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Actualiteiten

Jan Pieter Nepveu

De aanpassing zal geen in-
vloed op hebben op het aan-
tal foute opgaven, verwacht 
Erik Oltmans, coördinator 
financiële administratie op 
het landelijk bureau van de 
Orde. 

De hoeveelheid foute opga-
ven blijkt minder groot dan 
eerder werd verondersteld. 
In 2007 zorgde de uitslag 
van een landelijke steek-
proef nog voor ophef in het 
College van Afgevaardigden, 
toen gebleken was dat 110 
van de 987 onderzochte ad-
vocaten een onjuiste opgave 
hadden gedaan. De conclusie 
in het college was toen gauw 
getrokken: ruim elf procent 
van alle vijftienduizend 
advocaten doet verkeerde 
opgaven en benadeelt de 
Orde jaarlijks voor bijna 
drieënhalve ton.
 Op voorstel van afgevaar-
digden (fractie Arnhem) 
worden de namen van de 
betrokken advocaten sinds-
dien doorgegeven aan de 
lokale dekens. ‘Het opzet-
telijk verschaffen van ver-
keerde informatie is valsheid 
in geschrifte. Wij vonden dat 

de deken daar iets aan moest 
kunnen doen,’ zegt Marie-
Louise Hoppenbrouwers 
(Raad van Toezicht Arnhem). 
Een foutieve opgave hoeft 
niet altijd nadelig voor de 
Orde te zijn. ‘Er kan ook een 
te hoge categorie worden op-
gegeven door advocaten die 
er niet voor willen uitkomen 
dat hun inkomen laag is.’
 Het aantal Arnhemse 
namen dat uit de jongste 
steekproef gerold is, kun je 
op de vingers van een hand 
tellen. ‘Het valt dus allemaal 
wel mee,’ zegt Hoppenbrou-
wers. ‘Bovendien hebben we 
in ons arrondissement geen 
opzettelijk foutieve aangif-
ten geconstateerd.’
 Oltmans bevestigt dit 
beeld landelijk. De afgevaar-
digden zouden in 2007 een 
verkeerde berekening heb-
ben gemaakt door de steek-
proef te extrapoleren naar 

de hele advocatuur, terwijl 
zij slechts werd gehouden 
binnen de categorieën 2 en 
3. Voor de hoogste (categorie 
1) is geen verklaring vereist 
en de andere (4 en 5) zijn 
gekoppeld aan de inschrij-
vingsduur op het tableau. ‘Je 
moet dus niet rekenen naar 
vijftienduizend advocaten, 
maar naar vijfduizend,’ al-
dus Oltmans.
 Theo van Schagen, als 
afgevaardigde in 2007 
verantwoordelijk voor de 
snelle rekensom, denkt dat 
Oltmans gelijk heeft. Ook 
de representativiteit van de 
steekproef was destijds een 
punt van zorg. Van Schagen 
zegt dat als het inderdaad 
een steekproef betreft van 
duizend advocaten uit 
slechts vijfduizend, de re-
presentativiteit echter ‘onbe-
twistbaar’ is.

Het aantal inkomenscatego

rieën voor de financiële bij

drage wordt teruggebracht van 

vijf naar drie. De verandering 

is bedoeld om de adminis

tratie op het bureau van de 

Orde te vereenvoudigen en de 

efficiency te verhogen. Zal het 

ook het aantal te lage opgaven 

verminderen?
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Corten advocaten,  mw. mr. L.J.P.E. Donckers-Corten
St. Ignatiusstraat 257, 4817 KK  Breda, www.corten.nl

Je hebt recht op
’n leuke job!
Dat vinden wij tenminste …

Wij hebben een fulltime job voor zowel een stagiaire als 
een medewerker voor faillissementsrecht, 
contractenrecht en ondernemingsrecht.

Advocaten levenslang 
gestraften gezocht
Het ‘Forum Humane tenuitvoerlegging van de levenslange gevange-
nisstraf’ zoekt contact met alle advocaten die een (al dan niet onher-
roepelijk) tot levenslang veroordeelde gedetineerde bijstaan, of dat 
hebben gedaan. Het forum hoopt via deze advocaten en hun cliënten 
een duidelijker beeld te krijgen van de huidige wijze van tenuitvoer-
legging van deze straf, nu een specifiek beleid gericht op die gede-
tineerden ontbreekt. Staat u een tot levenslang veroordeelde bij, of 
heeft u dat gedaan, dan kunt u zich melden bij het forum via e-mail-
adres: forumlevenslangAgmail.com. Uw reactie wordt in alle vertrou-
welijkheid behandeld.
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