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Franse balie wil bedrijfsjurist niet in Orde

Marian Verburgh

De verhoging van de competentie-
grens van de kantonrechter naar  

H 25.000 gaat door per 1 juli a.s., evenals 
de verhuizing van arrondissement (en 
daarmee de plaatselijke orde van advoca-
ten) Utrecht naar ressort Arnhem, Zwol-
le-Lelystad naar ressort Leeuwarden en 
Middelburg naar ressort Den Bosch. Het 
opheffen van de verplichte kantonsector 
gaat echter voorlopig niet door. Het aan-
wijzen of sluiten van nevenlocaties van 
gerechten door de Raad voor de recht-
spraak, evenals de vorming van fusie-
besturen en dergelijke, ook niet.
 Na een pittige discussie heeft de (oude) 
Eerste Kamer 17 mei jl. ingestemd met 
het zogenaamde wetsvoorstel-Deetman,1 
maar pas nadat de Minister had toege-
zegd dat de controversiële onderdelen 
niet met de rest van het wetsvoorstel op 
1 juli a.s. in werking treden. De Senaat 

1 wetsvoorstel 32021 evaluatiewet modernisering 
rechterlijke organisatie. 

wil namelijk niet dat de regering voor-
uitloopt op de nog door het parlement te 
behandelen voorstellen voor de nationale 
politie en de herziening gerechtelijke 
kaart.
 Wanneer worden de omstreden on-
derdelen van ‘Deetman’ dan wel van 
kracht? Vermoedelijk tegelijk met de 
nieuwe gerechtelijke kaart,2 die medio 
2012 moet ingaan – maar misschien wel 
nooit. Bedoelde onderdelen zullen na-
melijk bij de behandeling van laatstge-
noemd wetsvoorstel ‘uitdrukkelijk op-
nieuw op hun merites worden bezien’, 
aldus de Minister,3 en er zullen tot die 
tijd geen onomkeerbare stappen worden 
gezet. Een interessante constructie, want 
beide Kamers hebben al ingestemd en de 
voorbereidingen in het veld zijn noodge-
dwongen al in volle gang.

2 Het wetsvoorstel (o.a 10 rechtbanken èn plaatselijke 
advocatenordes en 4 gerechtshoven èn raden van 
discipline) ligt sinds half april voor advies bij raad 
van State en is nog niet openbaar. 

3 Brief van 16 mei 2011, eerste Kamer, vergaderjaar 
2010–2011, 32 021, F

Intussen op het Binnenhof...

...laat de Eerste Kamer 
haar tanden zien

Le Conseil National des Barreaux (CNB), de 
nationale koepel van balies in Frankrijk, 
keert zich tegen de voorgestelde fusie 
met bedrijfsjuristen. De Nationale Raad 
wil niet twee soorten advocaten binnen 
de gelederen, te weten een soort met ver-
schoningsrecht en een soort met alleen 
beroepsgeheim. De fusie tussen beide ju-
ridische beroepsgroepen wordt voorge-
steld in het rapport Prada. Daarin wordt 

aanbevolen om van de advocatuur een as 
te maken waarom één grote juridische 
beroepsgroep draait. Daarvoor moeten 
advocaten, cassatieadvocaten, procureurs 
bij enkele aparte gerechten en advoca-
ten die optreden als juridisch adviseur 
opgaan in één advocatenberoep. Op die 
manier moet de fragmentering van het 
beroep worden bestreden en de inter-
nationale concurrentiekracht worden 

vergroot. De CNB verzet zich niet tegen 
deze aanbevelingen. Maar een fusie met 
de 15.000 bedrijfsjuristen c.q. advocaten 
in loondienst wijst de beroepsorganisatie 
met 52.000 advocaten af. Al eerder ver-
zette de CNB zich tegen een fusie met ac-
countants en notarissen.
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Worden klanten van rechtbijstandverze-
keraars net zo goed geholpen als recht-
zoekenden die zelf een advocaat bena-
deren? Die vraag staat centraal in het on-
derzoek Kwaliteit van de dienstverlening 
door advocaten en rechtsbijstandverze-
keraars dat de komende maanden bij zes 
rechtbanken wordt uitgevoerd door het 
WODC. 
Het onderzoek spitst zich toe op het 
beoordelen van het werk van advoca-
ten in verhouding tot de contractuele 
relatie met hun cliënt. Rechters van de 
de deelnemende rechtbanken worden 
gevraagd om gedurende één maand van 
alle comparities over handelszaken met 
een geldelijk belang van 5.000 tot 25.000 
euro een rapportcijfer te geven voor het 
optreden van de advocaten. Op een be-
oordelingsformulier kan de rechter die 
de comparitie voorzit, cijfers geven van 
1 tot en met 10 voor bijvoorbeeld dossier-
kennis, de mate waarin de advocaat zich 
onthoudt van overbodige uitweidingen, 
de consistentie van zijn betoog en zijn 
houding. Daarnaast sturen de rechtban-
ken de cliënten van de beoordeelde ad-
vocaten een vragenlijst en verschaffen ze 
de onderzoekers toegang tot de dossiers 
waarvan de schriftelijke stukken worden 
beoordeeld.


