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MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemene beschouwingen 

Het is de taak en de roeping van de advocaat, op te treden ter i 
verdediging van personen en belangen, die worden bedreigd. In de 
rechtsbedeling wordt zulks erkend door de toekenning aan de 
advocaat van zekere rechten, welker handhaving de rechtszekerheid 
dient. 

Bij de rechterlijke colleges bestaat in civiele zaken verplichte rechts
bijstand. Hiertegenover moet de balie de waarborg geven, dat de 
advocaten bij de vervulling van hun taak steeds de eerbied voor 
het recht zullen handhaven en het vertrouwen der rechtzoekenden 
verdienen. 

De organisatie der balie zal dus zodanig ingericht moeten zijn, 
dat zij niet alleen in afzonderlijke gevallen van inbreuk op de 
plichten van de advocaat zekere repressieve maatregelen kan toe
passen, doch ook, dat zij bindende richtlijnen kan geven omtrent 
de wijze, waarop de advocaat zich zowel in als buiten de uitoefening ! 
van zijn beroep behoort te gedragen. 

De balie zelf is hiervan, evenals de ondergetekende, overtuigd. 
Echter kan men niet zeggen, dat de thans bestaande organisatie 
der advocatuur aan de boven gestelde eisen voldoet. Het bijgaande 
wetsontwerp voorziet daarom in een gecentraliseerde organisatie 
der balie met verordenende bevoegdheid en volgt daarbij in hoofd
zaak het door het bestuur der Nederlandse Advocatenvereniging ! 

aanvaarde ontwerp, hetwelk in het „Advocatenblad" van 15 December 
1947 is gepubliceerd. De balie is onder de gelding van het huidige 
Reglement no. III van orde en discipline voor de Advocaten en 
Procureurs (vastgesteld bij Koninklijk besluit van 17 Augustus 1929, 
Staatsblad no. 422) als volgt georganiseerd. 

Er bestaat vooreerst in elk arrondissement een raad van toezicht 
en discipline, wiens wettelijke taak is de zorg voor de eer van de stand, 
het toezicht, de tuchtrechtspraak, benevens (sedert Januari 1920) het 
verzet tegen inschrijving van advocaten en beëdiging van procureurs J 
en (sedert 1 September 1929) het nemen van maatregelen, die een j 
behoorlijke uitoefening van de praktijk kunnen bevorderen, ten be
hoeve van jonge advocaten. De raden van toezicht en discipline heb
ben zich daarnaast in het algemeen geroepen geacht, de belangen der 
balie te behartigen, waar zulks past; het is echter duidelijk, dat zij, elk 
op zichzelf staande, die taak weinig bevredigend zullen kunnen ver
vullen, zodra zij vraagstukken betreft, die niet de balie in één arron j 
dissement, maar alle advocaten in den lande raken. 

Een orgaan, dat genomen besluiten kan uitvoeren en bij verschil j 
van mening leiding kan geven, ontbreekt. 

Ook de dekens, aan wie andere bevoegdheden dan het voorzitter ! 
schap en een beslissende stem in de vergaderingen der orde en van de j 
raad van toezicht en discipline niet zijn toegekend, vatten hun taak 
zeer uitgebreid op. Sedert enige jaren houden zij voeling met elkaar ! 
door het houden van deken vergaderingen, waarin onderwerpen wor j 
den besproken, die alle advocaten raken. In de praktijk wordt een zaak 
nogal eens voorbereid door of gedelegeerd aan de vijf dekens van j 
Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht en Haarlem, terwijl j 
de Haagse deken, die het voorzitterschap der dekcnvergadering be
kleedt, uit dien hoofde wordt beschouwd als vertegenwoordiger van I 
alle balies. Wettelijk ontbreekt hem, evenals aan de dekcnvergadering, 
iedere bevoegdheid: lopen de wensen der raden van toezicht en ! 
discipline uiteen, dan kan een practisch resultaat niet of slechts 
uiterst bezwaarlijk worden bereikt. 

Naast deze op wettelijke grondslag berustende organisatie wordt 
een vrijwillige organisatie der advocaten gevormd door de Neder
landsche Advocatcn-Vereeniging, opgericht op 26 November 1915. 
Deze stelt zich ten doel op te treden als orgaan van de bij haar aan
gesloten Nederlandse advocaten betreffende onderwerpen, met hun ; 
werkkring in verband staande. Dit heeft zij in de afgelopen jaren 
herhaaldelijk met goed resultaat gedaan. Het feit evenwel, dat de 
vereniging slechts kan optreden als orgaan van de bij haar aange
sloten advocaten, brengt mede dat zij het gezag mist van een orga
nisatie, die alle advocaten in Nederland omvat. De oprichting van het 
bureau der vereniging, waartoe op 30 November 1940 werd besloten, : 

kon dit bezwaar niet opheffen, al werd daardoor bereikt, dat de 
vereniging sneller en doeltreffender kon optreden, overal waar dat 
noodzakelijk was. 

De bestaande toestand die bovendien het nadeel heeft dat hij ge
makkelijk tot wrijving aanleiding kan geven, is derhalve deze, dat de 
wettelijke organisatie der advocatuur tekort schiet door het ontbreken 
van een centraal orgaan, en dat de vrijwillige organisatie, die wèl 
centraal werkt en behoorlijk geoutilleerd is, tekort schiet, doordat haar 
het gezag, dat alleen een wettelijke regeling kan geven, ontbreekt. 

ffende orde en discipline voor de advocaten en procureurs. 

De conclusie dringt zich op, dat een op de wet gegrond centraal or
gaan der balie in het leven behoort te worden geroepen, waarin de 
vrijwillige organisatie zal opgaan. Een wettelijke regeling van deze 
strekking zou niet slechts betekenis hebben voor het gezag van het 
centraal orgaan, dat dan immers alle in Nederland ingeschreven ad
vocaten rechtens zou vertegenwoordigen, maar ook een bezwaar op
heffen, dat in de aard van een vrijwillige organisatie ligt, nl. dat zij 
haar leden niet voldoende kan binden. 

Dit laatste verdient nog enige nadere beschouwing in verband met 
het voorstel, aan het in het leven te roepen op de wet gegrond centraal 
orgaan der balie verordenende bevoegdheid in de zin van artikel 153 
der Grondwet toe te kennen. 

Dit voorstel steunt op tweeërlei grondslag. Enerzijds moet voor het 
centraal orgaan de mogelijkheid bestaan, verordeningen vast te stel
len, omdat op verschillende punten een geschreven regeling nodig is, 
en omdat het belang van de inviduele advocaat somtijds ingaat tegen 
het belang der balie als geheel en zelfs tegen het algemeen belang. 
Ziet men af van het vaststellen van verordeningen, dan is de indivi
duele advocaat alleen gebonden, voor zover terzake van zijn onge
wenste gedragingen disciplinair kan worden opgetreden: kunnen dis 
gedragingen niet als oneervol worden beschouwd, dan is er geen kruid 
tegen gewassen. Reeds om deze redenen zou de balie met een centraal 
orgaan alleen, zonder verordenende bevoegdheid, weinig gebaat zijn. 
Anderzijds zou bij gebrek aan verordenende bevoegdheid voor het 
centraal orgaan de gelegenheid ontbreken, het initiatief te nemen tot 
regeling van bepaalde aangelegenheden: men denke aan de voortge
zette opleiding, de verhouding tot de beoefenaren van aanverwante 
beroepen, de uitoefening van de rechtsbijstand aan on en minver
mogenden. 

Het is moeilijk aanvaardbaar, dat dergelijke voor alle advocaten 
bindende regelingen souverein door de balie zouden worden gegeven. 
Toezicht van de overheid, trouwens reeds voorgeschreven door arti
kel 154 der Grondwet, is daarom noodzakelijk. 

Het voorstel houdt daarom in de mogelijkheid van repressief toe
zicht door de Kroon, overeenkomstig het bepaalde in artikel 154 
der Grondwet. 

Niet alleen met betrekking tot de behartiging van de belangen der 
balie schiet de bestaande organisatie te kort. Ook op het gebied, waar
aan de wetgever wèl aandacht heeft gewijd, nl. dat van de disciplinaire 
rechtspraak, is de tegenwoordige regeling aan gegronde critiek onder
hevig. Vooreerst missen de raden van toezicht en discipline de be
voegdheid, ook maar intern werkende regels vast te stellen. Wat de 
advocaat heelt te doen, doch vooral wat hij heeft na te laten, kan 
slechts worden gekend uit de disciplinaire beslissingen, die echter 
eerst in de laatste jaren, en dan nog wel dank zij de publicatie in het 
Advocatenblad, dus slechts op particulier initiatief, worden openbaar 
gemaakt. Bovendien kunnen die beslissingen niet anders dan inciden
teel, naar aanleiding van ingediende klachten, worden genomen, zo
dat het gemakkelijk kan voorkomen, dat enerzijds de raden van toe
zicht en discipline aan het scheppen van normen niet toekomen en 
anderzijds de advocaten onbekend zijn met de opvattingen van de 
raden met betrekking tot een bepaald onderwerp. 

Hierbij komt dan nog, dat. al worden de herziene ereregelen 
— ontwerpen door een commissie uit de Nederlandsche Advocaten
Vereeniging en gepubliceerd in het Advocatenblad van 15 September 
1939. blz. 118 e.v. — door de meeste raden van toezicht en discipline 
aanvaard, ten opzichte van bepaalde punten door sommige raden af
wijkende meningen worden gehuldigd en dat over de strafwaardigheid 
of de ernst van bepaalde misslagen in verschillende arrondissementen 
soms uiteenlopende opvattingen heersen. Ten slotte leidt de regeling, 
dat hoger beroep van beslissingen, waarbij de straf van schorsing in 
de uitoefening van de praktijk of van schrapping van de lijst is op
gelegd, wordt ingesteld bij de Gerechtshoven resp. de Hoge Raad, 
somtijds tot een repressie, die te weinig in de praktijk geworteld is en 
die bovendien een gebrek aan eenheid en continuïteit vertoont. 

De organisatie der balie als publiekrechtelijk lichaam met veror
denende bevoegdheid in de zin van artikel 152 der Grondwet vereist 
instelling van dit lichaam bij de wet. Het schijnt gewenst in deze wet 
tevens de onderwerpen te regelen, die thans krachtens artikel 19 van 
de wet op de Rechterlijke Organisatie in het Reglement no. III bij 
algemeen maatregel van bestuur geregeld zijn. Een vermelding van 
zo ingrijpende maatregelen, als die welke ook thans reeds door de 
raden van toezicht en discipline kunnen worden genomen, en van 
de gedragingen, die tot oplegging dezer maatregelen aanleiding kun
nen geven, behoort veeleer in de wet dan in een algemene maatregel 
te worden gegeven. Een delegatie aan de Kroon van regeling der 
onderwerpen, die niet op de inrichting en organisatie der balie als 
publiekrechtelijk lichaam, op de verordenende bevoegdheid of op de 
disciplinaire rechtspraak betrekking hebben, zou leiden tot een alge
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mene maatregel van bestuur, die slechts omtrent enkele ondergeschikte 
punten onsamenhangende bepalingen bevatten zou. Om redenen van 
systematiek is er derhalve de voorkeur aan gegeven de gehele materie 
betreffende de uitoefening van het beroep door advocaten en procu
reurs in één wet samen te vatten. 

§ 1. Inschrijving en beëdiging. 

Wijziging in de bestaande toestand, waarbij onderscheid wordt ge
maakt tussen advocaten en procureurs, wordt in dit ontwerp niet 
voorgesteld; dit vraagstuk zal in ander verband moeten worden over
wogen. 

De voorgestelde bepalingen van § 1 van het ontwerp zijn in 
hoofdzaak ontleend aan Reglement III, § 1. 

Artikel 1 
Voorgesteld wordt, de inschrijving van de advocaten zonder uit

zondering te doen geschieden bij de rechtbank. De inschrijving is een 
zuiver administratieve maatregel, waaraan geen verder strekkende 
rechtsgevolgen moeten worden verbonden; er bestaat derhalve geen 
aanleiding voor handhaving van de bepaling, dat de inschrijving in de 
arrondissementen, waarin een gerechtshof is gevestigd, uitsluitend 
bij dat gerechtshof moet geschieden, en evenmin voor de inschrijving 
van de advocaten in het arrondissement 's-Gravenhage bij de Hoge 
Raad. In verband met de bepalingen van de artikelen 406 en 408 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dient te worden be
paald, dat de in het arrondissement 's-Gravenhage ingeschreven 
advocaten advocaat bij de Hoge Raad zijn. 

Artikel 2 
Bij de omschrijving van de vereisten voor toelating tot de balie 

verdient „Nederlander of uit anderen hoofde Nederlands onderdaan" 
de voorkeur boven „geen vreemdeling". 

Ernstige overweging verdient de vraag, of voor de toelating van ad
vocaten volstaan kan worden met de eisen van bevoegdheid, Neder
landerschap en afwezigheid van gegronde vrees als bedoeld in artikel 
4, derde lid, onder /). Vooreerst is de opleiding tot advocaat thans vaak 
volstrekt onvoldoende; een voorschrift, dat men slechts kan worden 
toegelaten na enige jaren op een advocatenkantoor werkzaam te 
zijn geweest, zou hierin verbetering kunnen brengen. Voorts moge 
worden gewezen op het verschijnsel, dat een aantal advocaten dit 
slechts in naam zijn of de praktijk slechts in beperkte mate uit
oefenen, hetzij doordat zij nevenbetrekkingen vervullen, hetzij omdat 
zij de volledige uitoefening van de praktijk niet wensen of daartoe 
niet in staat zijn. 

Eer. verscherping van de eisen voor toelating tot de balie in de 
wet schijnt niet wenselijk. Desgewenst kan de orde verordeningen 
omtrent de uitoefening van het beroep vaststellen, waarbij omtrent 
deze onderwerpen zekere gedragsregels worden voorgeschreven. 

Daar het thans niet meer voorkomt, dat iemand nog als advocaat 
is ingeschreven, die dit reeds in Augustus 1879 was, is de in artikel 3 
van Reglement III opgenomen bepaling geschrapt. 

Artikel 4 
Het is voorgekomen dat een persoon, die een verzoek tot inschrijving 

had ingediend, na verloop van de termijn van zes weken, bedoeld in 
artikel 5 Reglement III, de eed niet aflegde. In zodanig geval, en 
eveneens wanneer het beklag tegen een beslissing van de raad van 
toezicht en discipline, houdende verzet tegen de inschrijving, gegrond 
is verklaard, behoudt de betrokkene voor onbepaalde tijd het recht 
zich alsnog te laten beëdigen. Dit is ongewenst. Voorgesteld wordt te 
bepalen dat de beëdiging niet later dan een jaar na de indiening van 
het verzoek geschiedt. 

Uit het voorschrift van artikel 2, dat de griffier de bijlagen van het 
verzoek tot inschrijving zendt aan de raad (vgl. artikel 2, tweede lid, 
van Reglement III) volgt, dat aan de raad de bevoegdheid moet toe
komen, zich legen inschrijving te verzetten op grond van het niet 
voldoen aan de in artikel 2 gestelde vereisten. 

Het is nuttig voorgekomen als grond voor verzet tegen de inschrij
ving ook te vermeiden de gegronde vrees, dat de verzoeker als advo
caat inbreuk zal maken op de voor de advocaten geldende wetten, 
verordeningen en besluiten. Deze bepaling zal de raad in staat stellen, 
zich bijv. te verzetten tegen de inschrijving van een persoon als ad
vocaat, die de voorschriften betreffende de voortgezette opleiding, 
welke mochten zijn uitgevaardigd, niet bereid is na te leven. 

Artikel 5 
De in de artikelen 6, 8 en 9 van Reglement III bedoelde mede

delingen plegen te geschieden door toezending van een afschrift der 
beslissing. Voorgesteld wordt, deze verplicht te stellen. 

Voorgesteld wordt, de tegenwoordige regeling van het beklag tegen 
een beslissing van de raad, houdende verzet tegen de inschrijving van 
een advocaat, in hoofdzaak ongewijzigd te laten. De advocaat staat 

hier niet tegenover zijn confrères, maar een buitenstaander staat te
genover de balie: de hierna te bespreken argumenten, die ervóór 
pleiten, de disciplinaire rechtspraak ook in hoger beroep in handen van 
advocaten te houden, gelden hier niet. Bovendien zijn bij de toelating 
tot de balie niet uitsluitend advocatenbelangen betrokken, en dient 
zelfs de schijn, dat de inschrijving van een advocaat wordt geweigerd 
om verwerpelijke, onuitgesproken redenen, zoals de wens, uit over
wegingen van concurrentie het aantal advocaten beperkt te houden —• 
bij de disciplinaire rechtspraak, wanneer deze geregeld wordt zoals 
in het ontwerp wordt voorgesteld, is dit practisch ondenkbaar — te 
worden vermeden. Beklag tegen de beslissing, houdende verzet, bij 
de rechter verdient daarom de voorkeur boven beklag bij een uit ad
vocaten bestaand college. 

Voor handhaving van de bepaling, dat beklag tegen een beslissing 
houdende verzet tegen de inschrijving als advocaat in het arrondisse
ment 's-Gravenhage, geschiedt bij de Hoge Raad, bestaat geen aan
leiding. 

Artikel 7 
Het is voorgekomen, dat een advocaat beroep in cassatie instelde 

tegen een beslissing van een gerechtshof in een disciplinaire zaak bij 
verzoekschrift, door hem zelf ondertekend; dit beroep werd niet
ontvankelijk verklaard bij arrest van 28 Januari 1943, 1943-256. In 
verband hiermede is het nuttig voorgekomen, uitdrukkelijk te bepalen 
dat een verzoekschrift in cassatie door een advocaat bij de Hoge 
Raad moet worden ondertekend. Toelichting en bestrijding van de 
middelen door een advocaat, die bij een ander college is ingeschreven 
is mogelijk. Het gebruik van het in de artikelen 8 en 9 van Reglement 
III voorkomende, doch minder juist gekozen woord „wederpartij" 
is vermeden. 

Artikel 9 
Een enkele maal komt het voor, dat bijv. door een administra

tieve vergissing schrapping (dit woord verdient de voorkeur boven het 
woord „doorschrapping", dat in artikel 11, derde lid, van Reglement 
III wordt gebezigd) van het tableau op requisitoir van het openbaar 
ministerie ten onrechte plaatsvindt. Teneinde het hieruit voor de be
langhebbende voortvloeiende ongerief te vermijden, wordt voorge
steld het openbaar ministerie te verplichten, de raad te horen, voor
dat het schrapping requireert. 

§ 2. Van de bevoegdheden en verplichtingen der advocaten 

De voorgestelde bepalingen van § 2 van het ontwerp zijn in 
hoofdzaak ontleend aan Reglement III, § 2. 

Artikel 11 
In artikel 13, derde lid, van Reglement III is bepaald, dat ten laste 

ener wederpartij in geen geval mogen worden gebracht de kosten van 
verplaatsing en vacatie van een advocaat buiten de gemeente, waar 
zijn kantoor gevestigd is, ontstaan tengevolge van de bepalingen, die 
de advocaten bevoegd verklaren voor alle andere rechterlijke colleges 
binnen het Rijk op te treden. Bedoelde bepalingen, in de eerste twee 
leden van dit artikel overgenomen, zouden echter ten hoogste de 
gevolgtrekking kunnen rechtvaardigen, dat kosten van verplaatsing 
van advocaten buiten het arrondissement, waarin hun kantoor ge
vestigd is, niet ten laste van de wederpartij kunnen komen; de nega
tieve bepaling moet dus dienovereenkomstig worden geredigeerd; 
kosten van verplaatsing en vacatie buiten bedoelde gemeente, maar 
binnen het arrondissement kunnen niet „ten gevolge van de voren
staande bepalingen" zijn ontstaan. 

Artikel 12 
Schrapping van het tableau van advocaten, die hun acte van be

ëdiging niet op tijd hebben laten viseren of niet voldoen aan de 
bepalingen omtrent het kantoor en de gekozen woonplaats, geschiedt 
op requisitoir van het openbaar ministerie en niet ingevolge een 
beslissing van de raad. De reden hiervan is. dat in de feiten die aan
leiding tot deze schrapping geven in het algemeen niets ontcrends is 
gelegen; in het Nederlandse stelsel, waarin de griffier het tableau 
bijhoudt en schrapping van de lijst door de raad een straf is, past een 
beslissing van de raad omtrent een zuiver administratieve schrapping 
niet. Ten aanzien van de verplichting, kantoor te hebben en woon
plaats te kiezen rijst echter de vraag, van wie de aanmaning, thans 
vermeld in artikel 14, vijfde lid, van Reglement III, moet uitgaan. Het 
openbaar ministerie is niet de aangewezen autoriteit om hiermede 
te worden belast en de naleving te controleren; voorgesteld wordt 
deze taak aan de raad op te dragen. 

S 3. Van de orden van advocaten in Nederland en in de 
arrondissementen en van haar organen. 

Artikel 17 
Zoals hierboven onder de algemene beschouwingen reeds werd 

aangeduid, is de arrondissementsgewijze organisatie der advocaten 
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onvoldoende; zij dienen te worden verenigd in één orde van advo
caten voor het gehele land. In an algemene vergadering van leden 
der Nederlandse Advocaten-Vereniging, gehouden op 16 Novem
ber 1946, werd de vraag: „Moeten de bij rechterlijke colleges in 
Nederland ingeschreven advocaten in één orde worden verenigd?" 
met algemene stemmen bevestigend beantwoord. 

Vervulling van deze wens moet echter niet leiden tot onwenselijke 
centralisatie; voorgesteld wordt dan ook, de thans bestaande orden 
van advocaten in stand te houden. Instandhouding van die orden 
met hare dekens en raden van toezicht schijnt geboden, niet alleen 
omdat voor een wijziging in dit opzicht van het historisch gegroeide 
geen aanleiding bestaat, maar ook en vooral omdat o.a. de beheersing 
van het tableau (toelating) het veiligst wordt gelegd in handen van 
een arrondissementsgewijze organisatie en ook de disciplinaire recht
spraak in beginsel beter arrondissementsgewijze kan geschieden. 

Als plaats van vestiging van de Nederlandse orde van advocaten 
wordt 's-Gravenhage voorgesteld. Dit is vooral van belang voor het 
bureau der orde, dat bij voorkeur dient te worden gevestigd ter plaatse 
waar de Regering zetelt. De met het bureau der Nederlandse 
Advocaten-Vereniging opgedane ervaring heeft geleerd, dat de be
handeling van allerlei aangelegenheden daardoor zeer wordt be
spoedigd. 

Artikel 18 
Voorgesteld wordt, de Nederlandse orde van advocaten te doen 

besturen door een algemene raad, bestaande uit zeven advocaten. 
De taak van dit college is in de artikelen 26 v.v. omschreven. 

Artikel 19 
Terwijl in artikel 22 van het ontwerp wordt voorgesteld, de leden 

van de raad, die staat aan het hoofd der orde van de advocaten in 
het arrondissement, te doen verkiezen in een vergadering der orde, 
overeenkomstig artikel 28 van Reglement III, is verkiezing van de 
leden van de algemene raad door een vergadering van de Nederlandse 
orde van advocaten niet wenselijk voorgekomen. In het algemeen kan 
worden gezegd, dat de advocaat zijn confrères in vele andere orden 
te weinig kent om op goede gronden een keuze te kunnen doen. 
Bovendien zou de plaats, waar de vergadering wordt gehouden, te 
veel invloed op de aanwijzing der personen hebben. Daarom verdient 
een getrapte verkiezing de voorkeur. Voorgesteld wordt een college 
van afgevaardigden in het leven te roepen, dat de leden van de 
algemene raad kiest. Dit college van afgevaardigden heeft nog een 
andere functie: namelijk het overeenkomstig artikel 28 van het ont
werp vaststellen van verordeningen. 

Artikel 20 
Het college van afgevaardigden zal worden gekozen door de ver

gadering der orde, waarin volgens artikel 22 van het ontwerp ook 
de leden van de raad worden gekozen. Voorgesteld wordt, het aantal 
afgevaardigden voor iedere orde te bepalen enigszins in evenredigheid 
met het aantal leden der orde. Voigens de laatstbekende gegevens 
(Nederlandse Rechtsgids 1947) betreffende de aantallen advocaten in 
de verschillende arrondissementen zou het college van afgevaardigden 
bij de voorgestelde indeling 34 leden tellen, van wie 4 uit Amsterdam, 
4 uit 's-Gravenhage en 3 uit Rotterdam. Ten aanzien van advocaten, 
die in meer dan één arrondissement zijn ingeschreven, zal echter 
moeten worden aangenomen, dat zij bij slechts één orde mogen 
worden geteld voor de berekening van het aantal afgevaardigden; 
dit is van practische betekenis voor de orden van advocaten te Zwolle 
en te Zutphen, die dan ieder slechts één lid in plaats van twee leden 
zullen afvaardigen, zodat het aantal leden van het college 32 bedraagt. 

De keuze van de maand, waarin de verkiezing van de leden van dit 
college van afgevaardigden om de drie jaren plaats vindt, is gevallen 
op Öctober, omdat men in die maand, na de vernieuwing van het 
tableau in de maand September, een deugdelijke grondslag heeft 
voor de vaststelling van het aantal afgevaardigden van elke orde. Het 
college van afgevaardigden kan dan jaarlijks in de maand November 
bijeenkomen en voorzien in de vacatures in de algemene raad; in die 
vergadering kan het college voorts aandacht wijden aan het verslag 
der commissie tot nazien van de jaarlijkse rekening en verantwoording 
van de algemene raad, en de hoofdelijke omslag vaststellen (artikel 32 
van het ontwerp). 

Artikel 22 
Voorgesteld wordt, de tegenwoordige raden van toezicht en disci

pline, zij het onder kortere naam, en de wijze van verkiezing van 
de leden te handhaven. Het aantal leden van de raad ware echter 
in plaats van op 6 resp. 4, te stellen op 7 resp. 5: een oneven 
aantal leden verdient met het oog op de stemmingen de voorkeur 
boven een even aartal. Het aantal 5 is voor de raden in de meeste 
arrondissementen voldoende; slechts te Amsterdam, 's-Gravenhage 
en Rotterdam zal de raad volgens het voorstel uit 7 leden zijn 
samengesteld. 

Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1947—1948 

Artikel 23 
In de praktijk wordt een lid van de raad met het secretariaat 

belast; voorgesteld wordt deze functie uitdrukkelijk te vermelden, 
omdat regel behoort te zijn, dat de secretaris lid van de raad is. 
Echter kent men te Amsterdam de betrekking van secretaris van 
de deken, terwijl de raad van toezicht en discipline te 's-Graven
hage een adjunct-secretaris heeft aangesteld. Nu de praktijk bij 
deze orden van advocaten de behoefte aan genoemde functies heeft 
aangetoond, kan het aan de orden worden overgelaten, dienaan
gaande bepalingen in de huishoudelijke reglementen, bedoeld in 
artikel 36 op te nemen. 

In de praktijk heeft de behoefte zich doen gevoelen, een lid 
van de raad met het beheer der geldmiddelen te belasten; voor
gesteld wordt ook deze functie te vermelden. 

Artikel 24 
Terwijl in de artikelen 20 en 22 een minimum praktijkduur voor 

het stemrecht wordt voorgesteld, komt ook een voorschrift, de 
minimum praktijkduur voor verkiesbaarheid vaststellende, nuttig 
voor. Gezien de verordenende en de rechtsprekende bevoegdheid 
van de raden, scheen het gewenst een langere praktijkduur ten 
aanzien van het passieve kiesrecht te eisen dan ten aanzien van het 
actieve. Ook een bepaling houdende vaststelling van een leeftijds
grens is gewenst. Dat schrapping van het tableau verlies mede
brengt van de betrekkingen, waarbij het zijn van advocaat vereist 
is voor Verkiesbaarheid of benoembaarheid, is in artikel 9, vijfde lid, 
bepaald. 

Artikel 25 
Aan de algemene vergadering van leden der Nederlandse orde 

van advocaten is in de opbouw van de beroepsorganisatie niet een 
bepaalde functie toegedacht. Zij kan niet met een wetgevende taak 
worden belast, omdat zij meestal niet representatief is; de plaats, 
waar zij wordt gehouden, is op haar samenstelling van grote in
vloed, en de belangstelling van de advocaten voor zulke verga
deringen is ongelijk. Evenmin is deze vergadering geschikt als 
besturend orgaan. Verwacht kan worden, dat zij zal beraadslagen 
over soortgelijke onderwerpen als die, waarover thans de algemene 
vergadering van leden der Nederlandse Advocaten-Vereniging 
beraadslaagt. 

Artikel 26 
De zorg voor de eer van de stand en het toezicht op de advo

caten zal niet alleen de taak van de raden in de arrondissementen, 
maar ook van de algemene raad zijn. Nieuw is de bepaling, dat 
die colleges opkomen voor de rechten en belangen der advocaten, 
terwijl de bevoegdverklaring tot het nemen van alle maatregelen, 
die een behoorlijke uitoefening van de praktijk kunnen bevorderen, 
wordt uitgebreid tot alle advocaten, ongeacht de duur hunner in
schrijving, en deze bevoegdheid ook aan de algemene raad wordt 
toegekend. Deze belast zich echter uitsluitend met de aangelegen
heden, die zich lenen voor algemene voorzieningen. De beslissing, 
of een aangelegenheid zich al dan niet leent voor een algemene 
voorziening dient door overleg te worden gevonden; een bepaling 
volgens welke de algemene raad een besluit van een raad kan 
vernietigen, wordt niet voorgesteld. Hierbij dient te worden bedacht, 
dat de algemene raad bij het treffen van een „algemene voorziening" 
zeer wel kan onderscheiden bijv. tussen arrondissementen met een 
grote en die met een kleine balie, in verband met uiteenlopende om
standigheden. De bepaling, dat alle aangelegenheden, die zich niet 
lenen voor algemene voorzieningen, worden geregeld door de raden, 
betekent geenszins, dat de raden allerlei aangelegenheden zouden 
moeten gaan „regelen"; ook voor hen blijft in de toekomst beperking 
qeboden. 

Artikel 27 
De hier bedoelde vertegenwoordiging is een andere dan die, 

vermeld in artikel 31 van het ontwerp. De bedoeling is, te doen 
uitkomen, dat in tegenstelling tot de tegenwoordige toestand, waar
bij niemand namens de Nederlandse advocaten kan spreken, de 
algemene raad spreekt namens alle Nederlandse advocaten en dat 
mededelingen voor deze advocaten bestemd, tot de algemene raad 
worden gericht. 

Artikelen 28 en 29 
De verordeningsbevoegdheid van het college van afgevaardigden 

is beperkt tot het terrein van de uitoefening van de praktijk door 
de advocaten. Zou men aan de orde de bevoegdheid geven verorde
ningen te maken, die ook derden kunnen binden, dan zouden deze 
verordeningen allicht op het terrein van het burgerlijk recht of het 
procesrecht komen. De toepassing der krachtens artikel 28 te geven 
verordeningen behoeft uitsluitend door de disciplinaire rechter te 
geschieden. 
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Terwijl het eerste lid van artikel 28 de verordeningsbevoegdheid 
beperkt tot de uitoefening van de rechtspraktijk door de advocaten, 
beperken het tweede en het derde lid van artikel 29 de verorde
ningsbevoegdheid tot die onderwerpen, die niet bij of krachtens de 
wet of bij algemene maatregel van bestuur geregeld zijn. 

Artikel 30 
In overeenstemming met artikel 154 der Grondwet en naar 

analogie van het bepaalde in artikel 185 der Gemeentewet, wordt 
voorgesteld aan de Kroon het recht te geven de besluiten van de 
algemene raad (daaronder begrepen de verordeningen) te vernie
tigen op grond van strijd met de wet, een wettelijk voorschrift of 
het algemeen belang. 

Artikel 32 
Terwijl de algemene raad alleen een besturende taak zal hebben, 

wordt voorgesteld aan de raden naast hun disciplinaire bevoegdheid 
eveneens een besturende taak toe te kennen, nl. tot regeling van de 
aangelegenheden, die zich niet lenen voor algemene voorzieningen. 
Voor toekenning van verordenende bevoegdheid aan enig orgaan der 
orden bestaat geen aanleiding. 

Sommige orden van advocaten hebben enig vermogen; te 's-Gra
vcnhage is dit in een stichting ondergebracht bij gebrek aan wettelijke 
grondslag voor een vermogen der orde. Voorgesteld wordt deze grond
slag te scheppen; ook de gebruikelijke heffing van een hoofdelijke 
omslag dient daarop te steunen. Het blijft mogelijk, het bedrag van de 
hoofdelijke omslag voor de jonge advocaten op een lager bedrag te 
bepalen dan voor hen, die de praktijk reeds langer uitoefenen. 

Zoals reeds bij de behandeling van § 1 bleek, blijft de beheersing 
van het tableau in eerste aanleg aan de raad opgedragen; eveneens 
blijft de begroting van declaraties (artikel 32 van het Tarief) tot de 
taak van de raad behoren. 

Enige voorschriften omtrent het afleggen van rekening over het 
gevoelde beheer zijn wenselijk voorgekomen. 

Artikelen 33 en 34 
De werkzaamheden der secretarissen van de raden zullen in het 

algemeen van bescheiden omvang zijn; behoefte aan een afzonderlijk 
bureau zal gewoonlijk niet bestaan. Daarentegen heeft de ervaring 
geleerd, dat voor een organisatie van alle Nederlandse advocaten een 
behoorlijk geoutilleerd bureau onmisbaar is. Dit zal moeten worden 
gesteld onder leiding van de secretaris van de algemene raad, die 
niet lid van de raad zal kunnen zijn en bezoldigd zal moeten worden. 
Daarnaast is het de bedoeling, dat hij de praktijk als advocaat blijft 
uitoefenen; dit is ook gewenst, opdat hij in contact blijve met de 
rechtsbedeling in de praktijk en de leden der orde, en niet een soort 
van ambtenaar worde. Er dient dan ook te worden gewaakt tegen 
overbelasting van deze functionaris, en daarom is de vereniging met 
de betrekking van griffier van het hof van discipline, dat te Utrecht 
zal zijn gevestigd, slechts facultatief voorgesteld. De omvang van het 
bureau der orde zal niet te klein mogen zijn, daar de voorbereiding 
van wetgevende maatregelen en het geven van voorlichting ten aan
zien van al die onderwerpen waarvan de wetenschap voor de advocaat 
van belang is, veel arbeid eist; aanstelling van een of meer advocaat
medewerkers zal stellig gewenst zijn. 

Artikel 35, in verband met artikelen 37 en 38 
De deken der orde van advocaten in het arrondissement behoudt de 

vertrouwenspositie, die hij ook thans bekleedt. Hij is voorzitter van 
de vergadering dier orde en van haar raad, en heeft in die verga
deringen, evenals thans, een beslissende stem. Een bepaling, die hem 
verplicht op verzoek van een aantal leden der orde resp. van de raad 
een vergadering bijeen te roepen, is overgenomen uit artikel 27 
Reglement III; de wijze van bijecnroeping kan bij huishoudelijk 
reglement worden bepaald. De in de meeste arrondissementen gel
dende praktijk, dat hij van alle klachten tegen advocaten kennis neemt 
en deze zo mogelijk afdoet, wordt gesanctionneerd; hij kan deze 
taak van geval tot geval aan een ander lid van de raad opdragen. 
Deze bepalingen zijn vooral voor de met werkzaamheden overladen 
dekens te Amsterdam en 's-Gravenhage van belang. In verband met 
het voorstel met betrekking tot de dekens en de leden van de raden 
de tuchtrechtspraak in eerste en hoogste ressort te doen uitoefenen 
door het hof van discipline, zal echter een uitzondering moeten 
worden gemaakt voor klachten tegen deze. Voorgesteld wordt, te 
bepalen dat zodanige klachten worden ingediend bij de deken der 
Nederlandse orde van advocaten en dat deze de klachten naar het 
hof van discipline doorzendt. 

Artikel 36 
De in de artikelen 27, vierde lid. en 29, derde lid, Reglement III aan 

de orde toegekende bevoegdheid, voor vergaderingen een huishoudelijk 
reclement vast te stellen, waarvan tot heden, voor zover bekend, 
ceen ccbruik is gemaakt, is uitgebreid tot alle in het ontwerp ge

noemde organen in dier voege, dat in een zodanig reglement ieder 
onderwerp, dat daarvoor in aanmerking komt, kan worden geregeld. 

Artikelen 37 en 38 
De deken der Nederlandse orde van advocaten is voorzitter van de 

vergadering dier orde, van het college van afgevaardigden en van de 
algemene raad. Van hem kan, ook wanneer het beleid van de alge
mene raad in de vergadering van het college van afgevaardigden 
wordt besproken, voldoende objectiviteit bij het leiden van die ver
gadering worden verwacht. Een bepaling, die de deken van de Ne
derlandse orde overeenkomstig artikel 27, derde lid, Reglement III ver
plicht op verzoek van een bepaald aantal leden van de orde, de al
gemene raad of het college van afgevaardigden een vergadering 
bijeen te roepen scheen gewenst; de wijze van bijeenroeping kan bij 
huishoudelijk reglement worden bepaald. Een beslissende stem is 
hem niet toegekend. Wel heeft de deken van de orde in het arron
dissement die in vergaderingen van de raad en van de orde. In de 
vergadering van het college van afgevaardigden dient de algemene 
raad tegenwoordig te kunnen zijn; uit de aard der zaak hebben de 
deken en de leden van die raad, die geen afgevaardigden kunnen 
zijn, in die vergadering slechts een adviserende stem. 

Artikelen 39—45 
De bepalingen van de vereisten van aanwezigheid der leden van een 

vergadering en over de stemmingen zijn met de nodige wijzigingen 
ontleend aan de artikelen 75—83 der Provinciale Wet, zoals deze 
luidde in 1905. In de vergaderingen van een aantal orden van advo
caten is het traditie, zich in hoofdzaak aan die bepalingen te houden. 

§ 4. Van de tuchtrechtspraak. 

Artikel 46 
Voorgesteld wordt de regeling van de disciplinaire rechtspraak in 

eerste aanleg in hoofdzaak te handhaven. 
De regeling van het hoger beroep dient echter te worden gewijzigd. 

Thans is dit opgedragen aan de gerechtshoven en, doch alleen ten 
aanzien van de advocaten in het arrondissement 's-Gravenhage, aan 
de Hoge Raad. Deze regeling bevredigt niet. Reeds sedert geruime 
tijd leeft dan ook onder de balie de wens, dat de disciplinaire recht
spraak in hoger beroep over advocaten en procureurs aan één cen
traal college worde opgedragen; bij de tegenwoordige regeling ont
breekt vaak de noodzakelijke eenheid van oordeel omtrent de nor
men, die bij de uitoefening van de praktijk behoren te worden in acht 
genomen. In een in 1937 te Utrecht gehouden algemene vergadering 
van leden der Nederlandse Advocaten-Vereniging werd de vraag, 
of de disciplinaire rechtspraak in hoger beroep moet worden opge
dragen aan een centraal college, met grote meerderheid bevestigend 
beantwoord. In de op 16 November 1946 gehouden algemene vergade
ring bestond hierover nagenoeg eenstemmigheid; slechts drie van de 
aanwezige ruim 100 stemgerechtigde leden antwoordden toen ont
kennend. Voorgesteld wordt, hiertoe een hof van discipline in het 
leven te roepen, zonder mogelijkheid van cassatieberoep. 

De ervaring heeft geleerd dat opdracht van de tuchtrechtspraak 
over de deken ener orde of een lid van een raad aan die raad onge
wenst is. Voorgesteld wordt deze in eerste en hoogste ressort aan het 
hof van discipline op te dragen. Bepalingen die op soortgelijke over
wegingen berusten vindt men in de titel betreffende vervolging en 
berechting van rechterlijke ambtenaren in het Wetboek van Straf
vordering (artikelen 510 en 511). 

Artikel 47 
In artikel 30, Reglement III, is niet bepaald, dat de raad van toe

zicht en discipline in volledige samenstelling moet beslissen, en in de 
praktijk geschiedt dit ook niet steeds. Een bepaling, die de aanwezig
heid van een minimum aantal leden voorschrijft, komt gewenst voor. 

Het komt voor, dat een of meer leden van de raad menen niet aan 
de behandeling van een bepaalde klacht te kunnen deelnemen; zij 
nemen dan niet deel aan de beraadslagingen en werken niet mede 
aan de beslissingen. Voorgesteld wordt, deze bevoegdheid vast te 
leggen en daarbij aansluitend wraking mogelijk te maken. 

Artikel 48 
Er is geen aanleiding, de mogelijkheid van oplegging van andere 

straffen dan de thans bekende (enkele waarschuwing, berisping, 
schorsing en schrapping) voor te stellen; de geldboete, die door 
andere tuchtrechters kan worden opgelegd, mits disciplinair ka
rakter. Niet gehandhaafd zijn de bepalingen van artikel 37 Reglement 
III: aan de daar vermelde bestraffing bestaat blijkens de ervaring 
geen behoefte: die bepaling is sedert 1 September 1929, de datum 
waarop het thans geldende Reglement III in werking is getreden, 
nimmer en waarschijnlijk ook vroeger nooit toegepast. Bovendien 
is de bepaling principieel onjuist; wanneer een advocaat zich mis
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draagt op de wijze als daar vermeld, kan de president hem 
krachtens zijn bevoegdheid tot handhaving van de orde ter te
rechtzitting het woord ontnemen en de zaal doen verlaten; in ernstige 
gevallen kan tegen de advocaat een klacht worden ingediend. 

Voorgesteld wordt, openbaarmaking van de strafoplegging ook 
mogelijk te maken bij de straf van berisping. Weliswaar gelden bij 
oplegging van die straf niet de argumenten voor openbaarmaking, 
die wel gelden bij oplegging van de straffen van schorsing en 
schrapping, nl. dat de advocaten en de cliënten dienen te weten, 
dat zij geen zaken ter behandeling aan de gestrafte advocaat 
kunnen zenden en dat kan worden gecontroleerd of de gestrafte 
inderdaad de praktijk niet uitoefent; doch ook in gevallen, waarin 
de raad tot schorsing geen aanleiding vindt, kan openbaarmaking 
in het algemeen belang wenselijk zijn, terwijl van de mogelijkheid 
een gunstige preventieve werking verwacht kan worden. 

De openbaarmaking van een beslissing van de raad zal niet 
alleen de opgelegde straf, maar ook de gronden der beslissing of 
een gedeelte daarvan kunnen betreffen. Aanleiding tot dit voor
stel is een niet gepubliceerde beschikking van de Hoge Raad 
van 10 Januari 1936, waarbij is beslist, dat de bevoegdheid van 
de raad van toezicht en discipline om tot openbaarmaking te be
sluiten slechts doelt op de strafoplegging en niet op de gronden 
waarop de strafoplegging steunt. 

Een advocaat aan wie de straf van schorsing in de praktijk is 
opgelegd, moet worden geacht niet langer in aanmerking te komen 
voor vervulling van een vertrouwensfunctie in de balie. Voorge
steld wordt, te bepalen dat zodanige schorsing medebrengt verlies 
van de betrekkingen waarbij de hoedanigheid van advocaat ver
eiste voor verkiesbaarheid of benoembaarheid is. Verwacht mag 
worden, dat een deken of een lid van een raad, aan wie de straf 
van berisping wordt opgelegd, zijn ontslag zal aanbieden. Het is 
gebruikelijk, een beslissing, waarbij straf wordt opgelegd, te moti
veren; voorgesteld wordt, zodanige motivering voor te schrijven. 
Ten aanzien van beslissingen, waarbij een klacht wordt afgewezen, 
bestaat geen aanleiding, de raad tot motivering te verplichten. 

Artikel 49 
De redactie van artikel 31, Reglement III, is gevolgd. 

Artikel 50 
In artikel 32 van Reglement III is in bepaalde gevallen mededeling 

van de beslissing voorgeschreven aan de procureur-generaal bij het 
gerechtshof; dit hangt samen met diens bevoegdheid tot het instellen 
van hoger beroep in die gevallen. Voorgesteld wordt de mogelijkheid 
van dit hoger beroep, dat sedert 1929, toen het mogelijk werd gemaakt, 
voor zover bekend slechts driemaal is ingesteld (tweemaal verworpen, 
eenmaal niet-ontvankelijk verklaard) te vervangen door die van hoger 
beroep door de deken der Nederlandse orde van advocaten. Hiermede 
hangt samen het voorstel, te bepalen, dat afschrift van de beslissingen 
van de raad aan die deken worden gezonden. 

Artikelen 51 en 52 
Voorgesteld wordt, het hof van discipline uitsluitend uit advocaten 

samen te stellen. Dit voorstel is in overeenstemming met de uitspraak 
van de in 1946 gehouden algemene vergadering van leden der Neder
landse Advocaten-Vereniging, die met een meerderheid van 73—33 
stemmen de vraag, of het college, dat in hoger beroep zou recht
spreken moet bestaan uitsluitend uit advocaten, bevestigend heeft 
beantwoord, nadat een in 1937 gehouden vergadering van leden dier 
vereniging dezelfde vraag met een kleine meerderheid ontkennend 
had beantwoord en zich had uitgesproken voor een samenstelling 
uit advocaten en leden van de rechterlijke macht, met een meerder
heid van advocaten. 

Met betrekking tot dit onderwerp kan worden vooropgesteld, dat 
de vergelijking met het medisch tuchtrecht (Wet van 2 Juli 1928, 
S. 222) niet opgaat. Daar heeft de wetgever de eindbeslissing, wanneer 
het gaat om boeten, schorsing en ontzegging van de bevoegdheid de 
praktijk uit te oefenen, gelegd in handen van het gerechtshof. De daar
voor in de eerste plaats aangevoerde overweging, nl. dat vakgenoten 
er voor zullen terugdeinzen zulk een ingrijpende maatregel op een 
collega toe te passen, geldt naar de ervaring leert, niet voor de 
advocaten. De tweede overweging was, dat een einduitspraak van 
een rechterlijk college onder alle omstandigheden volkomen gerust
heid nopens de objectiviteit geeft. Dit is stellig juist, maar geldt in 
niet mindere mate voor de einduitspraak van een college van advo
caten, die het vertrouwen van de balie genieten en de nodige ervaring 
hebben; de voorgestelde bepaling omtrent de verkiesbaarheid der 
leden van het hof van discipline bevat daarvoor voldoende waarborg. 

De advocaten verlangen, dat de disciplinaire rechtspraak in eigon 
handen zal blijven, omdat zij wensen de uitoefening van hun beroep 
hoog te houden en zelf te waken over de eer van hun stand, en menen 
dat hun vertrouwensmannen daarvoor de aangewezen personen zijn. 
Het valt niet in te zien, dat dit laatste in hoger beroep niet zou gelden. 

Het bezwaar van de balie tegen de behandeling van disciplinaire zaken 
in hoger beroep door de rechter is, dat deze, die in zijn ambt slechts 
met een deel van de werkzaamheden van de advocaat in aanraking 
komt, mede hierdoor op het gebied der regelen van de standseer en 
van behoorlijke uitoefening van het beroep niet voldoende des
kundig is en in elk geval minder deskundig dan de advocaten. 
Maar dan kan men het ook onmogelijk beschouwen als ver
sterking van het gezag der disciplinaire rechtspraak, wanneer men 
deze in hoger beroep bijv. aan een college van gemengde samen
stelling zou opdragen. 

Tenslotte moeten nog twee bezwaren tegen een uitsluitend uit 
advocaten bestaand hof van discipline onder de ogen worden ge
zien. Enerzijds wordt blijkbaar als bezwaar gevoeld, zo al niet 
geopperd, dat een aldus samengesteld hof van discipline te streng 
zal zijn. Anderzijds leeft vaak onder niet-advocaten de gedachte, 
dat opdracht van tuchtrechtspraak uitsluitend aan beroepsgenoten 
ertoe leidt, dat klachten in de doofpot worden gestopt, althans dat 
voor de betrokkenen te clemente beslissingen worden genomen. 

Nu blijkt uit een overzicht van de in de jaren 1933 tot en met 
1942 opgelegde straffen van schorsing en schrapping, dat is ge
publiceerd in het Advocatenblad van 15 April 1946, blz. 81/82, 
dat het met name in het ressort van het gerechtshof te 's-Her
togenbosch vrij vaak is voorgekomen, dat in hoger beroep een 
minder strenge straf werd opgelegd dan in eerste aanleg was ge
schied. Hiernaast moet echter worden vermeld, dat hetzelfde Hof 
in 1943 op het hoger beroep van een advocaat, aan wie de raad 
van toezicht de straf van schorsing in de uitoefening van de prak
tijk gedurende 14 dagen had opgelegd, de duur van de schorsing 
heeft bepaald op twee maanden, met enige wijziging van de wijze 
van openbaarmaking. 

Terwijl het overzicht dus de indruk vestigt dat de advocaten 
een bepaald vergrijp vaak strenger gestraft willen zien dan de 
rechter, dient te worden bedacht dat onder de gevallen van ver
mindering van de duur ener schorsing zijn begrepen de gevallen, 
waarin de betrokken advocaat na de beslissing van de raad van toe
zicht en discipline tot inkeer was gekomen en een eind had gemaakt 
aan onjuiste verhoudingen, een verzuim had hersteld of een fout 
ongedaan gemaakt; ook een uitsluitend uit advocaten bestaand hof 
van discipline zal met zodanige omstandigheden rekening houden 
en daarin aanleiding kunnen vinden tot het opleggen van een lichtere 
straf. 

Het bovenstaande leidt dan ook tot de conclusie, dat zowel de 
vrees voor een te clemente tuchtrechtspraak door een uitsluitend uit 
advocaten bestaand hof van discipline, als de vrees voor een te 
strenge tuchtrechtspraak door een aldus samengesteld hof, onge
grond is. 

Wel moet worden erkend, dat enige malen de beslissingen van raden 
van toezicht en discipline vernietigd zijn in gevallen, waarin het Hof 
een geheel van die van de raad van toezicht en discipline afwijkende 
opvatting huldigde omtrent principiële vragen, zoals het houden 
van zitdagen en van een bijkantoor, m.a.w. toelaatbaar achtte, wat 
de raad van toezicht en discipline ontoelaatbaar had geoordeeld. Het 
oordeel van de rechter is in zodanige gevallen blijkbaar gegrond op 
de naar het oordeel van de rechter redelijke belangen van de indivi
duele advocaat. Niettemin schijnt de opvatting, dat de handhaving 
van hetgeen onder advocaten gepast is behoort te praevaleren boven 
het belang van de individuele advocaat de voorkeur te verdienen. 

Op deze gronden verdient opdracht van de behandeling van disci
plinaire zaken in hoger beroep aan een uitsluitend uit advocaten 
bestaand hof van discipline de voorkeur boven een andere regeling 
van deze materie. 

Als plaats van vestiging is Utrecht voorgesteld wegens zijn centrale 
ligging. Het hof kan ook buiten zijn plaats van vestiging zitting 
houden, wanneer daaraan naar zijn oordeel behoefte bestaat. 

Verkiezing van de voorzitter en de leden van het hof door het 
college van afgevaardigden voor onbepaalde tijd (tot de maand na 
het bereiken van de 70-jarige leeftijd) levert een waarborg te meer 
op voor hun onafhankelijkheid. 

Voor behoorlijke vervulling van de taak van het hof van discipline 
zal de inrichting van een bureau noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt, 
dat het hof daartoe buiten zijn midden een griffier zal benoemen; 
deze zal de voorzitter terzijde staan bij de voorbereiding van de be
handeling van het hoger beroep. Volgens artikel 34 zal zijn betrek
king verenigbaar zijn met die van secretaris van de algemene raad, 
doch verwacht kan worden, dat van deze mogelijkheid geen gebruik 
zal worden gemaakt. 

Artikel 53 
Wanneer thans een raad van toezicht en discipline een klacht tegen 

een advocaat niet met voldoende voortvarendheid behandelt, staat 
aan de klager geen middel ten dienste, om bespoediging te verkrijgen. 
Bestendiging van deze toestand schijnt ongewenst. Voorgesteld wordt, 
het hof van discipline bevoegd te verklaren in zodanig geval in te 
grijpen. 
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Artikel 54 
Voorgesteld wordt, ook beslissingen, waarbij de straf van beris

ping is opgelegd, vatbaar te verklaren voor hoger beroep. Thans 
komt het voor, dat een advocaat, wiens gedraging niet zo ernstig 
laakbaar is, dat een zwaardere straf dan die van berisping zou 
moeten worden opgelegd, op zijn verzoek wordt gestraft met schor
sing in de uitoefening van de praktijk gedurende bijv. een dag, opdat 
hij in staat zij hoger beroep in te stellen. Het verdient de voorkeur 
dat hij dit zonder omweg kan doen. 

Het recht van hoger beroep komt toe aan de advocaat aan wie 
een straf is opgelegd, niet aan de klager, die immers in een discipli
nair geding niet partij is. Zoals hierboven reeds is vermeld, wordt 
voorgesteld, de bepaling dat de procureur-generaal bij het gerechts
hof in bepaalde gevallen hoger beroep kan instellen, niet te hand
haven. ]n plaats daarvan wordt aan de deken der Nederlandse orde 
van advocaten een veel ruimer recht van hoger beroep toegekend, 
nl. van alle beslissingen der raden, dus ook die, waarbij een klacht 
is afgewezen; het algemeen belang is hiermede, ook in verband 
met de in art. 53 van het ontwerp aan het hof van discipline toege
kende bevoegdheid, te waken tegen vertraging, voldoende gediend. 

Artikel 55 
Het hof van discipline is geheel vrij in de wijze van behandeling 

van het hoger beroep, behoudens dat in ieder geval de betrokken ad
vocaat c. q. ook de deken der Nederlandse orde van advocaten en 
de klager moeten worden gehoord of behoorlijk opgeroepen. 

Een dwingend voorschrift, de raad uit te nodigen de nodige in
lichtingen te verschaffen (artikel 33, tweede lid, Reglement III) is voor 
een hof van discipline, dat geheel uit advocaten bestaat en derhalve op 
het gebied der regelen van de standseer en van behoorlijke uitoefe
ning van het beroep volkomen deskundig is, overbodig; dit kan 
facultatief worden gesteld. Het spreekt vanzelf, dat de raad alle tot 
de zaak betrekkelijke stukken ter beschikking van het hof zal stellen. 

Daar kan worden verwacht, dat het hof van discipline alleen in 
belangrijke zaken zal hebben te beslissen, bestaat er geen aanleiding, 
het vereiste van motivering van zijn beslissingen te beperken tot die, 
houdende strafoplegging, zoals ten aanzien van de beslissingen der 
raden in artikel 48 van het ontwerp is geschied. In overeenstemming 
met hetgeen in de gewone strafrechtspleging geldt, wordt voorgesteld 
het hof van discipline bevoegd te verklaren, een opgelegde straf te 
verzwaren, ook indien alleen de betrokken advocaat hoger beroep 
heeft ingesteld, doch dan slechts met eenparigheid van stemmen. De 
behandeling van tuchtzaken, waarvan het hof van discipline in eerste 
en hoogste ressort kennis neemt, kan geschieden op de wijze waarop 
de raden deze zaken behandelen. Hiertoe strekt een toepasselijk
verklaring van de desbetreffende bepalingen. 

Artikel 56 
De beslissing van het hof van discipline behoort in afschrift te 

worden medegedeeld aan ieder, die daarbij betrokken is. Voor toe
kenning van het recht, beroep in cassatie in te stellen, bestaat evenwel 
geen aanleiding, nu een centraal college over alle appellen beslissen 

Artikel 57 
De practijk van artikel 36, Reglement III, is, dat de griffiers van de 
Hoge Raad en de gerechtshoven te Amsterdam, Arnhem, 's-Her
togenbosch en Leeuwarden berichten omtrent schrapping en schorsing 
doorgeven aan de griffiers van het gerechtshof te 's-Gravenhage en 
de rechtbanken in genoemde steden. De griffiers der rechtbanken in 
arrondissementen, waar ook hogere colleges gevestigd zijn, zullen 
evenzo moeten handelen. 

Daar het wel is voorgekomen, dat de griffier van een gerechtshof 
of van de Hoge Raad zich met openbaarmaking van een straf be
lastte, wordt voorgesteld uitdrukkelijk te bepalen, dat dit de taak van 
de secretaris van de raad is. 

Artikel 58 
De disciplinaire rechtspraak geschiedt niet alleen in het belang 

van de rechtsbedeling, maar ook in het belang van de balie zelf. Het 
is daarom billijk, dat de daaraan verbonden kosten geheel door de 
balie worden gedragen. 

§ 5. Van de procureurs. 

Artikelen 59—66 
Zoals hierboven werd opgemerkt, zal het vraagstuk van handhaving 

van het onderscheid tussen advocaat en procureur in ander verband 
moeten worden overwogen. 

Daar niet valt in te zien, waarom ten aanzien van de advocaten de 
nadruk moet vallen op de inschrijving, ten aanzien van de procureurs 
op de beëdiging (artikelen 1 en 38, Reglement III), wordt voorgesteld 
dezelfde uitdrukking te gebruiken. 

Voor het overige is de redactie van de artikelen 38—45, Reglement 
III, in verband met de artikelen 1—16 van dit ontwerp gevolgd. 

Artikel 61 
De bepaling van artikel 46, Reglement III, kan enerzijds worden 

vereenvoudigd, doch dient anderzijds te worden uitgebreid tot de 
nieuw voorgestelde bepalingen. 

§§ 6 en 7. Van het bureau van consultalie; van de raad van 
rechtsbijstand in strafzaken. 

Artikelen 68—75 
In verband met het voorstel, de inschrijving van de advocaten en de 

procureurs zonder uitzondering bij de rechtbank te doen geschieden, 
ligt het voor de hand, ook de benoeming van de leden der bureaux 
van consultatie en raden van rechtsbijstand eveneens zonder uit
zondering aan de rechtbanken op te dragen. 

De vraag zou kunnen rijzen, of het beginsel, dat de balie haar eigen 
zaken regelt, niet medebrengt, dat ook deze benoeming aan een orgaan 
der balie wordt toevertrouwd. De rechtsbijstand aan on en minver
mogenden in burgerlijke en strafzaken is evenwel niet uitsluitend 
taak van de balie, maar tevens onderwerp van overheidszorg. De 
geldende regeling betreffende de benoeming behoort derhalve in 
beginsel te worden gehandhaafd. 

De vermelding van het hoogste aantal leden van een bureau van 
consultatie is ongewenst gebleken. •> 

Het voorschrift van artikel 23, Reglement III, omtrent het aantal 
vergaderingen der bureaux van consultatie is overbodig voorge
komen. Voorgesteld wordt, de praktijk, dat naar behoefte wordt 
vergaderd, te sanctionneren. 

§ 8. Slotbepalingen. 

Artikel 76 
Nu de positie der advocaten en procureurs bij de wet zal worden 

geregeld, is de verwijzing naar een reglement van openbaar bestuur 
slechts met betrekking tot het costuum nog op haar plaats. 

Artikel 77 
In vijf arrondissementen zullen volgens de voorgestelde bepalingen 

de advocaten en procureurs bij een ander college worden ingeschreven. 
Een overgangsbepaling is derhalve vereist. 

Artikel 78 
De advocaten en procureurs, die thans bij meer dan één rechterlijk 

college zijn ingeschreven, behouden hun verkregen rechten. Zij be
horen echter bij de berekening van het aantal leden der orde in ver
band met de vaststelling van de aantallen afgevaardigden en leden 
van de raad slechts in het arrondissement, binnen hetwelk zij hun 
kantoor hebben, te worden medegeteld. 

Artikel 79 
De tijdens de vijandelijke bezetting ingeschreven advocaten en 

procureurs hebben nog steeds niet trouw aan de Koningin gezworen. 
Een voorschrift, dat hen hiertoe verplicht, schijnt op zijn plaats. 

Artikel 80 
De thans bestaande overgangsbepaling voor vreemdelingen is uit 

Reglement III (artikel 47, derde en vierde lid) overgenomen, met de 
toevoeging, dat het openbaar ministerie de raad hoort, voordat het 
hun schrapping requireert. 

Artikel 81 
Ook oud-leden van de tegenwoordige raden van toezicht en disci

pline behoren lid van het hof van discipline te kunnen zijn. De voor
gestelde overgangsbepaling heeft tot strekking twijfel dienaangaande 
uit te sluiten. 

Een soortgelijke bepaling als die van het tweede lid komt voor in 
artikel 47, tweede lid, Reglement III. 

De thans bestaande raden van toezicht en discipline bestaan uit 
een ander aantal leden dan de raden, bedoeld in het ontwerp; derhalve 
zal ten spoedigste tot verkiezing van deze raden, alsmede van afge
vaardigden moeten worden overgegaan, waarna de leden van de 
algemene raad en het hof van discipline kunen worden gekozen. 
Daar de thans bestaande raden van toezicht en discipline, met het oog 
op de te houden verkiezingen, vergaderingen der orden in de arron
dissementen kunnen uitschrijven tegen een dag, die valt kort na de 
inwerkingtreding der wet, schijnt het overbodig, voor het „inter
regnum" in de disciplinaire rechtspraak een regeling te treffen. 

De Minister van Justitie, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 


