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Actualiteiten

‘Voor sommige maatschappen is de nv 
of de bv gevoelsmatig stap te ver’

De maatschap verdwijnt, 
en wat dan? Als een advo-
catenmaatschap niets doet, 
wordt zij van rechtswege een 
openbare vennootschap of 
een stille vennootschap. De 
meest in het oog springende 
alternatieve opties zijn een 
bv of nv – een organisatie-
vorm met het imago van 
een hoog Zuid-As-gehalte, 
signaleert Victor Meijers, 

notaris, universitair docent 
ondernemingsrecht en een 
van de mensen die de Orde 
adviseren over de informatie-
voorziening aan advocaten 
over de nieuwe wet. ‘Voor 
sommigen is de bv of nv ge-
voelsmatig een stap te ver.’
 Een optie die Meijers de 
laatste tijd vaak aan de zachte 
sector zoals dokters of be-
roepsmusici adviseert is de 

coöperatie: ‘een vereniging 
die tot doel heeft overeen-
komsten te sluiten met leden 
met als doel de uitoefening 
van beroep of bedrijf.’ 
Meijers: ‘Voor advocaten 
betekent het dat ze afspra-
ken kunnen maken over 
de inbreng van declarabele 
uren of acquisitie. Binnen de 
coöperatie kun je vervolgens 
afstemmen hoe je die in-
breng waardeert.’ Een aantal 
kantoren doet het al, zegt hij. 
‘Het is een mooie optie om-
dat je de taken en bevoegdhe-
den, zoals gedragsregels van 
verschillende bloedgroepen 
binnen de coöperatie, de no-
tarissen en advocaten, goed 
kunt regelen.’ 
 Meijers hoopt dat de 
Kamer nu eindelijk de wets-
wijziging afrondt, zeker 

in tijden van crisis. ‘Op dit 
moment lopen de wetten 
niet in de pas: in de onlangs 
ingevoerde Handelsregister-
wet wordt geen verschil meer 
gemaakt tussen beroep en 
bedrijf, maar in de oude ven-
nootschapswet wél. Als een 
slimme curator straks bij een 
faillissement van een club die 
denkt dat ze beroepsoefena-
ren zijn met een beroep op de 
feiten stelt dat ze toch echt 
een bedrijf zijn, en de rechter 
gaat daarin mee, zijn ze toch 
opeens hoofdelijk aanspra-
kelijk, en was iedereen ver-
tegenwoordigingsbevoegd, 
zonder dat ze zich daarvan 
bewust waren. Deze onwen-
selijke situatie is door het 
parlementaire getreuzel niet 
ondenkbaar.’ (TS)

De inwerkingtreding van de Wet Personenvennoot-

schap (7:13 NBW) is weer uitgesteld. Het ministe-

rie van Justitie verwacht nu dat 1 januari 2010 wel 

haalbaar is. Maar het is verstandig om vast over de 

komende wijzigingen na te denken, en voor sommi-

ge kantoren is ook een coöperatie een goede vorm, 

zegt notaris Victor Meijers. 

De ‘voorlopige beleidslijn 
van het College van procu-
reurs-generaal’ met aanwij-
zingen aan opsporingsamb-
tenaren of en wanneer ver-
dachten na aanhouding een 
advocaat kunnen raadplegen, 
is een interne werkinstructie 
aan de Amsterdamse politie. 
Het is nog allerminst de of-
ficiële beleidslijn van het 
College zelf, hoewel dat er 
wel boven staat. Dat heb-
ben verschillende bronnen 

binnen het OM vorige week 
bevestigd.
 Het document, dat inmid-
dels bekendstaat als een ‘vals 
document’, circuleert al een 
paar weken onder strafrecht-
advocaten in Amsterdam, en 
werd op 16 april gepubliceerd 
in de nieuwsbrief Orde van 
de dag, maar blijkt onbekend 
bij het College zelf. De opstel-
ler van het document, een 
recherche-officier van het 
Amsterdamse parket, wil niet 

ingaan op de vraag waarom 
er boven is gezet: ‘Deze voorlo-
pige beleidslijn wordt voorge-
schreven door het College van 
procureurs-generaal’.
 Het stuk blijkt bedoeld om 
opsporend politiepersoneel te 
wijzen op de mogelijke ge-
volgen voor de Nederlandse 
praktijk van het Salduz-arrest 
van het EHRM. Dat het Am-
sterdamse parket met deze 
werkwijze vooruitloopt op 
landelijk beleid, wordt overi-

gens door diverse advocaten 
verwelkomd.
 De officiële beleidslijn van 
het College laat nog zeker een 
half jaar op zich wachten, laat 
Evert Boerstra, woordvoerder 
van het Parket-Generaal, in 
een telefonische reactie we-
ten. De Hoge Raad doet op 30 
juni uitspraak in zaken waar-
in het Salduz-arrest gevolgen 
kan hebben. (TS)

Beleidslijn College pg’s is geen beleidslijn

mr. V. Meijers

RBI_Advo 06 bwerk v1.indd   229 01-05-09   11:46


