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‘2013 wordt het jaar van de waar-
heid waarin de resultaten van het 

werk dat de Orde heeft verricht in volle 
omvang zichtbaar moet worden.’ Met 
die woorden van interim rapporteur toe-
zicht advocatuur Rein Jan Hoekstra in 
het achterhoofd toog ik 16 december naar 
Nieuwspoort voor de presentatie van zijn 
eindrapportage over 2013. Enerzijds vol 
vertrouwen: tijdens zijn hoorzitting in 
de Tweede Kamer begin oktober had hij 
de Orde al een voldoende rapportcijfer 
gegeven. En daarbij is ook de afgelopen 
maanden met overtuiging en grote inzet 
verder gewerkt aan het verstevigen van 
het toezicht. Maar spannend was het ook: 
wordt het geloof in eigen kunnen beves-
tigd door de man die zijn onderzoek in 
alle uithoeken van de balie heeft verricht? 
 Bij het aanhoren van zijn bevindingen 
kon ik voor een moment rustig achter-
overleunen. Hoekstra had kunnen con-
stateren dat ‘een goed begin is gemaakt 
met de uitwerking van alle acties en 
prioriteiten’. Zo schrijft hij bijvoorbeeld 
over het financieel toezicht dat de Orde 
dit ‘voortvarend ter hand genomen heeft 
door de oprichting van de unit FTA. Mijn 
indruk is dat de unit in korte tijd op pro-
fessionele wijze aan de slag is gegaan en 
dat de eerste resultaten van dit financiële 
toezicht zichtbaar worden’. 

De kantoorbezoeken werpen hun vruch-
ten af en ook de unitmedewerkers krij-
gen een pluim: ‘Ze zijn snel inzetbaar en 
kunnen op korte termijn goede rappor-
tages aanleveren waar de deken verder 
mee kan.’ 
 Datzelfde geldt voor het kenniscen-
trum Wwft: ‘een goed instrument om 
de bewustwording verder te vergroten’. 
En ook voor wat betreft het proactief 
toezicht, ‘één van de belangrijkste ele-
menten van het nieuwe toezicht op de 
advocatuur’, constateert Hoekstra dat ‘de 
ontplooide initiatieven tot zichtbare en 
toetsbare verbeteringen leiden. Kortom, 
er zijn belangrijke stappen gezet ten 
behoeve van de kwaliteit, objectiviteit en 
integriteit van het toezicht’. 
 Wil dit zeggen dat we er zijn? Zeker 
niet: een goed kerstrapport is geen rustig 
bezit en zegt weinig over wel of niet over-
gaan. Ik ben na de persconferentie dan 
ook meteen weer opgeveerd en zal nooit 
berusten in het staatstoezicht van Teeven. 
Daarom blijf ik me met de dekens en met 
alle toezichtmedewerkers in het nieuwe 
jaar ook weer energiek inzetten voor de 
verdere versterking van het toezicht.
 Met Hoekstra’s conclusies op het net-
vlies weten wij ons gesterkt in de opvat-
ting dat de Orde op koers ligt. Nu de 
politiek nog...
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‘Met de bezuinigingen is naar ons 
oordeel het punt aangekomen om 

de gehele advocatuur erbij te betrekken. 
Onze oplossing is even simpel als char-
mant. Doet een advocaat geen toevoegin-
gen? Prima. Dan betaalt deze een bijdrage 
aan het systeem. Nog simpeler: iedere 
advocaat betaalt over zijn gehele omzet 
in “betalende” zaken een pro-Deotaks.’ 
Dat schreven de advocaten Sanders Arts 
en Rogier Hörchner in het artikel ‘Het 
officium nobile en de pro-Deotaks’ in het 
Advocatenblad van vorige maand. 
 Hun oproep riep in de Advocatenblad 
LinkedIn-groep verschillende reacties op. 
Zo vroeg Frank Franssen (LenaertsVoor-
vaart Advocaten) zich af of advocaat-stagi-
aires gedurende hun stage niet een bepaald 
aantal pro-Deozaken konden behandelen. 
‘Dit systeem wordt in België gehanteerd 
waarbij het aantal te behandelen zaken 
afhankelijk is van het aantal zaken en het 
aantal stagiaires plaatselijk verschilt.’
 Frans van Schaik (Van Schaik c.s. Advo-
caten) kon zich niet vinden in het voorstel 
van een algemene belasting. ‘Wel vind ik 
het redelijk dat de lasten van de PD-prak-
tijk evenwichtig verdeeld worden. Een ver-
plichting om ook PD-zaken te doen voor 
alle leden van de balie lijkt mij daarom een 
beter idee. Grote kantoren zouden zeer wel 
een deel van de civiele zaken, bijvoorbeeld 
problemen met financiële instellingen 
kunnen overnemen, die bij particulieren 
in de PD-sfeer ook voorkomen.’ 
 Roland Mans (De Clercq Advocaten 
en Notarissen) wees erop dat het voorstel 
van een pro-Deotaks weliswaar actueel, 
maar niet nieuw is. Hij pleitte in 2008 in 
dit blad al eens voor een pro-Deofonds. 
‘Steeds meer mensen en bedrijven kunnen 
of willen ons niet meer betalen. Die ont-
wikkeling vormt een bedreiging voor onze 
beroepsgroep. (...) Maak duidelijk dat we 
het probleem zelf ook zien en dat we heel 
goed in staat zijn om dat zelf op te lossen.’ 
 Wellicht dat de oproep van Arts en 
Hörch ner deze vijf jaar oude woorden 
nieuw leven inblazen. 


