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‘De heilloze weg van extern toezicht’ 

‘Meer actie en meer publiek debat. En 
65-plussers: gebruik uw vrije tijd om dat 
te ondersteunen.’ Die oproep deed ad-
vocaat en voormalig Amsterdams deken 
Hans van Veggel eind september tijdens 
het symposium dat georganiseerd werd 
ter gelegenheid van de pensionering van 

de voorzitter van de Raad van discipline 
in Amsterdam (zie verderop in deze Ac-
tualiteiten). ‘Staatstoezicht, rechters voor 
bepaalde tijd, griffierechten omhoog en 
grondrechten op rantsoen. Je denkt soms: 
waar moet dat heen?‘ Van Veggel hekelde 
‘de heilloze weg van het extern toezicht 

en het weghalen van het dekenaal onder-
zoek’ – zoals beoogd door staatssecretaris 
Fred Teeven. Ook Floris Bannier was kri-
tisch: ‘Er ligt een stapel wetsvoorstellen 
waarvan het merendeel uiterst verwerpe-
lijk is,’ aldus de hoogleraar advocatuur. 

Tien vooraanstaande Russische advo-
catenkantoren lobbyen voor juridische 
hervormingen in Rusland, opdat de 
Russische markt toegankelijker wordt 
voor het internationale handelsverkeer. 
Legal Week berichtte onlangs dat het Rus-
sische civiele recht volgens de kantoren 
meer zou moeten voldoen aan interna-
tionale normen, rechten van investeer-
ders zou moeten beschermen en boven-
dien flexibeler zou moeten worden. Het 
Engelse recht zou vaak worden gebruikt 
in de handel met Rusland omdat het na-
tionale recht daar ouderwets en star is. 
Barbara Rumora-Scheltema (NautaDu-
tilh) heeft in een Nederlandse uitloper 
van de roemruchte zaak tegen oliemaat-
schappij Yukos ervaring opgedaan met 

het recht in Rusland. ‘De problemen 
met het Russische recht zitten niet zo-
zeer in de wetgeving, maar in de toe-
passing ervan door Russische rechters. 
Als een rechter daar bijvoorbeeld een 
arbitraal vonnis ten onrechte terzijde 
schuift, komt dat niet door de wet. Die 
wet staat trouwens ook niet ver van het 
Nederlandse civiele recht af omdat Ne-
derlandse juristen in de jaren negentig 
assisteerden bij de verandering van het 
rechtssysteem. Maar de Russische rech-
ter is minder onafhankelijk en onpar-
tijdig dan een rechtsstaat past. De tien 
kantoren hebben in de discussie daar-
over denk ik een genuanceerde positie 
willen innemen.’
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