen verdwenen. Zo werkt
het helaas niet. De ambtenarij is en blijft van
essentieel belang, ministers komen en gaan.
Ik schreef niet voor niets “... als denkwijze

van het ministerie ...”. Overigens is nu wel
duidelijk dat politici en helaas ook nogal wat
ambtenaren het begrip marktwerking vaak
foutief uitleggen (zie ondere andere het nota-
riaat). Men denkt dat de tarieven door invoe-
ring van meer marktwerking zullen dalen.
Maar dat betekent marktwerking helemaal
niet (de betekenis ligt in het woord zelf ). Op
het ministerie van Economische Zaken
spreekt men nu dan ook al van marktorde-
ning, maar dat terzijde. Mijn bescheiden
boodschap in dezen: blijf alert.

Voorts zou ik mij in mijn artikel bedienen
van bureaucratisch beroepsjargon dat de
praktijkmens doet huiveren. Een citaat
wordt daarvoor als voorbeeld gebruikt en het
wordt ook aan mij toegeschreven. Althans, zo
zou het eenvoudig geïnterpreteerd kunnen
worden. Voor alle duidelijkheid; ik citeer de

heer Van Gastel (een van uw beroepsgenoten)
die ik voor het betreffende artikel geïnter-
viewd heb. Het zijn niet mijn woorden, ik
heb ze slechts opgeschreven. En ten slotte
nog een laatste opmerking. De betekenis van
de door Van Heijningen gebruikte afkorting
t.a.p. (ter aangehaalder plaatse) moest ik toch
echt even in een woordenboek opzoeken.
Beroepsjargon wellicht? Hoe het ook zij;
neem gerust eens contact op met het SKiR. Ik
ken de medewerkers niet alleen als vriende-
lijk en behulpzaam, maar ook als zeer prak-
tijkgericht en uitermate bekwaam. Wellicht
dat u voor uw eigen praktijk daarmee nog uw
voordeel kunt doen.

Vrijelijk groetend,
Ivo Thomassen

a d v o c a t e n b l a d  1 8 3  o k t o b e r  2 0 0 3816

De redactie behoudt zich het recht voor reacties en brieven in te korten.
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