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de Nederlandse Mededingingsautoriteit

van Mr G.J.A.M.Bogaersvoor:

te ' s-Gravenhage

Mr R.K. van de Brugge,klager

zitting vrijdag 26 november2004

en de advocaten,

10.00uur

Mr Fransvan Velsen,advocaatte Haarlem
Mr Maurits Ve1sink,advocaatte Haarlem
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Mr FritsWo1ters,
advocaat
te Amsterdam
endelid-advocaten
vandeBOA, gevestigd
in hun respectievelijkestandplaatsen
in
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1.De NederlandseOrdevan Advocaten,
gevestigdte 's-Gravenhage
2. de Raden voor Rechtsbijstand, gevestigd in
de ressortenvan de Gerechtshovente
Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage,

's-Hertogenbosch,
Leeuwarden.l:
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Geacht College,

1. De bij de BOA, (Bond OndernemendeAdvocaten), aangeslotenadvocaten (ruim 300
,

leden)hebbenzich allen gesteldachterde onderhavigeklacht van confrèreMr Van
de Bruggebij de Cartaamicuscuriaed.d. 30 oktober2004.
2. Zoals in de Carta,(videte aanhefdezes),is gesteld,is de BOA, c.q. zijn de ledenvan
de BOA tegende verplichteauditregeling.
3. De klacht van Mr Van de Bruggebevat- kort samengevat
-.als kerngriefde
:.~

aantastingvan de vrijheid en eigenverantwoordelijkheidvan de advocaatdoor de
verplichte auditregeling,die de concurrentiebeperktof vervalst.Videte de klacht,
o.a.blz. 4, iets onderhet midden,boven 1, (citaat:)
!
i

i

"De bondigesamenvattingvan het auditsysteemals dwingendeadministratieforganisatorischevoorschriftendie preventief(maarook repressief,GB) getoetst
worden,beperkingof vervalsingvan de concurrentie."

I
I

Voorts blz. 5, onderaanc , (citaat:)
"Daarbij wordt aangetekenddat (..).hetuitgesprokenvoornemenvan de Ordeis de
eisengaandewegaante scherpen,uit te breiden,zelfs tot eenbeoordelingvan de
inhoudelijke kant van het werk. De (aanzienlijke)bezwarendaartegenbetreffen
de mededinging,maarook de (mede)in het gedingzijnde vrijheid van de
advocatuur

."

Verderblz. 6, subb (gedwongenwinkelnering),d (ergerlijkevormenvan willekeur
en machtsmisbruik).Blz. 7 (Misbruik van economischemachtspositie);Blz. 8
(marktverstoring).
4. De nadeligegevolgenvan de verplichteaudit zijn door Mr Van de Brugge
geschetst:Een terughollendedeelnamevan advocatenaande gefinancierde
rechtshulp.
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5. De BOA is bekendmet het feit dat de NOVA zelfs het strevenheeft om de
verplichte audit ook in te voerenvoor de particulierepraktijk. Dit zal tot gevolg
hebbeneenscheuringbinnende advocatuur.
6. De audit vertegenwoordigteenkeurslijf, waarinde advocaatniet past.
7. Bekendis dat er plannenzijn binnende NOVA en de Radenvoor rechtsbijstandom
de advocaattot in zijn agendate knechtendoor te bepalenwanneer,waar,aanwie en
hoe lang en hoe eenadvocaatrechtshulpmoetverlenen.Zie de plannenrond de asyladvocatuur.
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8. De kernvraagis "welke samenlevingstaatde Nova en de radenvoor rechtsbijstand
voor ogen". Een dirigistische,waarbij de advocaatzijn vrijheid en eigen
verantwoordelijkheidheeft ingeleverdvoor het dictaatvan de staat,of is de Nova en
zijn de radenvoor rechtsbijstandbereidom ten halve te kerenin stedevan ten hele
te dwalen?
9. De democratischesamenlevingis juist ter behoudgebaatbij vrijheid en eigen
verantwoordelijkheidvan de advocaat,waaropde verplichteaudit ten onrechteen
averechtseeninbreukmaakt.
.

10. De audit is keurslijf, die niet pastin het vrije beroep.Eenovermaataanregelskan
leiden tot onrust,uittreding, woede,opstand.De voortekenenzijn er al. Moge de
Nederlandsemededingingsautoriteit
onsdaarvoorbehoeden.

Gemachtigde.
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