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De collegevergadering van 28 september 

Aan de vooravond van het Jaarcongres 
vergaderde ook het College van Afge-
vaardigden in Haarlem. Els Unger gaf 
een verklaring over haar wat onhandige 
uitspraken deze zomer. En ook de veror-
dening Wid/Wet MOT passeerde weer eens 
de revue.

Jan Pieter Nepveu, journalist

Landelijk deken Els Unger opent om halftwee 
de vergadering. De ongeveer zeventig afge-
vaardigden kijken zo goed en zo kwaad als het 
gaat langs vier hinderlijke pilaren van de zaal 
in het Carlton Square Hotel.

geen reactie
Eerste agendapunt is een ‘korte verklaring 
deken’. In het tijdschrift Ondernemen! van MKB-
Nederland heeft Unger haar mening gegeven 
over de strafmaat van Cees van der Hoeven 
in de Ahold-zaak. Een advocaat, laat staan de 
landelijk deken, behoort geen uitspraken te 
doen over zaken van andere advocaten, die 
bovendien nog onder de rechter zijn. Unger 

heeft via mr. Wladimiroff haar excuses aan Van 
der Hoeven aangeboden.
Verder is Unger in het IKON programma Spraak-
makende Zaken (1 augustus) verzeild geraakt 
in een discussie over het verschoningsrecht. 
Wanneer het Openbaar Ministerie advocaten 
oproept als getuigen, vindt de Algemene Raad 
dat de rechter de grenzen kan bepalen. Unger 
raakte hierover in conflict met een advocaat 
die vond dat dit ordestandpunt te weinig reke-
ning hield met de positie van de raadsman in 
het strafproces.
Unger heeft deze uitglijders besproken met 
een delegatie van lokale dekens. Hoewel mis-
sers volgens haar waarschijnlijk nooit helemaal 
te voorkomen zijn, zal de Algemene Raad de 
woordvoering professionaliseren. ‘Interviews 
zullen voortaan zo veel mogelijk door de hele 
Algemene Raad van tevoren worden gecheckt.’ 
Unger blikt de zaal rond. Er zijn geen opmer-
kingen, waarbij Unger er maar vanuit gaat dat 
‘niemand zich met een hand omhoog verbergt 
achter een pilaar’.

ar opgelucht
Als mededeling geagendeerd staat het advies 
van hoogleraar Elzinga over de geldigheid 
van de Wid/MOT verordening. De Bond van 
Ondernemende Advocaten (BOA) had de veror-
dening willen voorleggen aan de rechter, maar 
de Algemene Raad gaf de voorkeur aan een 
deskundig (niet-bindend) advies. Dat is geko-
men: de verordening is onverbindend.
Peek (Breda), die steeds tegen de verordening 
is geweest, heeft ‘zelden zo’n mooi helder, 
kort advies gezien in mijn twintigjarige leven 
als advocaat: zeer snedig, to the point en helder. 
Daar is geen speld tussen te krijgen’.
De Algemene Raad is niet overtuigd. Portefeuil-
lehouder Herbert Cotterell wil geen overhaaste 
stappen zetten: ‘Het zou onverantwoord zijn 
om op basis van één advies, hoe respectabel dat 
ook mag zijn, de hele verordening overboord 
te gooien.’
De Algemene Raad heeft een second opinion 
gevraagd aan een andere deskundige, zodra 
dat bekend is zal hij zijn standpunt bepalen. 
Zoals viel te verwachten keurt Van Schagen 
(BOA) deze werkwijze af: ‘Als je ongelijk hebt 
gekregen, dan kun je toch niet weer naar een 
andere derde stappen? Waar is dan het eind?’
Van der Meulen (Leeuwarden), die geen goede 
argumenten tegen het advies van Elzinga heeft 
gehoord, vraagt zich af of de advocaten-audi-
tors wel tot controleren bevoegd zijn. Hij pleit 
voor een tijdelijke stop tot er ‘absolute duide-
lijkheid’ bestaat over de verbindendheid.
Offermans (Roermond) doet een oproep om 
indien niet op basis van de verordening, dan 
toch ten minste op basis van vrijwilligheid me-
dewerking aan de audits te verlenen. Hij wordt 
bijgevallen door van Van Veggel (Amsterdam).
Een meningspeiling wijst uit dat een meerder-
heid de audits vooralsnog wil voortzetten. De 
Algemene Raad haalt opgelucht adem.

heft in eigen handen
Volgend onderwerp is de verordening op de 
publiciteit. De Algemene Raad wil die intrek-
ken nu de Europese Commissie een oproep 
gedaan heeft om te kappen in het woud van 
mededingingsbeperkende regels. De Orde pro-
beert de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(NMa) voor te zijn. ‘Wij hopen het heft in eigen 
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handen te kunnen houden door zelf voortva-
rend regels die de schijn van mededingings-
rechtelijke beperking hebben, af te schaffen,’ 
aldus portefeuillehouder Johan Kleyn.
De Verordening op de publiciteit beoogt de 
belangen van het publiek te beschermen en 
een goede onderlinge verhouding tussen ad-
vocaten in stand te houden. De afgevaardigden 
beamen dat dit een doel is dat al via andere 
regelingen bereikt wordt. De Algemene Raad 
zal daarom een volgende vergadering met een 
voorstel tot intrekking komen.

geen campagne
Het schort aan het imago van de advocatuur. 
De Algemene Raad heeft onderzoeksbureau 
Blauw laten nagaan of er verbetering mogelijk 
is. In het rapport Het imago van de advocaat valt te 
lezen dat advocaten vooral erg duur gevonden 
worden. ’t Zijn gehaaide geldwolven, aldus de 
doorsnee Nederlander, die advocaten boven-

dien zelden spontaan in verband brengt met 
‘eerlijkheid’ en ‘betrouwbaarheid’. Anderzijds 
wordt de beroepsgroep wel geassocieerd met 
‘deskundigheid’, ‘professionaliteit’, ‘doelge-
richtheid’ en ‘doortastendheid’.
Bert Bouma (AR) wijst de afgevaardigden erop 
dat 85 procent van de mensen al een mening 
heeft over de advocatuur. Wie een mening 
heeft, verandert die niet makkelijk. Heeft het 
zin om voor slechts 15 procent een dure media-
campagne op touw te zetten? ‘Wij vinden dat 
we dat niet moeten doen,’ zegt Bouma. ‘Maar 
dat betekent niet dat we achterover kunnen 
leunen.’
Afgevaardigden denken dat misvattingen in 
de politiek zeker zo schadelijk zijn als een ver-
keerd imago bij het publiek. Dat wordt door 
de Algemene Raad bevestigd. ‘Vooruitlopend 
op het rapport van de Commissie Advocatuur 
hebben we gesproken met justitiewoordvoer-
ders uit de Tweede Kamer. Er bleken heel wat 

misverstanden te zijn, die tijdens gesprekken 
voor een deel gelukkig uit de weg konden wor-
den geruimd.’ De afgevaardigden voelen niets 
voor een massale mediacampagne, maar vin-
den met de Algemene Raad dat er wat aan het 
imago moet verbeteren. Bouma: ‘We kunnen 
niet precies aangeven hoe, maar we maken er 
wel vaart mee.’

De afgevaardigden worden verwacht bij de bur-
gemeester van Haarlem. In een vlotte presen-
tatie door Ed van Lier (AR), wegens tijdgebrek 
zonder lichtbeelden, wordt men vlug bijge-
praat over de opleidingen. Na een nog snellere 
behandeling van de categorie-indeling financi-
ele bijdrage, die gelijk blijft, en het jaarverslag 
van het Pensioenfonds, sluit Els Unger om tien 
voor halfzes de vergadering en vertrekken de 
afgevaardigden met gezwinde spoed naar het 
gemeentehuis.

Jaarcongres 2006
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