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De Raad van State heeft, evenals andere 
adviseurs, negatief geadviseerd over 

het regeringsplan voor toezicht op de advo-
catuur, maar staatssecretaris Teeven blijft 
erbij.1  Tot zover geen nieuws. 
 Minder bekend is dat de regering ook 
vasthoudt aan het plan om klachten direct 
bij de tuchtrechter te laten indienen en het 
vooronderzoek bij de deken te schrappen. 
En dat tegen het advies in van de tuchtrech-
ters zelf, zo constateert de Raad van State. 
Nu wordt ongeveer de helft van de klach-
ten door de deken in der minne opgelost. 
De tuchtrechters achtten dat waardevol en 
meenden ook dat rechtstreekse toegang tot 
de tuchtrechtspraak hun rol zal bemoei-
lijken en het gehele tuchtrecht onnodig 

1 Tweede nota van wijziging, 23 juli 2012 bij wets-
voorstel 32 382 tot aanpassing van de Advocatenwet 
etc.(‘Van Wijmen’), nu met nieuwe citeertitel: ‘Wet 
positie en toezicht advocatuur.’ Advies Raad van State 
en nader rapport zijn gepubliceerd in Staatscourant,  
1 augustus 2012; zie ook Advocatenblad 2012, nr. 14.

duur zal maken. De Raad van State acht 
het ‘uiterst wenselijk’ dat de deken vooraf 
– dus niet pas na terugverwijzing door 
de tuchtrechter – blijft bemiddelen. De 
regeringsadviseur vraagt zich af wat de 
klager opschiet met het regeringsvoorstel, 
aangezien de deken ook nu al elke klacht 
– na onderzoek – moet doorsturen naar de 
raad van discipline als de klager dat wenst. 
 De regering blijft echter bij haar plan. 
Het argument is dat het de scheiding tus-
sen tuchtrecht en toezicht zuiverder zou 
maken, hetgeen bovendien tot een proac-
tiever toezicht zou leiden. De tuchtrechters 
attendeerden er in hun advies op dat die 
scheiding al bestaat: de deken doet het toe-
zicht, de tuchtrechter de tuchtrechtspraak. 
Verschillende adviseurs wezen er voorts op 
dat klachten een waardevolle informatie-
bron voor het toezicht vormen en dat het 
opdrogen van die bron proactiever toezicht 
door de deken juist zal bemoeilijken. Het 
nader verslag van de Tweede Kamer wordt 
na 6 december verwacht.
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alles zit in mijn hoofd en ik wil dat graag 
uitdragen.’

Aanspreekpunt media
Ze vindt het spannend om als voorzitter 
vaker op de voorgrond te treden. Toch is 
het, mede dankzij haar ervaringen op een 
dansacademie in Den Haag, niet helemaal 
nieuw voor haar. ‘Of dat nu in de rechts-
zaal is of tijdens een dansvoorstelling; ik 
vind het leuk mezelf te presenteren. Ik 
ben erg gewend aan een bepaalde druk, 
dan functioneer ik het best – mits ik goed 
ben voorbereid. Er gaat een knop om en 
dan ga ik gewoon. ’
  Een eigenschap die haar wellicht nog 
goed van pas komt bij het uitbreiden van 
het kennisplatform, een initiatief van 
haar voorganger. Doel: de stichting als 
aanspreekpunt op de kaart zetten bij or-
ganisaties en media die vragen hebben 
over jonge advocaten. ‘De nieuwe website 
is een begin, maar die willen we actiever 
gebruiken door nieuwsberichten te plaat-
sen, bijvoorbeeld over de activiteiten van 
de stichting,’ licht Schiebroek toe. ‘En we 
zijn bezig met het ontwikkelen van een 
app voor de Jonge Balies met hierop onze 
agenda.’

Tot slot: hoe ziet ze de combinatie werk 
en voorzitterschap eigenlijk voor zich? 
‘Mijn kantoor (BarentsKrans in Den Haag, 
red.) steunt mij hierin. De truc wordt goed 
plannen. Als intellectueel eigendomsad-
vocaat kan ik het de ene week heel druk 
hebben en is het de andere week rustiger. 
Dan kan ik werk voor de stichting doen.’
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