
 advocatenblad  28 juni 2012 |  3

De toezicht-rapporteur voor het jaar 
2012, Rein Jan Hoekstra, heeft het 

eerste halfjaar van zijn werkzaamheden 
afgerond met een tussenrapportage. De 
balans die daarin wordt opgemaakt zal 
begin 2013 kunnen worden vergeleken 
met de eindbalans van zijn bevindingen. 
Het verschil zal worden bepaald door ver-
anderingen in de tweede helft van 2012. 
 De tussenbalans laat zien dat het lo-
kale dekentoezicht op een aantal essenti-
ele punten moet verbeteren, en snel ook. 
Hierin ligt voor de Algemene Raad, de 
lokale dekens (verzameld in het dekenbe-
raad) en de lokale Raden van Toezicht een 
forse maar door eigen inzicht en beleids-
bepaling ook al vertrouwde uitdaging. 
Daarbij bewegen we ons op een stevige 
bodem: lokaal toezicht door de dekens 
als kern van een toezichtmodel is niet in 
discussie.

De Nederlandse Orde bestrijdt het wets-
ontwerp waarmee Fred Teeven het be-
staande toezicht door de lokale dekens 
wil uitbreiden met drie boven hen ge-
stelde en door de minister benoemde 
toezichthouders; extra toezichthouders 
binnen één en dezelfde toezichtlaag. Dat 
voegt weinig toe, maar het is met name 
vanwege de overheidscontrole die daarin 
besloten ligt dat de Orde zich daartegen 
verzet. 

De oplossing uit het advies van Docters 
van Leeuwen is veel fraaier: dat bestaat 
uit stelseltoezicht, dat wil zeggen een on-
afhankelijke en objectieve toezichthou-
der die rechtstreeks – dus zonder NO-
vA-filter – aan het Nederlandse publiek 
rapporteert over het lokale toezicht, na 
onbeperkte, objectieve en onafhankelij-
ke controle. Tegelijkertijd heeft Docters 
van Leeuwen geoordeeld dat het concept 
van het toezicht door lokale dekens op 
zichzelf goed is en unieke kwaliteiten 
heeft, maar wel op veel punten verbete-
ring behoeft. 

Doel van de opdracht aan Hoekstra is voor 
de AR mede om de proef van dat stelseltoe-
zicht op de som te nemen, al wil onze wet-
gever daar dus nog niet aan. De rappor-
tage van Hoekstra kan dus mede worden 
gezien als, ‘precursor’ van het beoogde 
stelseltoezicht: een onafhankelijke, nauw-
keurige observatie en verslaglegging, ob-
jectief wegens de ook precies zo bedoelde 
afwezigheid van eigen (mede)verantwoor-
delijkheid voor het lokale toezicht.

Het rapport is vooral een opsomming van 
wat er allemaal beter moet en dat wordt in 
de media natuurlijk makkelijk vertaald 
als ‘er is veel mis met het toezicht op de ad-
vocatuur’. Dat is nu eenmaal het nieuws-
waardige deel van de grotere waarheid van 
de bevindingen.
 En natuurlijk: Hoekstra is gevraagd 
zich een grondig beeld te vormen en aan 
de hand daarvan – onafhankelijk – uit te 
spreken wat er beter moet. Een lofzang op 
het bestaande dat wél goed is hebben we 
niet bij hem besteld. En op het vlak waar 
traditioneel de kern van het toezicht ligt, 
de inhoudelijke behandeling van indivi-
duele klachten door lokale dekens, daar 
heeft het commentaar geen betrekking 
op. (Weer wel op de procedure en de lan-
delijke inconsistentie daarin.)

De kritiek richt zich op die elementen die 
sinds het rapport van Docters van Leeu-
wen en het volgroeid raken van het deken-
beraad ook bij ons intern al als ontwikke-
lingspunten benoemd en aangepakt zijn: 
proactief toezicht, betere publieke verant-
woording en vergaande harmonisatie van 
plaatselijke regels en plaatselijk beleid.

Ik durf wel te zeggen dat op deze ter-
reinen er in de afgelopen anderhalf jaar, 
vooral dankzij de gezamenlijke dekens, 
meer vooruitgang is geboekt dan in de 
twintig jaar daarvoor. En het vertrouwen 
is gewettigd dat in het komende halfjaar 
de toezichtbalans nog aanzienlijk zal wor-
den versterkt!

Jan Loorbach
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Hoekstra spreekt!
Nieuwe  
advocatenpas

In augustus ontvangen alle advocaten 
per mail een uitnodiging om de advoca-
tenpas aan te vragen en aan te geven welk 
beveiligingsniveau men wil. Voor Stork 
3 betaalt men 85 euro, Stork 4 gaat 208 
euro kosten. Beiden zijn drie jaar geldig. 
Om veiligheidsredenen krijgen advoca-
ten daarna per brief een code opgestuurd 
waarmee de pas op een speciale website 
geactiveerd kan worden. In het najaar 
wordt met de distributie gestart. Naast 
de optie van de Local Vetting Au thority 
overeenkomst zal die op centrale locaties 
plaatsvinden waar individuele advoca-
ten hun pas kunnen komen halen. Meer 
informatie over de pas vindt u op de site 
advocatenorde.nl.

Van H. voor 
onbepaalde 
tijd geschorst
Advocaat Monique van H. van kantoor 
Scheffer in Den Haag is door de tucht-
rechter in Den Haag voor onbepaalde tijd 
geschorst. De echtgenote van PVV-lid Jos 
van Hal Scheffer heeft bekend fraude te 
hebben gepleegd met documenten van 
rechterlijke colleges. Van H. zou brieven 
en beschikkingen van de rechtbank en de 
Raad van State hebben vervalst. Cliënten 
zouden op basis van die vervalste docu-
menten miljoenen op de rekening van 
haar kantoor hebben gestort.
Oud-deken Hans van Veggel en vast-
goedadvocaat Duco van Praag zullen de 
praktijk waarnemen.


