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Een tandarts die niet boort maar slechts 
adviezen geeft over bestrijding van 

tandplak mag sinds 2008 zijn artsentitel 
alleen voeren met de toevoeging N.P., wat 
staat voor Niet Praktiserend. Een advocaat 
die sinds zijn beëdiging vrijwel niet meer 
in de rechtszaal is geweest, mag zich advo-
caat blijven noemen mits hij jaarlijks zijn 
twintig studiepunten haalt. 
 Anno 2013 zijn er 17.000 advocaten. 
Hoeveel advocaten verrichten daadwer-
kelijk handelingen waarvoor de inschrij-
ving op het tableau verplicht is? De Orde 
van Advocaten geeft daar geen inzicht in. 
Alleen de advocaat-stagiaire wordt ver-
plicht een minimum aantal beroepshan-
delingen te verrichten. Op grond van art. 
11 van de Stageverordening moet hij gedu-
rende de driejarige opleiding ten minste 
vijf keer in rechte zijn opgetreden en tien 
processtukken hebben opgesteld.
 Eenmaal een heuse advocaat mag hij 
zijn toga aan de wilgen hangen en tegen 
betaling van zijn jaarlijkse bijdrage en wat 
cursussen is hij een procesmonopolist. Dat 
is tamelijk absurd wanneer je bedenkt dat 
de Advocatenwet toch echt een andere 
invulling aan het beroep beoogt te geven. 
Zie bijv. art. 16: ‘De werkzaamheden, bij 
wijze van dienstverrichting, betreffende 
de vertegenwoordiging en de verdediging 
van een cliënt in rechte of ten overstaan 
van een overheidsinstantie.’ 
 De niet-procederende advocaat is een 
contradictio in terminis. En ik schat dat 
enkele duizenden advocaten hun proces-

monopolie ongebruikt in de la hebben 
liggen. Het zijn de bureaujuristen van de 
balie. Bedenk tegelijkertijd dat voor veel 
burgers procederen te duur is geworden. 
Dat geldt in het bijzonder voor de recht-
zoekende die net te veel verdient om voor 
gefinancierde rechtsbijstand in aanmer-
king te komen. 
 Bij het kantoor waar ik als stagiaire 
begon, hadden de jongste advocaten vroe-
ger wachtkamerdienst. 
 Dagelijks belden er particulieren en 
kleine ondernemers, die in de Gouden 
Gids een advocatenkantoor hadden opge-
zocht, met een probleem. Je hoefde dan 
niet te zeggen: sorry, ik adviseer alleen 
de gemeente over publiek-private samen-
werking. Nee, je kon ’ns beslag leggen op 
een zeilboot die niet werd geleverd. Maar 
nadat het kantoor met de Engelsen was 
gefuseerd, werden deze zaakjes geweerd. 
Dat ging immers ten koste van de leverage.
 Juist hier ligt een mooie taak voor de 
Orde. Verplicht de niet-praktiserende 
advocaat, net als de stagiaires, om jaarlijks 
minimaal enkele keren zijn procesmono-
polie uit te oefenen, om zijn titel te behou-
den. De klassieke pro-Deopraktijk kan zo 
herleven en dat verruimt de toegang tot 
het recht. 
 De advocaat die wel alles weet van een 
wortelkanaalbehandeling maar weigert te 
boren, die dient achter zijn naam N.P. toe 
te voegen. Niet Procederend. 
 Wie dat niet wil, die moet zijn toga 
weer aantrekken.

Advocaat N.P.

Agenda
 31 januari  
Gaan juridische vrouwen de 
wereld leiden?
Op 31 januari en 1 februari heeft het 
tweedaagse internationale congres over 
Women in Law and Leadership plaats. 
Topvrouwen uit de advocatuur, het 
bedrijfsleven en bij de overheid delen 
hun ervaringen en inzichten als leiding-
gevenden in een professionele organisa-
tie. Welke leiderschapsstijl past in een 
professionele organisatie, hoe ga je om 
met informele leiders, hoe trotseer je de 
economische crisis op een specifiek vrou-
welijke manier?

Meer informatie op: www.will2014.com. 

 10 januari  
Meijers-lezing
Prof. mr. Larissa van den Herik houdt 
de jaarlijkse Meijers-lezing van De Gra-
duate School aan de juridische faculteit 
van de Universiteit Leiden. De lezing 
staat in het teken van ‘De toekomst van 
het academisch publiceren in het cyber-
tijdperk’. Aansluitend worden de Jong-
bloedprijs/facultaire scriptieprijs 2011 
en de Hazelhoff Van Huet scriptieprijs 
Bank- en effectenrecht 2011 uitgereikt. 
Rector magnificus Van der Heijden reikt 
de Universiteitspenning uit.

Tijd: 15.00 uur.
Plaats: Universiteit Leiden.

 24 januari 
Landelijk juridisch jaarcongres
Op vrijdag 24 januari heeft het vierde 
Landelijk juridisch jaarcongres plaats, dit 
keer in Rotterdam. Het thema van het 
jaarcongres 2014 is activerend juridisch 
onderwijs. In het ochtendprogramma 
staat het activeren van studenten door 
probleemgestuurd leren centraal. In 
de middag hebben workshops plaats. 
Tijdens de dag presenteren faculteiten 
powerpointpresentaties over onderwer-
pen die bij de verschillende faculteiten 
hoog op de agenda staan, zoals selectie 
voor de poort.

Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam.
Meer informatie: www.esl.eur.nl/jaarcongres2014


