
De Oostenrijkse natuurkundige Erwin Schrödinger heeft in het begin van
de vorige eeuw bijgedragen aan de wiskundige formulering van de kwan-
tummechanica. Een tak van de fysica die zich bezighoudt met de materie op
microscopische schaal. Deeltjes op dit niveau kunnen zich op hetzelfde
moment in een verschillende toestand bevinden. Beroemd is Schrödingers
gedachte-experiment dat ook een object dat een groot aantal atomen bevat –
bijvoorbeeld een kat – zich op hetzelfde moment in twee verschillende toe-
standen zou kunnen bevinden. Hij introduceerde een atoom dat vervalt (of
niet!), een hamertje met detector, gifpil en een levende kat. Sluit alles op in
een loden doos. Het atoom vervalt of niet, de pil wordt wel of niet kapotge-
slagen. Gaat de kat dood? Je weet het dus niet. De kat kan op hetzelfde
moment zowel dood als levend zijn. Op een macroscopisch niveau is zo’n
uitspraak onzinnig. Zie hier het paradoxale conflict tussen klein en groot.

Wat betreft het naleven van verordeningen is het op microniveau met
advocaten in een kantoor hetzelfde. Daargelaten dat u allen gelukkig leven-
dig praktijk voert, kan van buitenaf door de Orde niet worden geweten of u
zich nu wel of niet aan de verordeningen hebt gehouden. Om die reden is u
voor het derde achtereenvolgende jaar bij wijze van administratieve pil het
opgave-formulier CCV bezorgd. De Centrale Controle Verordeningen betreft
de beroepsaansprakelijkheid, de boekhoudverordening en permanente
opleiding.

Nederland wil het komend voorzitterschap van de Europese Unie in de
tweede helft van dit jaar afsluiten met afspraken over het terugdringen van
de administratieve lastendruk op Europees niveau. Geprobeerd wordt om
de in Nederland gevolgde aanpak in Europa te introduceren. Alleen al in
Nederland zouden de lasten naar schatting H 17 miljard per jaar bedragen.
Minister Zalm streeft naar een ambitieuze reductie van 25%. Hij definieert
de lasten als kosten voor het bedrijfsleven om te voldoen aan informatiever-
plichtingen voortvloeiende uit wet- en regelgeving van de overheid.

De Orde als overheid voor de advocaten was en blijft zich bewust van de
lasten en kosten voor u die voortvloeien uit advocatuurlijke wet- en regelge-
ving. Nieuwe regels worden getoetst op effectiviteit en proportionaliteit.
Obsolete regels worden op een gepast moment afgeschaft. De departemen-
ten Financiën, Volksgezondheid, Sociale Zaken en Justitie zijn samen ver-
antwoordelijk voor 75% van de totale lasten. Logisch dat ook het ministerie
van Justitie met een plan de campagne moet komen. Het veld, bijeengebracht
in een zogenaamde gemengde commissie, is uitgenodigd met voorstellen te

komen. Algemeen secretaris Jan Suyver verdedigt daar de Orderegelgeving,
omdat deze in de kern neerkomt op het borgen van een publiek belang bij
een (financieel) integere en goed opgeleide beroepsgroep.

Wel is de gelegenheid te baat genomen om sterk aan te dringen op invoe-
ring van VIV-alt. Dat staat voor ‘alternatief voor de verklaring omtrent inko-
men en vermogen’. Voorwaarde voor invoering is wijziging van de Wet op de
rechtsbijstand. Op 12 januari jl. heeft de Raad van State over het ontwerp
geadviseerd. Het ministerie verwacht inwerkingtreding op 1 oktober aan-
staande.

Het bestaan en handhaven van regels ontslaat de Orde niet van de plicht te
trachten de administratieve lasten voor u zo beperkt mogelijk te houden.
Juist daarom is het voor u mogelijk elektronisch opgave te doen via
BalieNet. Daarvoor hebt u wel een certificaat nodig. Ik hoor u bijna cynisch
verzuchten: ‘Hoezo, lastenverlichting?’

Niet iedereen mag zomaar de toestand van de kat in de box bekijken!
Daarvoor is een sleutel nodig. Deze sleutel, het BalieNet-certificaat, wordt in
opdracht van de Orde uitgegeven door Roccade Megaplex. Veilig, internatio-
naal erkend en alleen beschikbaar voor u. Eén klik op
www.advocatenorde.nl en binnen twee werkdagen hebt u het certificaat.
Ruim 4.500 advocaten zijn u al voorgegaan. Mocht u praktische problemen
hebben met  uw computer en de handleiding biedt geen uitkomst, dan staat
de helpdesk tot uw dienst. Met de sleutel kunt u bovendien e-mail beveili-
gen en veel juridische informatie ontsluiten. De historie van dit blad is tot
acht jaar terug digitaal te raadplegen. Omwille van verlichting van lasten.

Wat de CCV betreft, verdient het doen van – bij voorkeur elektronische –
opgave vóór 1 maart aanstaande aanbeveling. U weet dan ook voor uzelf in
welke toestand u verkeert.

In een gedicht over de Kat van Schrödinger van een zeker Randy uit
Chicago aan Dear Cecil gaat het zo:

My future now hangs in between eigenstates.
In one I’m enlightenend, the other I ain’t.
If you understand, Cecil, then show me the way
And rescue my psyche from quantum decay.
But if this queer thing has perplexed even you,
Then I will and won’t see you in Schrödinger’s Zoo.

van de deken

Schrödingers kat

Jeroen Brouwer
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