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Geachtbestuur,
Vorigjaar hebik jullie al eenseene-mailtoegezonden
waarln"ik uitinggafaan
mijn bezorgdheid
overdeontwikkelingenronddeauditenke'fibaar
maakte
daargraaggezamenlijkietsaante willen doen.Uit dereactiedie ik kreeg,trok
ik aanvankelijkdeconclusiedat ik eerstmaareensmoestzorgendat ik zelf
mijn auditverkJaring
metalleser op ener aanin ordemoesthebbenvoordatik
mij metdit soortzakengingbemoeien.
Aandeanderekant:toenik voorhet
eerstvanhetbestaanvande BOA hoorde,maakteik al gebruikvaneen
stichtingderdengelden
ener wasniemanddie vonddat iemanddie zichmetdit
soortzakenwildebemoeieneerstmaareensmoestzorgendathij zelf zijn
stichtingderden
geldenin ordehad. Voormijn eigenproblemenmet

betrekking
tot destichtingderdengelden
hadik deBOAderhalve
nietnodig.
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maar,zo dachtik, deverplichtingom eendergelijkestichtingte "hebben"is de
zoveelstestapin eenontwikkelingwaarinal eenaantalstappenvoorafwaren
gegaanenwaarvanheteindenoglangniet in zichtwasen hetzouderhalvevan
kortzichtigheidblijk gevenhetal dannietondersteunen
vanactiviteiten
afl1ankelijkte stellenvandevraagof ik daartoevalligzelf wel of geenlastvan
had.Dat laatsteleekmij zo vanzelfsprekend
dat ik, voorik hetantwoordop
eerderbedoeldee-mailontving,niet eensop hetideewasgekomendatdit bij
deproblematiekronddeauditwel eensanderszoukunnenliggen.
Laterhebik mij wel eensafgevraagd
of ik e. e.a.misschienverkeerdgezien
had.De directeaanleidingtot deoprichtingvandeBOA wasdeproblematiek
rondde stichtingenderden
geldenen wie daarvoorzichzelfgeenproblemen
heter niet meehadenhetwel bestvonddatanderendaarmisschienwel
problemenmeehadden,al danniet samenhangend
meteenideedatdie ander
misschieneen"suffe lul" (omeenrecenteradioreclame
te citeren)was,werd
uiteraardgeenlid vandeBOA.Datbij nieuwemaatregelen
vandeOrdevan
Advocateneenzelfdeeenstemmigheid
zoubestaanwasgeenszins
led8rea~kelijkheid
vergoed
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vanzelfsprekend.Dat iedereendie voor zichzelf geenproblemenheeft met de
audit daaroverdezelfdeopstelling zou kiezen als ik eerderhad gedaanmet de

problematiekronddestichtingenderden
geldenwaslangnietzo
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vanzelfsprekendals ik had aangenomen.
Voor de invoering van de verplichting om van een stichting derdengelden
gebruik te makenwas nog een aanwijsbareaanleiding:nu en dan kwam er een
bericht over een advocaatdie er met grote geldbedragenvan eencliênt vandoor
was gegaan,waarbij soms.overigensvolkomen ten onrechte,de indruk werd
gewekt dat dit eerderregel dan uitzonderingzou zijn. Voor de invoering van de
audit heb ik een dergelijke aanleidingniet kunnenbespeuren.
De oprichting van de BOA was knap werk. Ook de door het bestuurvan de
BOA bijeengeroepenbijzonderevergaderingvan de Orde van Advocatenin
200I waarbij 4 moties tegende zin van de landelijk Dekenwerden
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aangenomen
wasknapwerkeneengrootsucces.Succesis echtervluchtigen
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dit soort succesheeft alleen nut als het eenvervolg heeft. Ik meenergenste
hebbengelezendat daarnahet echtewerk daarnapaszou gaanbeginnen.Dat
echtewerk. dat vervolg, is er nooit gekomen.De stichting derdengeldenis
geenhot item meer.Voorzoveradvocatendie wel tot de doelgroepvan de
BOA behorenmaar er geenlid van zijn aan mij een men~ over de BOA
hebbenlaten hore~ komt die mening er op neerdat de B"dA toch niets doet
o.i.d.
Wie de websitevan de BOA bezoektkrijgt inderdaadde indruk dat er al
geruimetijd niets meer gedaanword en dat de BOA is ingeslapenen dat wij
nog aan het nagenietenzijn van het succesvan 200I. Daaraandoet niet af dat
de geloofwaardigheidvan de BOA tijdelijk eenbeetjegeredis door de
bemoeienisbij het (voorlopige?)niet doorgaanvan de verplichting tot het
hebbenen voor ieder wissewasjemoeten betalen van een klachtfunctionaris.
i

Natuurlijkheeftdit te makenmetdeomstandigheid
datdeBOA nietbeschikt
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over de financiele middelenen een compleetbureaumet medewerkerswaar de
Orde van Advocatenwel over beschikt,zodat wij reedsdaaromaltijd in het
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nadeelzullen zijn. Wij hebbenhet allemaal druk met normale werkzaamheden
wat onze mogelijkheid om ons ook nog eensmet beleidszakenbezigte houden,
beperkt.Dit is voor de bestuursledenniet andersdan voor de andereleden.
Mijn idee is daaromdat het in beginselniet aangaatdat de leden- en
misschienook advocatendie wel tot de doelgroepvan de BOA behorenmaar
er geenlid van zijn er overjammerendat het bestuurniets doet en intussen
zelf ook niets doen.Aan de anderekant zou het voor het bestuurdeste meer
een redenzijn om ledendie bereid zijn er iets aante doendaarbij te stimuleren
en te steunenen de reactiedie ik vorig jaar op mijn email heb gekregenwas
niet direct eenaanmoedigingom er zelf ook iets aante gaandoenen bij mij
bevorderdedeze reactieeen houdingvan zelf niets doenen het aanhet bestuur
overlatenen vervolgensjammeren als het bestuurniet genoegdoet.
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BijgeslotenontvangtU een kopie van eenbrochuredie ik ten behoevevan de
cliênten heb opgesteld.Hierbij merk ik op dat wat ik allemaal zeg over de
inhoud van de voorschriften,afkomstig is van eenauditrapportdat eenauditor
vorigejaar heeft opgemaakt,waarvanU eveneenseen kopie ontvangt.
Voor wat betreft de mogelijkhedenom er iets aante doenverwijs ik allereerst
naar het schrijven van Mr. Hubensvan 27 mei 2003,waaruit, behalvehet feit
dat Mr. Hubenshet goedevoorbeeldgeeft door er wel degelijk iets aante
doen, onder meer naarvoren komt dat de Orde van Advocatengeenopening
van zakengeeft omtrent de inhoudelijke criteria waaraande auditor moet
voldoen en dat aaneentoegezegdeverhogingniet gestandis gedaanen waarin
Mr. Hubenszich op het standpuntstelt dat het "convenant" lees
overeenkomst- waaromde hele gangvan zakenberust,ontbondenis. Dat de
Orde van Advocatenhierover geenopeningvan zakengeeft is ook interessant
in het licht van de honorariadie de auditorsontvangenen die toch wel
lucratieverzijn dan toevoegingsvergoedingen.
(Tussendoorevendit: weet
iemandwat een advocaatdie een strafzaakbij het Joegoslavietribunaal
behandeltontvangten wie deze'1oevoegingsvergoeding"
betaalt?)
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Daarnaastzijn er nog eenaantal anderemogelijkheden.Zo kan bij de
Mededingingsautoriteiteen klacht worden ingediendin ;'~rbandmet de
prijsafsprakendie de radenvan rechtsbijstand,de Orde van Advocatenen de
auditorskennelijk hebbengemaakt.Voorts wordt in verbandmet informatie
verwezennaarBaJienet.Balienet werkt echterniet goed.Het geeft allerlei
storingen.Desondankshoudt de Orde van Advocatenaanhet systeemvast. Ik
heb twee keer geprobeerdvan een balienetcertificaatgebruik te maken.De
eerstekeer heeft het kort gewerkt,waarnaik niet meerkon intemeuen.Dat dit
veroorzaaktis door het gebruik van Balienet is overigensniet absoluutzeker.
Dit is toen herstelddoor een zware operatiedie medetot resultaathad dat ik
daarnavan het balienetcertificaatgeengebruik meer kon makenen ik durfde
I

hetvoorlopigenietopnieuwte proberen.Detweedekeerheefthettot nutoe

niet gewerkt. Ik hebte horen gekregendat alleen ondersteuningwerd gegeven
bij gebruik van de Microsoft Explorer en Netscape.Zoals bekendis Netscape
een aflopendezaak en de ondersteuninggeldt niet de door mij gebruikte
opvolger van Netscape.Ook bij gebruik van de Microsoft Explorer verdwenen
de problemenechter niet. Bij de eerstepoging had ik alleen gebruik gemaakt
van softwarevan Microsoft. Desondanksmislukte dezepoging ook. Dezedruk
om gebruik te makenvan softwarevan Microsoft kan bij een klacht bij de
Mededingingsautoriteitworden meegenomen.Ik kan dit alles op eigenhoutje
gaanproberen,maar ik zou dit soort dingen liever in gezamenlijkoverlegmet
de BOA doen.
'., ;';

Dit allesraaktechtermisschiennietdekernvandeproblemen,
hoewelgezegd

JZji

kan worden dat voor de auditorseen nieuwe geldbronis gecreëerd,waarmee
beter verdiend kan wordendan met het behandelenvan toevoegingszaken,
en,
medegeziende onduidelijkheid omtrent de criteria bij de toelating van
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auditors,op zijn minstdeschijngewektis dathetaanboren
vandezegeldbron
eenbelangrijkerol gespeeldheeftbij hetsluitenvanhet"convenant"(een
mooi woordvoorcontractof overeenkomst
maarmisschienietsvrijblijvender)
tussendeOrdevanAdvocaten,deradenvoorrechtsbijstand
enhetMinisterie
vanJustitie.Volgensdewebsitevanhetbureauvoorrechtshulpzijn er 6300
advocaten
die toevoegingen
doen.De opbrengst
zouperrondedusruim
EUR6300000,--bedragen. Misschienheetdit "winstmaximalisatie"
waaroverlatermeer.Hoeveelauditorser zijn weetik niet.
t

De kernvanhetprobleemis echter,netzoalshetgevalwasbij desituatierond
dederdengelden,
datdebureaucratie
steedsverdertoeneemtenhetvoldoen
aanalle regelssteedsingewikkelderwordtendeadministratieve
lasten
toenemen
endaanneesteedsverderaandepotenvanonzestoelenwordt
gezaagd.
Vanontbureaucratisering
enderegulering
hebbenzij bij deraden
voorrechtsbijstand
endeOrdevanAdvocatenkennelijknognooitgehoord.
Artikel 15vandeWetop deRechtsbijstand
noemteenaantalcriteriawaarop
deinschrijvingsvoorwaarden
die deraadvoorrechtsbijstand
magvaststellen,
betrekkingop mogenhebben.Daartoebehoortniethetbetalenvaneen
honorariumaaneenauditor.
.. "

. ",De bureausvoor rechtshulpgebruikende verwachtingdat strakseenaantal
advocaten,omdat zij geenaditverklaring hebben,door de raadvoor
rechtsbijstandworden uitgeschreven,als eenargumentvoor hun campagne
voor meer subsidieof tegenverminderingvan de subsidie.

I

Degenendie een auditverklaring hebbenen 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 hebbenaangekondigddat na 1
oktober 2003 wordt getoetst op basisvan een 64auditnieuwe stijl". Daarbij

zullen nieuweeisenwordengesteld.Op eenberichtop eenwebsite,
gedateerd
juli 2003kondigdenderadenvoorrechtsbijstand
aandateenbrief
metinformatieoverdeauditnieuwestijl .'binnenkort"zouwordenverzonden
aanalle advocaten.
Hebik ietsgemist?
De vraagis hoeveeladvocaten
vanhetdreigende
onheilop dehoogtezijn, nu
demeesteadvocaten
wel anderedingenaanhunhoofdhebbendanzich
bemoeienmetdit soortproblemen.Enkelemaanden
geledensprakik een
advocaatdie zichdit niet konvoorstellenendachtdat,alsdit doorzougaan,er
tochwel verzetzoukomen.Vergeethetmaar,datverzetkomter nietvanzelf,
oftewel,om eenradioreclame
die ik hiervooral hebaangehaald
nogmaals
te
citeren:"de maatschappij
datbenjij". Watdezeradioreclame
betreft:deze
bevatookeenboodschap
voordegenen
die omdatzij denkenvoorzichzelf
geenproblemenmetdeauditof de stichtingderdengelden
te hebben,er hetnut
niet vaninziendaargezamenlijkietstegente doen.
-4-
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Tenslottenogwat achtergrondinformatie:
in dejaren70 studeerde
ik in
Amsterdam.In het Amsterdamvan dejaren 70 washet "in"om links te zijn en
wie niet links was of wie er van verdachtwerd niet links te zijn telde somsniet
helemaalmeeof had het wat moeilijker dan wie wel links was.Somswas dit
drukkend. In die tijd heb ik eentijdje meegedraaidmet een rechtswinkel.Ook
daar was dezesfeervoelbaar.De term commercieelwas min of meereenvies
woord en ook heb ik wel eensiemand uit die kring horenpratenover "de
zwakkeren"diegeholpenmoestenworden (waar hebbenwij dat ook al weer
meer gehoord?).Op eengegevenmomentbestonder eenidee dat er mensen
waren die de rechtswinkelzagenof gebruiktenals eenspringplankop advocaat
te worden en daar was bezwaartegen.Het ging op een soort heksenjachtlijken.
Ik herinner mij een gesprekwaarbij het idee werd geopperdom iedere
deelnemerverantwoordingte laten afleggenover het doel waarmeehij aande
rechtswinkel meedeed.Ik herinnermij ook dat een van de deelnemers,ik zal
hem hierna A noemen,eenopmerking maaktedat het bestzou kunnendat
iemandmeedeedomdat hij behoeftehad aancontact of zich anderseenzaam
voelde o. i. d. en dat daarweinig bezwaartegenwas en dat als dat het geval
was niet iedereendat hoefdete weten.Misschienwas dit wel een handige
manier, een "meesterzet"om eenonzalig plan naarde prullenbak te verwijzen.
Het plan om iedereenverantwoordingte laten afleggenging,@ietdoor. Op een
gegevenmomenthingener in de zaal plaatjesvan Marx, Engels,Lenin, Stalin
en Mao. Ik stak niet onder stoelenofbanken dat ik vond dat die plaatjeser niet
thuis hoorden.Sommigenwarenhet er mee eensdat alleen de afbeeldingvan
Stalin er niet hoordete hangen,maar ik vond dat, hoewel Stalin
ontegenzeggelijkde ergsteis van de vijf, ook de andereplaatjeser niet
hoordente hangen.Dit bracht mij in conflict met mensendie veel invloed
haddenen vondendat die plaatjeser juist wel hoordente hangen.Daarnaast
werdener uitvluchten gebruikt om de plaatjeste laten hangen,zoalshet feit dat
de plaatjeswarenbevestigddoor en/of eigendomwarenvan eenandere
gebruiker van de zaal, wat overigensvoor zover bekendWP3rwas.Ook waren

er mensendie zichop devlaktehielden,wat,alshetgingom hetmakenvan
carrière,waarschijnlijkdebestestrategiewas.A waszo iemanddie zich
hieroverop devlaktehield.Behalveik zelf waser voorzoverbekendééndie
heter volledigmeeeenswasdatdeplaatjeser nietthuishoorden.Datwaseen
slimmevent,die ik lateruit hetoogbenverJoren.
Hetenigewatik overhem
heelzekerweetis dathij derechtswinkelnietgebruiktheeftalsspringplank
om advocaatte worden.Hetmeningsverschil
overdeplaatjesheeftbijgedragen
tot mijn verdwijninguit derechtswinkel.Overigensstaatmij ooknogietsbij
datdeplaatjesop eengegeven
momentop onverklaarbare
wijze waren
verdwenen,
maardaarhadik nietsmeete makenen ik kanmij ookniet
herinnerendaaropte zijn aangekeken,
wel op hetfeit datik er openlijkvooruit
kwamdat ik vonddatdie plaatjeser nietbehoorden
te hangen.

i
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Op een gegevenmoment werd door deelnemersaande rechtswinkelhet eerste
advocatencollectiefopgericht.Ook A behoordetot de deelnemers.Ik behoorde
daar niet toe.
Om het verhaalniet te lang te maken,voor mij heeft de rechtswinkelals
springplankom advocaatte worden geenenkel nut gehad.Wel heeft het voor
mij enige nut gehadom eendikke huid te krijgen. Degenendie het hardst
haddengefulmineerdtegenmensendie ervanverdachtwerdende rechtswinkel
te zien als een springplankom advocaatte worden,hebbende rechtswinkel
gebruikt als springplankom advocaatte worden,eerstonder linkse vlag. later
is het linkse er uit verdwenen.Diverse namenuit die kringen ben ik later
tegengekomenals functionarissenbij de Orde van Advocaten.Niet zo lang
geleden,het kan eenjaar geledenof daaromtrentzijn geweest,hoordeik A op
de radio. Hij had eenbelangrijke functie bij de Orde van Advocaten.Op een
gegevenmoment sprak hij het woord "winstmaximalisatie" uit.
"Winstmaximalisatie, waar heeft hij het over?" dacht ik. Het leek wel vloeken
in de kerk. Het leek niet bedoeldte zijn als eenvies woord, eerderals het
enige doel of hoofddoel waar vanzelfsprekendalles in de advocatuurom zou
moetendraaien
Dat de linkse vlag aande wilgen wordt gehangenbetekenr~ennelijknog niet
dat ook afstandwordt gedaanvan het negatieveimago van 'Ketbegrip
commercieel,het commercieelzijn wordt met alle negatievekantendie er in
het verledenaan werdentoegedichtovergenomenen ook die negatievekanten
worden aanvaard.Vandaardat degenendie vroegerhet woord "commercieel"
als eenvies woord gebruiktenen later zelf commercieelzijn geworden,het
makenvan winst het meestals het vanzelfsprekendecentraledoel zien waar
alles ondergeschiktaan is.
,

Na dit uitstapjewil ik dit schrijven afsluiten. Kopieenvan dit schrijvenzendik
aan eenaantaladvocatenwaarvaneen deel lid is van ue BOA, in de hoopdat
dit ertoe zal bijdragendat wij wakker wordenen er wat actiebereidheid
ontstaat.
Ik zou het zeerop prijs stellen.gezienhet feit dat de uitbreiding van de audit al
op I oktober a.s. en de uitschrijving al op I januari a.s.zou moeteningaan,op
korte termijn, te overleggenover wat wij er aan kunnendoenen welke rol de
BOA er in kan spelen.
Bijgaand ontvangtU ook nog een kopie van eenauditrapportwaaruit op zijn
minst de indruk ontstaatdat het feit dat op een kantooracht advocaten
werkzaamzijn een positieveindicatie is bij het verstrekkenvan een
auditverklaring.
Nog enkele suggesties:op 24 septemberjl. vernamik dat Mr. Hubensgeen
antwoord heeft gekregenop haarschrijven aan het Ministerie van Justitie.Bij
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eventuelebezwaarof beroepsprocedures
overeenauditverklaring
of
uitschrijvingdoorderaadvoorrechtsbijstand
kuntU hier misschiengebruik

I
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van maken.Zelf ga ik waarschijnlijk het auditbureauper fax vragenom een

I

formuliermet
mededeling
datde
derechtsgeldigheid
aanvraag
of eeneventueel
gebruikwaar
vanhet
formulier
geen
erkenningvan
vandeafspraken
de

,

audit aanten grondslagligt of van de inschrijvingsvoorwaardenvan de raad
voor rechtsbijstandimpliceert.

Tenslottenodig ik U uit eenkijkje te nemenop hetvolgendeadresop mijn

1

website:http://www.advocatenkantoornass.nl/audit/audit.php
Hier vindt U tevenslinks naarenkelewebsitesdie hiervoor zijn aangehaald.

In dedoormij enkelemalenaangehaalde
radioreclame
wordtsteedsverwezen

i

naar www.sire.nl maar op die websiteheb ik de desbetreffenderadioreclame
niet kunnenterugvinden.
[
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Met vriendelijke groet,
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Wil1emNass
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