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Hoe het recht 
verwordt tot 
handelswaar 

De samenleving krijgt op 
pijnlijke wijze de rekening 

ning werkt het dominante 
marktdenken daarbij con

gepresenteerd van een on
gebreideld marktdenken. 
De verabsolutering van 
economische waarden 
spoortaan tothetnastreven 
van louter materieel geluk, 
liefst op de kortst moge
lijke termijn. Maar winst 

P.J.M. VON SCHMIDT AUF 

traproductief. De nadruk 
op een onbelemmerde 
marktwerking leidt tot ver
vreemding tussen indivi
duen, tot een tweedeling 
tussen groot en klein, 
waarin de groten groter 

ALTENSTADT 

Alsemeen deken van de Nederlandse Orde 
van Advocaten 

voor de één betekent vrijwel steeds verlies voor de 
ander. Zo worden cohesie en betrokkenheid uit de 
samenleving weggezogen. Ieder voor zich, de markt 
voor ons allen. Met als gevolg dat steeds minder 
mensen zich nog verantwoordelijk voelen voor de 
ander. En tegelijk vlucht de een na de ander weg 
voor de eigen verantwoordelijkheid. Bij geweld op 
straat lopen mede-burgers door en ontmoeten el
kaar later in een stille tocht. 

In het kabinetsbeleid voor de komende jaren is 
een veilige samenleving terecht tot speerpunt ver
klaard. Maar met het accent op het (politie)appa
raat, snelle afdoening van delicten en meer cellen 
wordt alleen maar een schijn-veiligheid bereikt. Zo 
werk je niet aan de oorzaken maar - nogal reflexma
tig - aan de gevolgen. Een veilige samenleving breng 
je alleen maar naderbij door de sociale samenhang te 
bevorderen. Dat kan door de wederzijdse afhanke
lijkheid een plaats te geven tussen individuen onder
ling en individuen en de samenleving. En die ver
bondenheid te benadrukken. Een terugtredende 
overheid kan daarin zeker een bijdrage leveren, 
maar dat mag geen leemte achterlaten. Er moet een 
structuur komen waarbinnen het als vanzelfspre
kend wordt aangevoeld dat individuen verantwoor
delijkheid voor elkaar nemen en verantwoordelijk
heid met elkaar delen. In de buurt, op de school, op 
het werk. Voor zo'n mentaliteit moeten eerst de 
normen en waarden worden herontdekt die belang
rijk zijn voor een rechtvaardige samenleving."'Die 
opwaardering en bewustwording moet vooral aan
dacht krijgen in tal van leersituaties: in het gezin, op 
school en universiteit, in de stage. Naar mijn me-

worden en de kleinen klein 
blijven. De handel die de markt stuurt kent nu een
maal andere maatstaven van goed en kwaad dan de 
samenleving, waarvan de markt maar een onderdeel 
is. Waar markt en samenleving het gevoeligst botsen, 
is op het punt van de integriteit. De handel is handig 
en heeft weinig last van scrupules. Normen en waar
den die niet sporen met het marktdenken worden af
gedaan als ouderwets en concurrentieverstorend. 
Mede-mensen worden mede-dingen. 

'Omdat de markt het wil', moet alles kunnen. 
Zoals branchevervaging en het afschaffen van des
kundigheidseisen. Maar de klant wil helemaal niets. 
Als dat wel zo was, zouden producenten allang hun 
enorme reclamebudgetten hebben teruggebracht. 
Wat de markt wil dicteren de aanbieders. Daarbij 
hanteren zij het prijsmechanisme, tot het gestelde 
doel bereikt is: grotere omzet, meer winst. Bij een 
nieuw evenwicht in de m.arkt - de afzet is vergroot 
of behouden, en prijsvechters zijn gebroken - zoekt 
diezelfde prijs weer nieuwe grenzen op. Ik vraag mij 
werkelijk af: zijn er concentraties in de markt aan te 
wijzen die de consument duurzaam voordeel heb
ben opgeleverd? Schaalvoordelen worden toch vrij
wel steeds benut om de winstcapaciteit te vergroten 
of om afzetmogelijkheden te veroveren. 

In de marktmonomanie wordt dit soort relative
rende beschouwingen met weinig vreugde door de 
beleidsbepalers aangehoord.Wel bemoedigend is dat 
diezelfde beleidsbepalers meer oog krijgen voor het 
integriteitsgehalte in de samenleving. Dat zal te 
maken hebben met de uitwerking van het nieuwe 
motto van Paars II: investeren in de kwaliteit van de 
samenleving. Integriteit staat inmiddels hoog op de 
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agenda. De roep om meer gedragscodes is algemeen. 
Moeten de gedragsregels tegenwoordig worden uit
g~schreven omdat zij ongeschreven niet meer als 
fundamenteel worden herkend en ervaren? Op pijn

.]ijke wijze is de afgelopen tijd gebleken dat de mora-
liteit is afgebladderd. De Europese politiek beweegt 
zich met vriendjespolitiek en onkostengegoochel in 
een ethisch vacuüm. De idealen hebben plaatsge
maakt voor de commercie en het contact met de 
basis is niet alleen verloren maar wordt ook niet 
meer op prijs gesteld; de klokkenluider wordt ver
hangen en de whistle blower gesmoord. Dichter bij 
huis zijn de gebeurtenissen bij het G V BinAmsterdam 
en rond de bankierende Provincie Zuid-Holland 
evenmin opwekkend. En de Minister van BiZa 
spreekt van branchevreemde activiteiten. Zou de po
litiek dan toch grenzen aan het marktdenken stellen? 

lnteaer in toaa 
Voor een eerlijk en openbaar proces (art. 6 EVRM) 

zijn een onafhankelijke en integere rechter en een 
onafhankelijke en integere advocaat onontbeerlijk.' 
De aandacht voor die eigenschappen is dan ook bin
nen de balie en de rechterlijke macht nooit verslapt. 
Onverminderd streng wordt op de naleving toe
gezien. En waar twijfel gerechtvaardigd is, wordt 
corrigerend opgetreden. Ik herinner aan de Belgi
sche Juae d'instruction, Jean Marc Connerotte die 
door het Hof van Verbreking van de zaak Dutroux 
werd afgehaald. Omdat hij een solidariteitsbijeen
komst bijwoonde waar geld werd ingezameld voor 
de juridische bijstand van getroffen families. 2 En ik 
roep in uw herinnering de Hoffman-affaire. Lord 
Hoffman was een van de lawlords die besliste dat 
Generaal Pinochet geen aanspraak kan maken op 
immuniteit als gewezen staatshoofd. Maar Hoffman, 
die vóór uitlevering had gestemd, was bestuurder 
geweest van de afdeling van Amneso/ die zich met 
geldinzameling bezighield . En dus besloot de House 
if Lords tot een geheel nieuwe behandeling in volle
dig nieuwe samenstelling. Even onwrikbaar is Ónze 
tuchtrechter als het gaat om de beginselen van onze 
beroepsuitoefening. Recentelijk sprak het Hof van 
Discipline zich hierover uit: 3 

'Het Hof neemt bij de behandeling van deze 
klacht tot uitgangspunt dat een behoorlijke be
roepsuitoefening meebrengt dat tussen cliënt en 
advocaat een vertrouwensrelatie bestaat, waarin 
de schijn van belangenverstrengeling dient te 
worden vermeden en dat de advocaat steeds erop 
bedacht dient te zijn niet te geraken in een situ
atie waarin hij niet meer de vrijheid en de onaf
hankelijkheid bezit om zijn cliënt deugdelijk te 
adviseren en te representeren.' 

Voor de geloofwaardigheid van de advocaat als van
zelfsprekend rechtshelper is nodig dat hij in doen en 
laten zijn integriteit zichtbaar neerzet en keuzes 
maakt die zijn onafhankelijkheid onderhouden.lnte
griteit is bepalend voor de identiteit van de advo
caat. De maatschappij mag erop rekenen dat de in
dividuele advocaat en de beroepsgroep als geheel die 
identiteit vasthoudt hoezeer de markt ook aan hen 
trekt. Ook dát draagt bij aan de kwaliteit van de sa
menleving. 

Zwaar weer 
En juist voor wat betreft de identiteit bevindt de 
balie zich in zwaar weer. Niet in de laatste plaats 
omdat de advocatuur zich niet kan onttrekken aan de 
dwingende invloeden van een onbarmhartig markt
denken . Binnen de balie zijn tal van krachten werk
zaam, deels tegengesteld, deels elkaar bevestigend. 
Stuk voor stuk stellen zij de eenheid van de beroeps
genoten op de proef die de AR zo zorgvuldig na
streeft.4 Binnen de balie doen zich tal van spannin
gen, dilemma's en irritaties voor. Die onrust kan 
ertoe leiden dat de kernfuncties van de advocaat ver
wateren binnen een in omvang toenemende balie.ln 
I 920 waren er nogmaar 877 beroepsgenoten; dank
zij een explosieve groei zijn dat er nu meer dan 
I o. ooo. Tot in de jaren '6o praktiseerden advocaten 
nog alleen of in maatschapsverband met twee of drie 
anderen. Nu zijn er naast kleine en middelgrote kan
toren na drie fusiegolven megakantoren met meer 
dan 2oojee-earners.Vaak in multidisciplinaire samen
stelling, dus met notarissen en met belasting
adviseurs. Lang waren advocaten in dienstverband 

1 • In de 'draft recommendation on the 
freedom of exercise of the profession of 
lawyers' van 4 november 1998 lezen 
we in de toelichting, par. 2 1 : 'A fair 
and equitable system of administrators 
of justice and the effective proteetion 

independenee and impartiality of the 
judiciary (see the 1994 Recommen
dation) and on the independenee of 
lawyers. The independenee of lawyers 
and the judiciary are essential elements 
of any system of justice.' 

onafhankelijk is: H. Franken, 
'Onafhankelijk en verantwoordelijk', 
Rede Diës Natalis RUL o7.o2 .9J. 

3. Hof van Discipline 3 mei 1999, no. 
27 3 2. 

4 · Art. 3 3 Ad~. wet: De Algemene Raad 
'streeft de eenheid van de beroeps
genoten na '. 

of hu man rights and fundamental 
freedoms, depend both on the 

2. Zie over de vraag of de Nederlandse 
rechter wel voldoende onpartijdig en 
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uit den boze, net zoals het maken van reclame. Tot 
198o verboden onze Ereregels nog de advocaat om 
zich met zijn cliënt te verstaan anders dan bij zich op 
kantoor. Nu zijn er zelfs advocaten in dienst van niet
advocaten, gaan advocaten 'de boer op' en prijzen 
zich ongeremd in de media aan. Tot in de beginjaren 
'_s-o was de advocaat bij uitstek proceshelper. Hij was 
een omnivoor, niet alleen wat rechtsgebied betreft 
maar ook als het om de klanten ging. Particulieren 
werden terzijde gestaan, evenals bedrijven en over
heden. En wie niet kon betalen mocht rekenen op 
rechtshulp 'pro deo'. In de Algemene Beschouwin
gen bij de Advocatenwet van r 9 5 2 wordt dan ook 
nog plechtig verkondigd: 

'Het is de taak en de roeping van de advocaat op 
te treden ter verdediging van personen en belan
gen, die worden bedreigd.' 

Vanaf de jaren '7 o zijn inhoud en aard van het advo
catenwerk in snel tempo veranderd, of liever gezegd 
buitengewoon pluriform geworden. In toenemende 
mate is de advocaat advieswerk gaan verrichten, niet 
alleen om een dreigend proces te voorkomen maar 
ook en juist als er helemaal geen proces behoeft te 
worden gevoerd. Contracten schrijven, fusies, over
names, beursgangen, financiële producten ontwik
kelen en 'vermarkten'. Die advocaten zien geen 
rechtszaal meer van binnen, en zij zien ook geen per
sonen of belangen meer, die worden bedreigd. Zij 
houden zich dus ook niet bezig met van overheids
wege gefinancierde rechtsbijstand. Ongetwijfeld 
liggen aan die keuzes rendementsoverwegingen ten 
grondslag. Maar even waar is dat de 'commerciële' 
kantoren niet of niet meer thuis zijn op de voor 
de gefmancierde rechtshulp relevante gebieden als 
sociaal verzekeringsrecht, vreemdelingen- en asiel
recht, psychiatrisch patiëntenrecht, strafrecht, 
familierecht . Juist op die terreinen is de sociale ad
vocatuur specialist, vaak met idealisme en enthou
siasme. Daarmee heeft deze groep advocaten zich 
onmisbaar gemaakt. De politiek heeft dankzij onze 
campagne deze zomer net op tijd oog gekregen voor 
deze realiteit. De gemiddelde uurvergoeding gaat 
naar J 1 H· Ik vind dat een belangrijke stap in de 
goede richting. Een volgende stap, ditmaal in de 

5. Vgl. 'rapport parlementaire enquête 
opsporingsmethoden', Tweede Karrrt'!r 
I995-I996, 24072 nr. I9 pag. IJ. De 
Europese Commissie wil de Anti Witwas 
Richtlijn van I 99 I ook toepasselijk 
verklaren op advocaten 'when performing 

richting van j 1 8o, moeten wij doen in gezamen
lijkheid: overheid én balie. Ik sluit niet uit dat daarbij 
opnieuw een bezinning nodig is op de methoden en 
technieken van de gefinancierde rechtshulp. Hogere 
vergoedingen zullen kunnen betekenen dat ook 
meer markt zal worden gebracht in het systeem van 
de rechtsbijstand. 

De dynamiek waartoe de advocatuur zich in staat 
heeft getoond is opvallend. Het odium van conser
vatisme en gebrek aan veranderingszin heeft onze 
beroepsgroep allang geleden verlaten. De balie is 
snel, sociaal, dynamisch. Met dat dynamische beeld 
wil iedereen zich wel identificeren; dat blijkt ook uit 
de belangstelling van de studenten om te kiezen 
voor de advocatuur. En de veranderingsprocessen 
binnen onze beroepsgroep zullen onstuitbaar door
gaan, alleen al omdat de wereld om ons heen in snel 
tempo verandert. Maar het aanpassingsvermogen 
van de balie kent ook grenzen, behoort die ook te 
kennen. Ontwikkelingen die de identiteit van onze 
beroepsgroep kurmen aantasten verdienen op zijn 
minst een kritische benadering voordat ze worden 
geaccepteerd. De belangrijkste dreiging is naar mijn 
mening de opkomst van het ongenuanceerde markt
denken over onze beroepsuitoefening. Opgelegd 
door anderen en overgenomen door beroepsgeno
ten zal de commercialisering - als we geen weer
werk leveren- hoogtij vieren met een schijnheilige 
verwijzing naar een veronderstelde wil van een niet 
nader gedefinieerde markt. In die wereld van Peter 
Stuyvesant blijft van de advocaat weinig over. Het 
beeld wordt zo diffuus dat hij zich niet meer weet te 
onderscheiden van andere zakelijke dienstverleners. 
Een koopman met een 'snelle handel in juridische 
producten'. Het recht ontaardt in een commodity. En 
de professie krijgt steed$ meer de trekken van een 
gewoon commercieel beroep waarin het verscho
ningsrecht alleen nog maar een welkom concur
rentievoordeel oplevert ten opzichte van andere 
commerciële dienstverleners.5 Ik noem twee on
derwerpen die in deze context bijzondere aandacht 
vragen. De komst van de Engelse kantoren en de 
wens van de accountants om onder hun controle 
winstgevende advocatendiensten in hun pakket op te 
nemen. 

a limited number of speciflc financlal or 
corporate transactions'. Van de plicht om 
verdachte transacties te melden worden 
uitgezonderd 'an independent lawyer or 
law firm representing a elient in forma! 
legal proceedings'. 
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Windkracht 9 uit het westen 
Jarenlang hebben de solicitors de Nederlandse markt 
links laten liggen. Terwijl zij toch in Frankrijk, België 
en Duitsland actief, om niet te zeggen overactief 
aanwezig waren. Lang hebben we gedacht dat deze 
houding viel toe te schrijven aan de aanwezigheid in 
Nederland van een krachtige en efficiënte balie. Of 
misschien was de Nederlandse markt voor Engelse 
advocaten wel niet interessant genoeg. Begin dit jaar 
bleken deze theorieën achterhaald. De grootste kan
toren uit de Cio/ hebben besloten om ook in Neder
land een vestiging te openen. Waarschijnlijk om een 
nieuwe markt te ontsluiten omdat de thuismarkt 
grondig is verdeeld. Dat besluit is op zichzelf niet 
wereldschokkend, wel de wijze waarop dat strate
gisch gestalte wordt gegeven. 

De Britse advocatenkantoren uit de 'solden ei rele' 
hebben ieder voor zich de ambitie om de nummer 
één op financieel-juridisch gebied ter wereld te wor
den en bij de top drie van de ondernemingsrecht
specialisten te komen. Zij concentreren zich op de 
meest winstgevende specialisaties en geven wat be
treft de klanten de hoogste prioriteit aan multinatio
nale bedrijven. Die koers vraagt om een althans voor 
Nederlandse begrippen onorthodoxe aanpak. En dat 
heeft de afgelopen maanden voor een aantal pijnlijke 
en voor Nederland ongewoon harde taferelen ge
zorgd. En met het aanboren van de Nederlandse 
markt zal het dringen worden in de lucratieve, vaak 
internationale, transactiepraktijk. De Britse vesti
gingen hebben daarbij een natuurlijke voorsprong 
omdat in financiële transacties Engels en Ameri
kaans recht domineert. Met enorme winstaandelen 
gaan zij toptalent van de Hollandse kantoren weg
trekken, en met hoge salarissen aanstormend jong 
talent aanlokken. Dat vinden zij nodig om een ste
vige Nederlandse basis te krijgen die moet voorko
men dat de echte zaken in Londen worden gedaan en 
de partners hier onderaannemer worden. De druk 
op de markt zal meedogenloos toenemen. 

Het is nog onzeker hoe de niet-Angelsaksisch ge
oriënteerde Nederlandse kantoren hierop zullen 
reageren. De kantoren die een min of meer omvang
rijke internationale praktijk hebben zullen daaruit 
grotendeels kunnen worden weggedrongen. Als dat 
inderdaad gebeurt zullen zij de aandacht naar andere 
praktijkgebieden verleggen. Daarmee neemt de 
concurrentie in die praktijksoorten toe waardoor 
wederom een aanpassing wordt gevraagd van die 
kantoren die zich op die terreinen thuisvoelden. En 
zo zet deze ontwikkeling zich als een golfbeweging 

door de advocatuur door. Van grote naar kleine kan
toren. Van boven naar beneden. Dat zal een periode 
inluiden van reorganiseren . En van een verdere ver
zakelijking. Advocatenkantoren zullen hun manage
mentconcepten nog nadrukkelijker kopiëren van 
het bedrijfsleven, meer nog dan tevoren zullen zij 
het accent leggen op prestatie, productontwikkeling 
én tjficiency. Zeg maar gerust: zij zullen de markt als 
maatgevend beschouwen. Zij zullen zich waar
schijnlijk ook gaan concentreren op de lucratievere 
rechtsgebieden en hetzij de minder profijtelijke 
laten vallen hetzij deze aanhouden als ondersteuning 
van de' kerngebieden '. Selectief specialiseren maakt 
zich van ons meester. De verhoudingen zullen zich 
verharden, de advocatuur zal minder 'leuk' worden. 
Dat heeft allemaal te maken met de tucht van de 
markt. Met deze klimaatverandering zullen we 
moeten leren leven. Maar het landschap zal ook ver
anderingen kunnen laten zien die, bezien vanuit het 
algemeen belang, ongewenst zijn. 

Laat ik een doemscenario schilderen. Door een 
meedogenloze concurrentie en een efficiënt ma
nagement zakken én het proceswerk én de particu
lieren naar de onderkant van de markt. Particulieren 
kunnen immers de tarieven van de 'commerciële' 
kantoren niet meer betalen. En bedrijven willen 
voor het proceswerk de tarieven niet betalen die be
horen bij het advieswerk, omdat procederen nu een
maal arbeidsintensief en vaak langdurig is, en 
meestal zonder commerciële betekenis . De tweede
ling in de advocatuur wordt daarmee angstig zicht
baar. Weelde en overvloed aan de kant van de com
merciële kantoren die zich toeleggen op de interna
tionale of nationale adviespraktijk. Soberheid, mis
schien zelfs gebrek aan de kant van de kantoren die 
zich nog toeleggen op het proceswerk en rechtshulp 
aan particulieren. Voor deze 'arme tak' zal het op ter
mijn moeilijk worden om talent aan te trekken en 
kwaliteit te blijven bieden. In deze boze droom zul
len de kernfuncties van de advocatuur wegkwijnen. 
Uiteindelijk zullen er geen gekwalificeerde rechts
helpers meer zijn om de personen en belangen die 
bedreigd worden te verdedigen. De markt heeft de 
rechtstaat vakkundig om zeep geholpen. 

Dit schrikbeeld moet de Orde in een vroeg sta
dium tegengaan. Door binnen de balie de fiXatie op 
de markt te temperen en tegelijk het bewustzijn te 
bevorderen dat de co re competence van de advocatuur: 
procesvertegenwoordiging van bedrijven, overhe
den én particulieren een verantwoordelijkheid is van 
de héle balie en niet van een klein deel daarvan. Een 
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debat over de stage biedt bij uitstek de gelegenheid 
om aan deze existentiële kwestie aandacht te geven. 
Een stagiaire die zich afkeert van het proceswerk 
verzaakt zijn bijzondere verantwoordelijkheid in het 
publieke domein. En de patroon die dat laat gebeu
ren leidt zijn stagiaire niet op tot advocaat. 

De winkel van Sinkef 
Richtsnoer van de Orde als publiekrechtelijke be
roepsorganisatie is het algemeen belang. Niet het be
lang van' de stand', maar het belang van de rechtzoe
kende is maatgevend. Vrijwel onze hele regelgeving 
staat in dát teken. Dus ook het verbod om zeggen
schap en winst te delen met accountants. Met twee 
van de BiB 5 (de t; grootste Nederlandse accoun
tantskantoren) wordt geprocedeerd over de geldig
heid van dit verbod in de Samenwerkingsverorde
ning. Op I o augustus van dit jaar heeft de Raad van 
State alle argumenten van de accountants ontleend 
aan de grondrechten (art. 7, 8, I8) en het EVRM 

(art. I 1) verworpen. Dit'moreel gelijk' stemt tot te
vredenheid, ook al is op de marktargumentatie nog 
niet beslist. Met betrekking tot het Europees mede
dingingsrecht heeft dit College een groot aantal vra
gen aan het Europese Hof van Justitie gesteld. Bij de 
formulering van die vragen is nauwkeurig stilge
staan bij de speciale positie van de Orde. Is de Orde 
met al haar bijzondere kenmerken wel of geen on
dernemersvereniging? En mocht dat het geval zijn, 
brengt het samenwerkingsverbod dan een (rele
vante) beperking van de mededinging binnen de ge
meenschappelijke markt mee? En is bij zo'n verbod 
zowel het recht van vestiging als het recht inzake het 
vrije verkeer van diensten van toepassing? Uit de 
vragen blijkt al: het is een gecompliceerde kwestie; 
het enthousiasme van de accountants over de uit
spraak lijkt mij voorbarig. Men moet er serieus reke
ning mee houden dat het verbod op deling van zeg
genschap en financiële resultaten tussen advocaten 
en accountants overeind blijft. Kwintessens van 
onze Samenwerkingsverordening is dat alléén tussen 
'rechtspraktijkers' een geïntegreerde samenwer
king toelaatbaar is. Het vraagstuk rond de multi
disciplinaire samenwerking dat thans zowel Europa 
als Amerika bezighoudt moet niet beheerst worden 
door de wens om met productdifferentiatie winst
gevende activiteiten te ontplooien. Bepalend moet 
zijn dat dankzij deze samenwerking meer dan Op in-

6 . Art. 2 van de Richtlijn 
84l2.n/EEG, Pb EG 1984 L 126. 

cidentele basis een beter of gespecialiseerder pro
duct kan worden aangeboden. Van de samenwerking 
tussen advocaten, notarissen en belastingadviseurs 
valt zeker een beter juridisch ( eind)product te ver
wachten. Die structurele meerwaarde maakt de' ge
vaarzetting' die ook aan interdisciplinaire samen
werking tussen juridische beroepen inherent is, nog 
acceptabel. Omdat zij vanwege de gelijkgerichtheid 
van en verwantschap tussen de beroepen nog over
zichtelijk en beheersbaar is. Samenwerking tussen 
juridische en (bijvoorbeeld) fmanciële dienstver
leners leidt niet tot een algemene kwalitatieve 
meerwaarde van de dienstverlening. Die deelne
mers spreken bovendien een' andere taal' en hebben 
wezenlijk andere maatschappelijke verantwoorde
lijkheden. Het is geen 'fusie van diensten' maar een 
'stapeling van producten'. Dat laatste behoeft in de 
goederensector in het algemeen niet op principiële 
bezwaren te stuiten. Maar in de sector vrije beroe
pen ligt dat anders, omdat het gaat om voor de 
samenleving essentiële waarden. 

Dat heeft ook de Raad van de Europese Gemeen
schappen zich gerealiseerd door in de achtste (ven
nootschaps) Richtlijn6 regels te stellen met be
trekking tot het management en de eigendom van 
accountantskantoren. Openbare accountants mo
gen alleen werken in organisaties waarbinnen de 
accountants de meerderheid van de stemrechten 
moeten bezitten en waarbinnen ook de meerderheid 
van de bestuursleden accountant is. Regels om de 
onafhankelijkheid en integriteit van de accountant 
als wettelijk controleur en verslaglegger te waarbor
gen. En waarom zouden advocaten niet evenzeer 
aanspraak mogen maken op bescherming van h{m 
onafhankelijkheid en htm integriteit? Alleen al de 
aantallen accountants bij de BiB 5 maken dat de ad
vocaten volledig overvleugeld raken. En dat is niet 
de enige serieuze bedreiging. De samenwerking 
blijft niet alleen beperkt tot deskundigen op het ge
bied van controle en verslaglegging - en dat is géén 
rechtspraktijk - maar strekt zich uit tot tal van an
dere' diersoorten'. Manaaement-consultants, interim
managers, communicatie-adviseurs en automati
seringsdeskundigen, headhunters en outplacement
adviseurs, subsidiologen en outsourcers, vermogens
beheerders, expat-advisinB, career consultinBen goede 
raad ter voorkoming van seksuele intimidatie7. 
En accountants zien intussen ook al perspectief in 

7. 'Accountants tegen billenknijpers', 
Account maart 1998, pag. 8, 10. 
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assurantietussenpersonen8. Grote softwarebedrij
ven willen deelnemen in grote accountantskanto
ren. En omgekeerd. Het zijn allemaal diensten die 
vanuit de kerntaken van de accountant bezien onei
genlijk zijn en op geen enkele manier complemen
tair zijn vanuit de aard van de werkzaamheden. De 
enige complementariteit is een puur economische. 
De accountantsfirma's zijn geëvolueerd tot een 
'winkel van Sinkel' waar werkelijk van alles te koop 
is. Cross-selling is het modewoord in de accoun
tantswereld. Zij profiteren van hun bijzondere posi
tie ten opzichte van het management en hun kennis
voorsprong omtrent het bedrijf om lucratiever ad
viesdien ten te 'pluggen'. Een voorsprong die zij te 
danken hebben aan hun publieke opdracht. Ze ver
wijzen naar de 'eisen van de markt', maar die eisen 
zijn niet zo eenduidig. Veel bedrijven, vooral de 
grote, hebben zich uitgesproken tégen de one stop 
shoppina-formule. En is het niet ronduit bedenkelijk 
wanneer een accountant zijn verklaring afgeeft over 
een bedrijf dat in de verslagperiode werd geadvi
seerd door zijn collega's: fiscalisten, organisatie-ad
viseurs en advocaten? Het Green Paper van de Ec9 én 
het M ow-rapport inzake accountants bevelen dan 
ook een consequente splitsing aan van controle en 
advies in de accountancy. Deze nuchtere gedachte is 
in de diepste bureaulade verdwenen. Een uitlating in 
dezelfde zin van NlvRA-voorzitter, André Bin
denga' 0 , kon rekenen op een storm van kritiek uit 
zijn achterban. Het wordt tijd dat de beleidsbepalers 
hun verantwoordelijkheid nemen en zich niet laten 
meevoeren op de golven van de marktwerking die 
nu eenmaal geen moraliteit kent. De markt of de 
marktwerking is niet het enige zaligmakende, het 
hoogste goed in onze samenleving. Ongebreidelde 
marktwerking leidt tot een jungle waarin alleen nog 
het recht van de sterkste geldt- in dit geval van de 
meest kapitaalkrachtige. Een cultuur bestaat dankzij 
een ideologisch fundament en een vast normenpa
troon. Die waarde valt niet meteen in geld uit te 
drukken maar is wel onbetaalbaar. 

Zuiver op de 'araad' 
De advocatuur moet aan zichzelf hoge eisen blijven 
stellen, hogere eisen in elk geval dan binnen de han
del 'sec'. En dan heb ik het over elementaire zaken 

als vrijheid en onafhankelijkheid, loyaliteit aan de 
cliënt, vertrouwenspositie. Concessies op die gebie
den zijn uit den boze. Nuanceringen met verwijzing 
naar de behoeften van de markt waarin het eigen be
lang hoogtij viert, doen onvermijdelijk afbreuk aan 
de geloofwaardigheid van de advocaat en daarmee 
aan zijn identiteit. Om met Cees Schuyt in de Volks
krant van 1 4· o 2. 99 te spreken: 

'Het is (daarom) een goed gebruik geworden om 
de rechtspraak en de daarmee verbonden rechts
hulp af te schermen van de ongetemperde wer
king van de markt. Het succesvol opereren van 
een markt veronderstelt in feite de aanwezigheid 
van een effectief rechtssysteem en niet an
dersom. Het recht is daarmee geen gewoon goed 
op een gewone markt, maar een conditie voor 
marktwerking.' 

Recentelijk bepleitte een advocaat dat de gedachte 
dat een advocaat iemand is die volkomen vrij en on
afhankelijk, voor niemand bang, strijdt voor de be
langen van zijn cliënt, grotendeels achterhaald is, en 
dat heel wat stagiaires of medewerkers op de grote 
kantoren (waar advocaten die de procespraktijk uit
oefenen een kleine minderheid zijn) zich meer ple
gen te laten leiden door hun eigen belang bij een car
rière op het kantoor dan het belang om het uiterste 
te doen om de cliënt verder te helpen. Als deze be
roepsgenoot dat serieus meent, dan is het voor zijn 
kantoor de hoogste tijd aan enig zelfonderzoek te 
beginnen. Even opmerkelijk vind ik de uitlating van 
een andere advocaat die meent dat een rechter niet 
behoort te treden in de belangenconflicten waarin 
een advocaat verzeild kan raken. Volgens hem was 
dat uitsluitend een kwestie tussen de advocaat en zijn 
cliënten. Daarmee wordt op fundamentele wijze 
onbegrip aangetoond van onze zevende gedragsre
gel inzake tegenstrijdige belangen. De advocaat is 
zélf eindverantwoordelijk; hij kan zich daarbij niet 
verschuilen achter de wil van zijn cliënt, de wil van 
de markt. Deze signalen zijn misschien tekenen aan 
de wand, voorboden van een veranderend tij. 

Beginnen sommige advocaten het geloof in de 
eigen identiteit te verliezen? Als zij voor regelrechte 
commercie kiezen, voornocure no pay, verkopen zij 
hun ziel aan de markt. Daarmee behoren zij niet 

8. 'Wij kunnen gigantisch comple
mentair zijn', Account december 1998, 
pag. 3 8, zie ook de journalist Bert 
Bakker die voor de gevolgen waar
schuwt in Account maart 1999, pag. 16. 

9. 'The role, the position and the 
liability of the statutory auditars in the 
European Union' (COM 96-338 d.d. 
24 juli 1996). 

10. Financieele Dagblad 2 oktober 1998; 
zie ook reeds Account december 1997, 
pag. 34 e.v.: 'j\ccountancy en 
consultancy goed ... maar er zijn 
grenzen'. 
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alleen hun schaduw, maar ook hun toga te verlie
zen. Loochening van het beroepseigene leidt im
mers tot verwarring waarvan de rechtzoekende de 
dupe wordt. Transparantie van diezelfde markt wil 
dat de spelers daarop goed herkenbaar opereren. 
Dat geldt ook voor een advocaat. Als zijn identiteit 
hem begint te hinderen, moet hij kiezen voor een 
marktbenadering in een andere hoedanigheid. De 
balie is de afgelopen tijd enorm lenig gebleken in 
haar pogingen de marktwerking bij te benen. Maar 

zij kan zich niet veroorloven haar kroonjuwelen: 
vrijheid/onafhankelijkheid/loyaliteit en vertrou
wenspositie naar het museum te brengen als her
innering aan een machtig maar voorbij verleden. 
Kroonjuwelen behoor je te dragen, voor iedereen 
zichtbaar. En van generatie op generatie . De toe
komst van de balie begint dan ook met een inspire
rende stage. Waarin de patroon de verantwoorde
lijkheden van ons beroep eerst deelt met en later 
doorgeeft aan de stagiaire. 

Rede uitseproken tijdens de jaarversaderins van de 
Nederlandse Orde van Advocaten op 8 oktober 1999 

in Maastricht (MECC) 
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