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Advocatenkantoor Mr. W. Nass
Mr. W. Nass

Vrijstraat 2a
Postbus 420
5600 AK Eindhoven

Tel 040-2445701
Fax 040-2456438

Het bestuur van de BOA.
e-mail Nieuwe Purrnerweg 12
na~kanIooma.InI 1025 VS Amsterdam
internet
-8dvoc8I8nk8n1oom8a.nl

Eindhoven
24 september 2003

Geacht bestuur,

Vorig jaar heb ik jullie al eens een e-mail toegezonden waarln" ik uiting gaf aan
mijn bezorgdheid over de ontwikkelingen rond de audit en ke'fibaar maakte
daar graag gezamenlijk iets aan te willen doen. Uit de reactie die ik kreeg, trok
ik aanvankelijk de conclusie dat ik eerst maar eens moest zorgen dat ik zelf
mijn auditverkJaring met alles er op en er aan in orde moest hebben voordat ik
mij met dit soort zaken ging bemoeien. Aan de andere kant: toen ik voor het
eerst van het bestaan van de BOA hoorde, maakte ik al gebruik van een
stichting derdengelden en er was niemand die vond dat iemand die zich met dit
soort zaken wilde bemoeien eerst maar eens moest zorgen dat hij zelf zijn
stichting derden gelden in orde had. Voor mijn eigen problemen met
betrekking tot de stichting derdengelden had ik de BOA derhalve niet nodig. ""-

maar, zo dacht ik, de verplichting om een dergelijke stichting te "hebben" is de
zoveelste stap in een ontwikkeling waarin al een aantal stappen vooraf waren
gegaan en waarvan het einde nog lang niet in zicht was en het zou derhalve van
kortzichtigheid blijk geven het al dan niet ondersteunen van activiteiten
afl1ankelijk te stellen van de vraag of ik daar toevallig zelf wel of geen last van
had. Dat laatste leek mij zo vanzelfsprekend dat ik, voor ik het antwoord op
eerder bedoelde e-mail ontving, niet eens op het idee was gekomen dat dit bij
de problematiek rond de audit wel eens anders zou kunnen liggen.

Later heb ik mij wel eens afgevraagd of ik e. e.a. misschien verkeerd gezien
had. De directe aanleiding tot de oprichting van de BOA was de problematiek
rond de stichtingen derden gelden en wie daar voor zichzelf geen problemen
het er niet mee had en het wel best vond dat anderen daar misschien wel
problemen mee hadden, al dan niet samenhangend met een idee dat die ander
misschien een "suffe lul" (om een recente radioreclame te citeren) was, werd
uiteraard geen lid van de BOA. Dat bij nieuwe maatregelen van de Orde van
Advocaten een zelfde eenstemmigheid zou bestaan was geenszins
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vanzelfsprekend. Dat iedereen die voor zichzelf geen problemen heeft met de
audit daarover dezelfde opstelling zou kiezen als ik eerder had gedaan met de
problematiek rond de stichtingen derden gelden was lang niet zo ;;

vanzelfsprekend als ik had aangenomen.

Voor de invoering van de verplichting om van een stichting derdengelden
gebruik te maken was nog een aanwijsbare aanleiding: nu en dan kwam er een
bericht over een advocaat die er met grote geldbedragen van een cliênt vandoor
was gegaan, waarbij soms. overigens volkomen ten onrechte, de indruk werd
gewekt dat dit eerder regel dan uitzondering zou zijn. Voor de invoering van de
audit heb ik een dergelijke aanleiding niet kunnen bespeuren.

De oprichting van de BOA was knap werk. Ook de door het bestuur van de
BOA bijeengeroepen bijzondere vergadering van de Orde van Advocaten in

i 200 I waarbij 4 moties tegen de zin van de landelijk Deken werden
1 aangenomen was knap werk en een groot succes. Succes is echter vluchtig en

dit soort succes heeft alleen nut als het een vervolg heeft. Ik meen ergens te
hebben gelezen dat daarna het echte werk daarna pas zou gaan beginnen. Dat
echte werk. dat vervolg, is er nooit gekomen. De stichting derdengelden is
geen hot item meer. Voorzover advocaten die wel tot de doelgroep van de
BOA behoren maar er geen lid van zijn aan mij een men~ over de BOA
hebben laten hore~ komt die mening er op neer dat de B"dA toch niets doet
o.i.d.

Wie de website van de BOA bezoekt krijgt inderdaad de indruk dat er al
geruime tijd niets meer gedaan word en dat de BOA is ingeslapen en dat wij
nog aan het nagenieten zijn van het succes van 200 I. Daaraan doet niet af dat
de geloofwaardigheid van de BOA tijdelijk een beetje gered is door de
bemoeienis bij het (voorlopige?) niet doorgaan van de verplichting tot het
hebben en voor ieder wissewasje moeten betalen van een klachtfunctionaris.

i
1 Natuurlijk heeft dit te maken met de omstandigheid dat de BOA niet beschikt
i over de financiele middelen en een compleet bureau met medewerkers waar de
~. Orde van Advocaten wel over beschikt, zodat wij reeds daarom altijd in het

nadeel zullen zijn. Wij hebben het allemaal druk met normale werkzaamheden
wat onze mogelijkheid om ons ook nog eens met beleidszaken bezig te houden,
beperkt. Dit is voor de bestuursleden niet anders dan voor de andere leden.
Mijn idee is daarom dat het in beginsel niet aangaat dat de leden - en
misschien ook advocaten die wel tot de doelgroep van de BOA behoren maar
er geen lid van zijn - er over jammeren dat het bestuur niets doet en intussen
zelf ook niets doen. Aan de andere kant zou het voor het bestuur des te meer
een reden zijn om leden die bereid zijn er iets aan te doen daarbij te stimuleren
en te steunen en de reactie die ik vorig jaar op mijn email heb gekregen was
niet direct een aanmoediging om er zelf ook iets aan te gaan doen en bij mij
bevorderde deze reactie een houding van zelf niets doen en het aan het bestuur
overlaten en vervolgens jammeren als het bestuur niet genoeg doet.
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Bijgesloten ontvangt U een kopie van een brochure die ik ten behoeve van de
cliênten heb opgesteld. Hierbij merk ik op dat wat ik allemaal zeg over de
inhoud van de voorschriften, afkomstig is van een auditrapport dat een auditor
vorige jaar heeft opgemaakt, waarvan U eveneens een kopie ontvangt.

Voor wat betreft de mogelijkheden om er iets aan te doen verwijs ik allereerst
naar het schrijven van Mr. Hubens van 27 mei 2003, waaruit, behalve het feit
dat Mr. Hubens het goede voorbeeld geeft door er wel degelijk iets aan te
doen, onder meer naar voren komt dat de Orde van Advocaten geen opening
van zaken geeft omtrent de inhoudelijke criteria waaraan de auditor moet
voldoen en dat aan een toegezegde verhoging niet gestand is gedaan en waarin
Mr. Hubens zich op het standpunt stelt dat het "convenant" - lees
overeenkomst - waarom de hele gang van zaken berust, ontbonden is. Dat de
Orde van Advocaten hierover geen opening van zaken geeft is ook interessant
in het licht van de honoraria die de auditors ontvangen en die toch wel
lucratiever zijn dan toevoegingsvergoedingen. (Tussendoor even dit: weet
iemand wat een advocaat die een strafzaak bij het Joegoslavietribunaal
behandelt ontvangt en wie deze '1oevoegingsvergoeding" betaalt?)

Daarnaast zijn er nog een aantal andere mogelijkheden. Zo kan bij de
Mededingingsautoriteit een klacht worden ingediend in ;'~rband met de
prijsafspraken die de raden van rechtsbijstand, de Orde van Advocaten en de
auditors kennelijk hebben gemaakt. Voorts wordt in verband met informatie
verwezen naar BaJienet. Balienet werkt echter niet goed. Het geeft allerlei
storingen. Desondanks houdt de Orde van Advocaten aan het systeem vast. Ik
heb twee keer geprobeerd van een balienetcertificaat gebruik te maken. De
eerste keer heeft het kort gewerkt, waarna ik niet meer kon intemeuen. Dat dit
veroorzaakt is door het gebruik van Balienet is overigens niet absoluut zeker.
Dit is toen hersteld door een zware operatie die mede tot resultaat had dat ik
daarna van het balienetcertificaat geen gebruik meer kon maken en ik durfde

I het voorlopige niet opnieuw te proberen. De tweede keer heeft het tot nu toe

niet gewerkt. Ik heb te horen gekregen dat alleen ondersteuning werd gegeven
bij gebruik van de Microsoft Explorer en Netscape. Zoals bekend is Netscape
een aflopende zaak en de ondersteuning geldt niet de door mij gebruikte
opvolger van Netscape. Ook bij gebruik van de Microsoft Explorer verdwenen
de problemen echter niet. Bij de eerste poging had ik alleen gebruik gemaakt
van software van Microsoft. Desondanks mislukte deze poging ook. Deze druk
om gebruik te maken van software van Microsoft kan bij een klacht bij de
Mededingingsautoriteit worden meegenomen. Ik kan dit alles op eigen houtje
gaan proberen, maar ik zou dit soort dingen liever in gezamenlijk overleg met
de BOA doen.

'., ;';
Dit alles raakt echter misschien niet de kern van de problemen, hoewel gezegd JZji

kan worden dat voor de auditors een nieuwe geldbron is gecreëerd, waarmee
beter verdiend kan worden dan met het behandelen van toevoegingszaken, en,
mede gezien de onduidelijkheid omtrent de criteria bij de toelating van
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auditors, op zijn minst de schijn gewekt is dat het aanboren van deze geldbron
een belangrijke rol gespeeld heeft bij het sluiten van het "convenant" (een
mooi woord voor contract of overeenkomst maar misschien iets vrijblijvender)
tussen de Orde van Advocaten, de raden voor rechtsbijstand en het Ministerie
van Justitie. Volgens de website van het bureau voor rechtshulp zijn er 6300
advocaten die toevoegingen doen. De opbrengst zou per ronde dus ruim
EUR 6300000,-- bedragen. Misschien heet dit "winstmaximalisatie"
waarover later meer. Hoeveel auditors er zijn weet ik niet.

t De kern van het probleem is echter, net zoals het geval was bij de situatie rond
de derdengelden, dat de bureaucratie steeds verder toeneemt en het voldoen
aan alle regels steeds ingewikkelder wordt en de administratieve lasten
toenemen en daannee steeds verder aan de poten van onze stoelen wordt
gezaagd. Van ontbureaucratisering en deregulering hebben zij bij de raden
voor rechtsbijstand en de Orde van Advocaten kennelijk nog nooit gehoord.

Artikel 15 van de Wet op de Rechtsbijstand noemt een aantal criteria waarop
de inschrijvingsvoorwaarden die de raad voor rechtsbijstand mag vaststellen,
betrekking op mogen hebben. Daartoe behoort niet het betalen van een
honorarium aan een auditor.

.. ". ",-
De bureaus voor rechtshulp gebruiken de verwachting dat straks een aantal
advocaten, omdat zij geen aditverklaring hebben, door de raad voor
rechtsbijstand worden uitgeschreven, als een argument voor hun campagne
voor meer subsidie of tegen vermindering van de subsidie.

Degenen die een auditverklaring hebben en daarom denken zich van het
voorgaande te kunnen distanti~ren, maar ook anderen die toevoegingen
willen blijven behandelen, doen er verstandig aan van het volgende kennis
te nemen: de raden voor rechtsbijstand hebben aangekondigd dat na 1

I oktober 2003 wordt getoetst op basis van een 64audit nieuwe stijl". Daarbij

zullen nieuwe eisen worden gesteld. Op een bericht op een website,
gedateerd juli 2003 kondigden de raden voor rechtsbijstand aan dat een brief
met informatie over de audit nieuwe stijl .'binnenkort" zou worden verzonden
aan alle advocaten. Heb ik iets gemist?

De vraag is hoeveel advocaten van het dreigende onheil op de hoogte zijn, nu
de meeste advocaten wel andere dingen aan hun hoofd hebben dan zich
bemoeien met dit soort problemen. Enkele maanden geleden sprak ik een
advocaat die zich dit niet kon voorstellen en dacht dat, als dit door zou gaan, er
toch wel verzet zou komen. Vergeet het maar, dat verzet komt er niet vanzelf,
oftewel, om een radioreclame die ik hiervoor al heb aangehaald nogmaals te
citeren: "de maatschappij dat ben jij". Wat deze radioreclame betreft: deze
bevat ook een boodschap voor degenen die omdat zij denken voor zichzelf
geen problemen met de audit of de stichting derdengelden te hebben, er het nut
niet van inzien daar gezamenlijk iets tegen te doen.
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1:1 Tenslotte nog wat achtergrondinformatie: in de jaren 70 studeerde ik in
Amsterdam. In het Amsterdam van de jaren 70 was het "in"om links te zijn en
wie niet links was of wie er van verdacht werd niet links te zijn telde soms niet
helemaal mee of had het wat moeilijker dan wie wel links was. Soms was dit
drukkend. In die tijd heb ik een tijdje meegedraaid met een rechtswinkel. Ook
daar was deze sfeer voelbaar. De term commercieel was min of meer een vies
woord en ook heb ik wel eens iemand uit die kring horen praten over "de
zwakkeren"die geholpen moesten worden (waar hebben wij dat ook al weer
meer gehoord?). Op een gegeven moment bestond er een idee dat er mensen
waren die de rechtswinkel zagen of gebruikten als een springplank op advocaat
te worden en daar was bezwaar tegen. Het ging op een soort heksenjacht lijken.
Ik herinner mij een gesprek waarbij het idee werd geopperd om iedere
deelnemer verantwoording te laten afleggen over het doel waarmee hij aan de
rechtswinkel meedeed. Ik herinner mij ook dat een van de deelnemers, ik zal
hem hierna A noemen, een opmerking maakte dat het best zou kunnen dat
iemand meedeed omdat hij behoefte had aan contact of zich anders eenzaam
voelde o. i. d. en dat daar weinig bezwaar tegen was en dat als dat het geval
was niet iedereen dat hoefde te weten. Misschien was dit wel een handige
manier, een "meesterzet" om een onzalig plan naar de prullenbak te verwijzen.
Het plan om iedereen verantwoording te laten afleggen ging,@iet door. Op een
gegeven moment hingen er in de zaal plaatjes van Marx, Engels, Lenin, Stalin
en Mao. Ik stak niet onder stoelen ofbanken dat ik vond dat die plaatjes er niet
thuis hoorden. Sommigen waren het er mee eens dat alleen de afbeelding van
Stalin er niet hoorde te hangen, maar ik vond dat, hoewel Stalin
ontegenzeggelijk de ergste is van de vijf, ook de andere plaatjes er niet
hoorden te hangen. Dit bracht mij in conflict met mensen die veel invloed
hadden en vonden dat die plaatjes er juist wel hoorden te hangen. Daarnaast
werden er uitvluchten gebruikt om de plaatjes te laten hangen, zoals het feit dat
de plaatjes waren bevestigd door en/of eigendom waren van een andere
gebruiker van de zaal, wat overigens voor zover bekend WP3r was. Ook waren
er mensen die zich op de vlakte hielden, wat, als het ging om het maken van
carrière, waarschijnlijk de beste strategie was. A was zo iemand die zich
hierover op de vlakte hield. Behalve ik zelf was er voorzover bekend één die
het er volledig mee eens was dat de plaatjes er niet thuis hoorden. Dat was een
slimme vent, die ik later uit het oog ben verJoren. Het enige wat ik over hem
heel zeker weet is dat hij de rechtswinkel niet gebruikt heeft als springplank
om advocaat te worden. Het meningsverschil over de plaatjes heeft bijgedragen
tot mijn verdwijning uit de rechtswinkel. Overigens staat mij ook nog iets bij
dat de plaatjes op een gegeven moment op onverklaarbare wijze waren
verdwenen, maar daar had ik niets mee te maken en ik kan mij ook niet
herinneren daarop te zijn aangekeken, wel op het feit dat ik er openlijk voor uit
kwam dat ik vond dat die plaatjes er niet behoorden te hangen.

i
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r Op een gegeven moment werd door deelnemers aan de rechtswinkel het eerste

advocatencollectief opgericht. Ook A behoorde tot de deelnemers. Ik behoorde
daar niet toe.

Om het verhaal niet te lang te maken, voor mij heeft de rechtswinkel als
springplank om advocaat te worden geen enkel nut gehad. Wel heeft het voor
mij enige nut gehad om een dikke huid te krijgen. Degenen die het hardst
hadden gefulmineerd tegen mensen die ervan verdacht werden de rechtswinkel
te zien als een springplank om advocaat te worden, hebben de rechtswinkel
gebruikt als springplank om advocaat te worden, eerst onder linkse vlag. later
is het linkse er uit verdwenen. Diverse namen uit die kringen ben ik later
tegengekomen als functionarissen bij de Orde van Advocaten. Niet zo lang
geleden, het kan een jaar geleden of daaromtrent zijn geweest, hoorde ik A op
de radio. Hij had een belangrijke functie bij de Orde van Advocaten. Op een
gegeven moment sprak hij het woord "winstmaximalisatie" uit.
"Winstmaximalisatie, waar heeft hij het over?" dacht ik. Het leek wel vloeken
in de kerk. Het leek niet bedoeld te zijn als een vies woord, eerder als het
enige doel of hoofddoel waar vanzelfsprekend alles in de advocatuur om zou
moeten draaien

Dat de linkse vlag aan de wilgen wordt gehangen betekenr~ennelijk nog niet
dat ook afstand wordt gedaan van het negatieve imago van 'Ket begrip
commercieel, het commercieel zijn wordt met alle negatieve kanten die er in
het verleden aan werden toegedicht overgenomen en ook die negatieve kanten
worden aanvaard. Vandaar dat degenen die vroeger het woord "commercieel"
als een vies woord gebruikten en later zelf commercieel zijn geworden, het
maken van winst het meest als het vanzelfsprekende centrale doel zien waar
alles ondergeschikt aan is.

Na dit uitstapje wil ik dit schrijven afsluiten. Kopieen van dit schrijven zend ik
, aan een aantal advocaten waarvan een deel lid is van ue BOA, in de hoop dat

dit ertoe zal bijdragen dat wij wakker worden en er wat actiebereidheid
ontstaat.

Ik zou het zeer op prijs stellen. gezien het feit dat de uitbreiding van de audit al
op I oktober a.s. en de uitschrijving al op I januari a.s. zou moeten ingaan, op
korte termijn, te overleggen over wat wij er aan kunnen doen en welke rol de
BOA er in kan spelen.

Bijgaand ontvangt U ook nog een kopie van een auditrapport waaruit op zijn
minst de indruk ontstaat dat het feit dat op een kantoor acht advocaten
werkzaam zijn een positieve indicatie is bij het verstrekken van een
auditverklaring.

Nog enkele suggesties: op 24 september jl. vernam ik dat Mr. Hubens geen
antwoord heeft gekregen op haar schrijven aan het Ministerie van Justitie. Bij
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I eventuele bezwaar of beroepsprocedures over een auditverklaring of
! uitschrijving door de raad voor rechtsbijstand kunt U hier misschien gebruik
I van maken. Zelf ga ik waarschijnlijk het auditbureau per fax vragen om een
I formulier met mededeling dat de aanvraag of een eventueel gebruik van het
, formulier geen erkenning van de rechtsgeldigheid van de afspraken waar de

audit aan ten grondslag ligt of van de inschrijvingsvoorwaarden van de raad
voor rechtsbijstand impliceert.

1 Tenslotte nodig ik U uit een kijkje te nemen op het volgende adres op mijn
website: http://www.advocatenkantoornass.nl/audit/audit.php
Hier vindt U tevens links naar enkele websites die hiervoor zijn aangehaald.

i In de door mij enkele malen aangehaalde radioreclame wordt steeds verwezen
naar www.sire.nl maar op die website heb ik de desbetreffende radioreclame
niet kunnen terugvinden.
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Met vriendelijke groet,
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-~ Wil1em Nass
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