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U heeft het kunnen lezen in het persbericht dat we direct 
na het verschijnen van het kabinetsstandpunt over het rap
port van de Commissie Advocatuur hebben uitgegeven: de 
Algemene Raad is redelijk tevreden over de uitkomsten van 
het kabinetsberaad over het rapport. Er werden de afgelo
pen maanden door deze of gene wel eens onheilszwangere 
toekomstvoorspellingen gedaan, maar die zijn niet bewaarheid geworden. Integendeel, 
de onmiskenbare rol en positie van de advocaat in de rechtsstaat zijn door het kabinet 
met kracht bevestigd.
 Deze constatering geeft geen aanleiding tot zelfgenoegzaamheid. Het is zonneklaar 
dat het kabinet wil dat de teugels binnen de advocatuur strakker worden aangehaald. 
Door de Orde, welteverstaan. ‘De Orde moet haar verantwoordelijkheid ten aanzien van 
een goede beroepsuitoefening meer dan voorheen waarmaken.’ En: ‘De Orde dient het als 
haar taak te zien, wellicht nog krachtiger dan voorheen, initiatieven te nemen die leiden 
tot een passende handhaving van het geldende normenkader.’
 In dat verband krijgt de Orde nogal wat huiswerk mee. We moeten een regeling 
maken voor de omgang met advocaten die niet meer als zodanig werkzaam zijn (met 
schrapping als ultimum remedium). Er moet een verordening komen waarin de inrich
ting van de op te richten externe adviesraad wordt geregeld. De Permanente Opleiding 
moet minder vrijblijvend worden. We dienen de opleidingen met enige regelmaat te 
evalueren met het oog op het vereiste kwaliteitsniveau. En we zullen jaarlijks een rap
port moeten uitbrengen over de stand van de beroepsuitoefening en de geschillenbehan
deling.
 Ook dient er volgens het kabinet een ‘loket’ te komen waar degene die zich door een 
advocaat tekortgedaan acht, altijd terechtkan met zijn klacht. Vanuit dit loket moet dan 
adequaat worden doorverwezen naar het in aanmerking komende college (deken, klach
ten en geschillencommissie).

In al deze gevallen ligt het initiatief – overeenkomstig de uitgangspunten van zelfregule
ring – bij de Orde. De Orde zal in belangrijke mate zelf de modaliteiten van de te nemen 
maatregelen kunnen vaststellen.
 Die bewegingsvrijheid is ons niet gegund bij het kwaliteitsbeleid. Daar formuleert het 
kabinet een strak geclausuleerde verplichting om binnen twee jaar een verordening op te 
stellen. Deze benadering, waarbij de Orde ook allerlei verplichtingen van bovenaf aan de 
balie moet gaan opleggen, bevalt de Algemene Raad veel minder. Kwaliteitsbeleid is bij 
uitstek een onderwerp dat het best tot zijn recht komt als het door de beroepsgroep zelf 
wordt geïnitieerd en gedragen.

Het woord is nu aan de Tweede Kamer, waarschijnlijk pas ruim na de verkiezingen. Wij 
zien de parlementaire discussie met gepast vertrouwen tegemoet.
 Tegelijk stelt de Algemene Raad voor om die discussie niet lijdzaam op ons af te laten 
komen, maar daar waar mogelijk en gewenst zelf al aan de slag te gaan met voorstellen 
van commissie en kabinet. Ook doen we er naar onze overtuiging goed aan reeds in gang 
gezette gedachte en beleidsvorming – bijvoorbeeld ten aanzien van specialisatie – in 
samenspraak met het College van Afgevaardigden voortvarend voort te zetten.
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