“
Het is
gezegd

Geld is niet mijn drijfveer. Dan was ik advocaat
gebleven.
Ex-advocaat Jan Maarten
Slagter over zijn stap
om directeur te worden van de Vereniging
van Effectenbezitters,
Intermediair, 7 augustus 2008
Heb je het koud of zo?
Nigel Boardman, prominent advocaat in de
Londense city, met een jaarinkomen van 2,3 miljoen
pond, voor 80 uur werken
per week, zou dit gezegd
hebben tegen een mede
werker die om acht uur
’s avonds het kantoor wilde
verlaten en zijn jas aantrok.
Boardman heeft zes kinderen. Times Online, 13 juli
2008
Als je iemand opbergt en
de sleutel weggooit, kun
je net zo goed de doodstraf weer invoeren.
Wiene van Hattum, oprichtster van Humane
Tenuitvoerlegging
Van De Levenslange
Gevangenisstraf, dat pleit
voor periodieke toetsing
van levenslang gestraften.
Trouw 20 augustus

“

Van ondernemers kan
veel worden verwacht
(...), maar waarschijnlijk
niet dat zij de open norm
van art. 81 lid 1 EG of art.
6 lid 1 Mw beter kunnen
begrijpen of uitleggen
dan de Nederlandse
rechter die zich daarover,
vanwege twijfel, door het
Hof van Justitie wil laten
voorlichten.
Leon Korsten, Markt &
Mededinging, 2008-3
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Meer concurrentie
voor Duitse advocaten
De nieuwe Duitse Wet op de Juridische Dienstverlening (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG) verandert
de verhouding van advocaten en andere verleners
van juridische diensten. Het procesmonopolie blijft
onaangetast omdat de wet ziet op buitengerechtelijke juridische bijstand, maar nu mogen ook architectenbureaus, banken, belastingadvieskantoren en
zelfs autowerkplaatsen bij juridische vraagstukken
ondersteuning bieden. Dat was tot nu toe slechts
onder zeer stringente voorwaarden toegestaan.

Stephan Swinkels
journalist

De nieuwe wet treedt in de
voetsporen van het oude
Rechtsberatungsgezetz. Deze uit
1935 stammende wet was een erfenis van de nationaal-socialisten.
Een van de oogmerken destijds
was om het Joodse advocaten
zo moeilijk mogelijk te maken
zich als advocaat of jurist te vestigen. ‘Met de nieuwe Wet op de
Juridische Dienstverlening wordt
op een moderne manier geregeld
hoe, wanneer en in welke mate
door niet-advocaten juridische
adviezen mogen worden gegeven’,
stelde minister van Justitie Zypries
(SPD) bij de presentatie van de wet.
De belangrijkste regel is, tot
opluchting van veel advocaten,
de bevestiging van het uitgangspunt dat eenieder die juridische
dienstverlening tot zijn hoofdbezigheid rekent, een Volljurist moet
zijn. Dat betekent dat de twee
juridische staatsexamens moeten
zijn afgelegd en dat men is toege-

laten tot de Orde van Advocaten.
Bedrijfjuristen (een aparte hbostudie in Duitsland) is het nog
altijd niet toegestaan zich voltijds
met het geven van juridisch advies
bezig te houden. ‘De nieuwe wet is
voor ons geen verbetering’, aldus
een teleurgestelde Thomas Krause,
president van het Verbond van
Bedrijfsjuristen van Hogescholen.
Alhoewel op grond van de
RDG naast advocaten ook anderen voortaan bevoegd zijn tot het
verstrekken van juridisch advies,
is dat alleen toegestaan als de
juridische advisering een nevenbezigheid is. Wat precies een nevenbezigheid is, is niet erg strak omlijnd. Het mag in ieder geval niet
de overheersende activiteit zijn en
het gebied waarop wordt geadviseerd moet liggen in het verlengde
van de hoofdbezigheid. De Duitse
wetgever heeft voor ogen dat bedrijfsjuristen faillissementsrechtelijk advies gaan geven, architecten
zich met bouwrecht zullen bezighouden en banken over fusies en
overnamerecht gaan adviseren. Zij
laat het verder over aan de rechter
om in geval van twijfel te bepalen

Justitieminister
Brigitte Zypries

wat onder nevenactiviteit moet
worden verstaan.
Een andere belangrijke wijziging is dat het onder de nieuwe
wet voor eenieder mogelijk is om
kosteloos juridisch advies aan
derden te verstrekken. Te denken
valt aan advies in de familie en
vriendenkring of aan liefdadigheidsinstellingen. Tevens schept
de RDG de mogelijkheid voor verenigingen om hun leden van juridisch advies te voorzien. Dit opent
de markt voor huurdersverenigingen, vakbonden en bijvoorbeeld
automobielvereniging ADAC, de
Duitse ANWB.

Hinder
De nieuwe wet heeft gevolgen voor
de gehele advocatuur. En dat terwijl de markt voor advocaten reeds
zwaar onder druk staat. Alleen al
in Berlijn is het aantal advocaten
sinds 1995 meer dan verdubbeld
naar bijna twaalfduizend. Ieder
jaar komen daar zo’n 500 nieuwe
advocaten bij. Door de nieuwe
wet zal zich wederom een groot
aantal verleners van juridische
diensten op de krappe markt be-
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“

Kleine kantoren zullen de strijd
moeten aangaan met de goedkope
adviespakketten van banken en
belastingkantoren

Het Duitse ministerie van Justitie
juridisch-adviesmonopolie
van advocaten gelukkig uitgebleven’, aldus Härting.
Maar er zijn ook negatievere geluiden te horen.
Arbeidsrechtspecialist Volker
Römermann vreest vooral de
marketingkracht van grote
verenigingen, zoals de ADAC
of grote verenigingen van
huurders. ‘Voor advocaten
die zich niet op de veranderingen hebben voorbereid
kan de nieuwe wet een bedreiging vormen. Wie tot
nu toe een goed inkomen
verdiende met verkeersrecht

of huurrecht moet snel naar
alternatieven zoeken.’
Margarethe von Galen,
presidente van de Berlijnse
Orde van Advocaten ziet de
nieuwe wet juist als een nieuwe kans. ‘Door de nieuwe
mogelijkheden die door de
RDG worden geboden wordt
de behoefte aan juristen groter waardoor de gehele markt
zich wat kan ontspannen.
Daarnaast ben ik er zeker van
dat als de nood aan de man
is, altijd op de expertise van
een volwaardige advocaat zal
worden teruggegrepen.’
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niet overal. ‘Er blijft nog meer dan
genoeg te doen,’ aldus Van Dijk.
Belangstellende advocaten moeten
beschikken over ervaring en de
desbetreffende OSR-cursus hebben
gevolgd. Lanzs wil ook de deskundigheid van de advocaten vergroten, onder andere met een congres
dit najaar. Vanwege het complexe
bewijs in een zedenzaak en onder
meer ‘de “trukendoos” van de verdediging’ van de verdachte behoren
zedenslachtoffers in het strafproces
van aanvang af een advocaat naast
zich te hebben’, aldus een openingsstuk van het Netwerk.

Stel je voor dat iedereen
met een strafblad wordt
geroyeerd bij sportverenigingen, dan ben je
wel even bezig.
Advocaat J.Loevendie
over de eis van de ouders
van een verkrachtingsslachtoffer om de daders
het lidmaatschap van de
hockeyclub te ontnemen.
Algemeen Dagblad, 12 augustus 2008

(advertentie)

Advocaten zedenslachtoffers
organiseren zich
Ruim 40 advocaten hebben zich
inmiddels gemeld bij het Landelijk
Advocaten Netwerk Zeden
Slachtoffers (Lanzs), dat eind 2007
werd opgericht. De Alkmaarse
advocate Gerda van Dijk, een van
de oprichters, hoopt met de vereniging onder meer te voorzien in
piketregelingen. In Alkmaar werkt
een dergelijke regeling al sinds
2000. Op basis hiervan verwijst de
zedenpolitie slachtoffers direct na
de aangifte naar de dienstdoende
advocaat. Ook in enkele andere
arrondissementen is een piketregeling ingevoerd, maar nog lang

“

geven. Vooral kleine advocatenkantoren en zelfstandig
gevestigde advocaten zullen
veel hinder van de nieuwe
concurrenten ondervinden
en de strijd moeten aangaan
met de voordelige volledige
adviespakketten die banken,
belastingkantoren en architecten nu kunnen bieden.
Toch zien de meeste advocaten de nieuwe wet redelijk
ontspannen tegemoet. ‘De
nieuwe wet stelt duidelijk bij
welke juridische vraagstukken een advocaat in de arm
moet worden genomen’, stelt
Niko Härting van de Duitse
Advocatenvereniging. ‘Ook
in de toekomst mogen architecten niet fulltime als bouwrechtadviseur werkzaam zijn.
Daarnaast is de gevreesde
volledige afschaffing van het

‘Becoming a partner is
not about showing flair,
insight, creativity or
originality. It is about
a willingness to work
very long hours doing
often very boring tasks,
avoiding mistakes,
saying the right things
to the right people,
being a competent
plodder.’
Engelse advocaat ‘Anon’,
over een Engels onderzoek naar partners,
Law.com, 11 augustus 2008
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