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opsporing Orde bezorgd over mogelijke verkoop 
van spyware aan de Nederlandse politie. Meer 
informatie in ons LinkedInforum.
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Consultatie regelgeving afgerond TERUGHOUDEND HEID  
BIJ WERVING  
WSNPZAKEN De openbare internetconsultatie 

over de concept-herziene regel-
geving van de Orde is op 15 augustus 
afgerond. Het verantwoordelijke pro-
jectteam ontving ruim vijftig reacties op 
het voorgestelde ontwerp.
 De Orderegels (met uitzondering van 
de Gedragsregels) zijn onlangs door-
gelicht. Bedoeling was de regels over-
zichtelijker en begrijpelijker te maken. 
Overbodige of verouderde regels zijn 
geschrapt, knelpunten zijn opgelost 
en administratieve lasten zijn vermin-
derd. De twaalf verordeningen zijn 
samengevoegd tot één Verordening op 
de advocatuur. Lagere regelgeving staat 
nu in één besluit. Het Ordebeleid werd 
overigens niet herzien; de doorlichting 
was ‘beleidsarm’. 
 Advocaten en ketenpartners konden 
via de website van de Orde meedenken 
over de nieuwe regelgeving. De Orde 
kreeg via de mail 29 reacties binnen, vijf 
reacties kwamen per post en op de web-
site werden achttien vragenlijsten inge-
vuld. Het projectteam gaat de reacties 
nu verwerken. Een aangepast ontwerp 

zal eind oktober worden voorgelegd aan 
het College van Afgevaardigden. 
 De Orde zal advocaten de komende 
maanden op de hoogte houden van 
de aanstaande wijzigingen. De eerste 
nieuwsbrief over de doorlichting heeft u 
begin augustus ontvangen. 

Meer informatie vindt u op:  
www.advocatenorde.nl/10360/ 
consultatieorderegelgeving.

Advocaten moeten wervende acti-
viteiten kunnen ondernemen. 

Behoedzaamheid is daarbij een sleutel-
woord. Dat geldt des te meer als perso-
nen ongevraagd en rechtstreeks worden 
benaderd. Dit laatste gebeurt steeds 
vaker bij particulieren die opgeroepen 
zijn voor een eindzitting in het kader 
van de Wet schuldsanering natuurlijke 
personen (Wsnp). Verschillende dekens 
kregen klachten over ongewenst wer-
vende activiteiten van enkele advocaten.
 Bij WSNP-zaken zijn mensen in een 
kwetsbare positie betrokken, bij wie 
officiële brieven vaak dreigend overko-
men. In de praktijk leiden brieven van 
advocaten met uitleg over procedures en 
mogelijkheden tot verwarring. Dit kan 
de bewindvoerder en ook de eventueel 
reeds ingeschakelde advocaat bij de uit-
voering van hun taak hinderen. Als de 
bewindvoerder bovendien al een posi-
tief advies heeft gegeven voor het ver-
lenen van ‘een schone lei’ is de bijstand 
van een advocaat overbodig. De Raad 
voor Rechtsbijstand heeft al aangegeven 
geen toevoegingen meer te verstrekken 
in die gevallen.
 Het dekenberaad acht deze negatieve 
effecten ontoelaatbaar en roept advoca-
ten daarom op terughoudend en duide-
lijk te zijn in WSNP-zaken. De dekens 
zullen elk signaal over ongewenste  
benadering van mensen in WSNP-zaken  
buitengewoon serieus nemen en zo 
nodig maatregelen treffen.
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