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Irritaties, klachten en andere felle  
berichten over grote en kleine  
misstanden kunt u kwijt in deze rubriek. 

‘Volgens Orde is advocaat  
gevaarlijk en onbetrouwbaar’

Gerard Dorsman
advocaat en eenpitter sinds 1982
 

Gevaar
Advocaten zijn uit de kantines van 
gerechtsgebouwen geweerd. De advoca-
tuur mocht niet de zwakste schakel zijn 
in de beveiliging. Advocaten worden 
gezien als potentiële gevaarzetting. Ik 
heb mezelf als volwaardig ketenpartner 
nooit als bedreiging gezien voor de an-
dere ketenpartners. Advocaten missen 
een snelle en betaalbare lunch, terwijl 
de andere ketenpartners zich gesubsidi-
eerd laven aan warme en koude spijzen. 
De advocaat is teruggeworpen op auto-
maatkoffie en gevulde koeken. 
  Het algemeen belang wordt gediend 
door een level playing field. Goede en re-
gelmatige voeding verhoogt de concen-
tratie en prestaties, ook van advocaten, 
maar de Orde ziet slechts een ongemo-
tiveerd gevaar in de aanwezigheid van 
advocaten in de kantines. Waarom in 
Rotterdam de eerste verdieping wel 

voor het publiek toegankelijk kan zijn 
en de kantine op de begane grond niet, 
laat zich niet begrijpen.

Geen uitbetaling
Advocaten zijn volgens de Orde onbe-
trouwbaar. De boekhoudverordening 
moest er komen teneinde een dam op te 
werpen tegen frauderende advocaten. 
Het resultaat is dat de illegale vreemde-
ling (veel eenpitters doen vreemdelin-
genrecht en strafrecht) die zijn beroep 
tegen zijn vreemdelingenbewaring 
wint onder toekenning van een scha-
devergoeding, kan fluiten naar zijn 
centen. Nagenoeg iedere doorbetaling 
aan die illegale vreemdeling is namelijk 
in strijd met de letter en de geest van 
de boekhoudverordening. De ‘tweede 
handtekening’ kent de vreemdeling niet 
persoonlijk en hij kan niet beoordelen 
of de voorgedragen betaling bevrijdend 
zal plaatsvinden. Illegale vreemdelin-
gen beschikken nagenoeg nooit over 
identiteitspapieren of girale rekenin-
gen. Kasbetalingen aan de vreemdeling 
vinden plaats zonder deugdelijke verifi-
catie en identificatie. De ‘tweede hand-
tekening’ gaat slechts af op de blauwe 
ogen van zijn of haar kantoorgenoot.
 De boekhoudverordening verhindert 
de doorbetaling aan de cliënt. Ik heb 
mijn plaatselijke deken verzocht aan te 
geven hoe de gelden wel conform de let-
ter en de geest van de verordening door-
betaald kunnen worden. Mijn deken 
opperde een directe kasbetaling door 
justitie aan de cliënt! De verjaringster-
mijn jegens justitie is veel korter dan 

jegens mijn stichting derdengelden en 
de cliënt loopt het risico terstond weer 
aangehouden te worden als hij zich bij 
justitie meldt. Overigens betaalt de IND 
aan de rechtbank en de rechtbank be-
taalt alleen giraal uit. De Orde heeft dus 
met het vaststellen van de boekhoud-
verordening niet het algemeen belang 
gediend.
 
Vergoeding
Het algemeen belang wordt gediend 
door een behoorlijke vergoeding te 
stellen tegenover de kwalitatief goede 
rechtshulp, die de toegevoegde advo-
caat reeds sinds jaar en dag verleent. De 
Orde heeft ons jarenlang voorgehou-
den dat eerst het zuur zou komen, de 
verscherpte regels en kwaliteitsnormen, 
maar daarna het zoet, een redelijke ver-
goeding. De werkelijkheid is anders. De 
gemiddelde vergoeding in strafzaken was 
in 2006 lager dan in 2005 en nu wordt er 
bezuinigd van H 400 naar H 350 miljoen 
op jaarbasis. De vergoedingen worden 
lager en de lasten zwaarder. 

Autoriteit Juridische  
Dienstverlening
Mijn oplossing: de Orde opheffen en 
een Autoriteit Juridische Dienstverle-
ning oprichten. Dat scheelt jaarlijks 
H 2000 aan bijdragen, waar niets dan 
ellende tegenover staat. Voor zover daar 
behoefte aan bestaat, kunnen advocaten 
zich verenigen ter behartiging van hun 
belangen, iets wat de Orde nooit heeft 
gedaan.

De Orde heeft zich van haar 
leden vervreemd. Het uitgangs-
punt van de Orde is het dienen 
van het algemeen belang, en 
daarmee is het belang van de 
leden in de visie van de Orde 
kennelijk niet te verenigen. 


