
Aan

de Rechtbank

te 's-Gravenhage

Geeft eerbiedig te kennen:

Mr. Willem Nass,  advocaat, wonende te  Eindhoven , te dezer zake 
woonplaats kiezende te zijnen kantore te Eindhoven aan de Vrijstraat 2a 
(Postbus 420, 5600 AK Eindhoven);

Willem  Nass  stelt bij deze beroep in tegen de beslissing van  de 
Bezwaarcommissie Audit Advocatuur van de Nederlandse Orde van 
Advocaten d.d. 24 juni 2008 of 5 september 2008, verzonden op 
9 september 2008, waarvan hierbij een afschrift wordt overgelegd. 

Producties

Overgelegd worden voorts afschriften van de volgende stukken:
 1. Schrijven van eiser aan het auditbureau d.d. 31 januari 2008 met 

als bijlage het schrijven van Mr. Dumont aan Mr. van Etten d.d. 20 
januari 2008 en als bijlage bij dat schrijven het schrijven van 
Mr. van der Meijden-Wijn aan Mr. Dumont d.d. 16 maart 2007.

 2.  schrijven aan het auditbureau d.d. 1 februari 2008 met als 
bijlagen:
 a) het auditrapport
 b) schrijven van eiser aan Mr. van Etten van 26 november 2007
 c) schrijven van eiser aan Mr. van Etten van 10 december 2007
 d) schrijven van eiser aan Mr. van Etten van 2 januari 2008
 e) schrijven van  Mr. van Etten van 14 januari 2008
 f) schrijven van  Mr. van Etten van 22 januari 2008 aan 

Mr. Dumont
 g) het vorige auditrapport

 3. schrijven van eiser aan het auditbureau van 16 juni 2008
 4. De bij dat schrijven meegezonden beschrijving van de 

kantoororganisatie d.d. 16 juni 2008
 5. De praktijkwaarnemingsovereenkomst d.d. 26 april 2002

Bevoegdheid

Verweerder duidt de beschikking aan als “bindend advies”   en voor zover 
bekend stelt verweerder zich op het standpunt  dat daartegen geen 
beroep open staat. De beschikking beantwoordt echter aan de 
omschrijving van de begrippen  “besluit” en “beschikking”  als bedoeld in 
artikel 1:3 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat de Nederlandse 
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Orde van Advocaten en haar organen bestuursorganen als bedoeld in 
artikel 1:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn, is evident, terwijl ook 
sprake is van een publiekrechtelijke rechtshandeling. Het gaat hier 
immers om een zgn. “toevoegingsaudit”, een audit die een verplicht is 
voor advocaten die gefinancierde rechtsbijstand verlenen, waarbij de 
strekking van de regeling is dat advocaten die geen audit ondergaan of 
niet aan de eisen voldoen, geen gefinancierde rechtsbijstand meer 
mogen verlenen.  

Krachtens artikel 8:1 van de  Algemene Wet Bestuursrecht staat tegen de 
beschikking beroep open. De vraag rijst nog of eiser krachtens het 
bepaalde in artikel 7:1 lid 1 van de Algemene Wet bestuursrecht, 
alvorens beroep in te stellen eerste bezwaar moet maken tegen de 
beschikking, nu deze zowel kenmerken heeft van een primaire 
beschikking als van een beschikking op een bezwaarschrift en nu een 
mededeling als bedoeld in artikel 3:45 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht ontbreekt. Eiser is van mening dat dat niet het geval is, nu 
de commissie die het besluit genomen heeft de naam 
“bezwaarcommissie” draagt en de interne regels van verweerder 
kennelijk niet voorzien in een behandeling van bezwaarschriften tegen 
beschikkingen als de onderhavige. Indien de Rechtbank hierover anders 
oordeelt verzoekt eiser de rechtbank voorzover nodig toepassing te 
geven aan het bepaalde in artikel 6:15 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht.

Aanvullingen en correcties

Verweerder geeft in de beschikking onder het hoofd “Standpunten 
partijen” de standpunten weer zoals eiser die in de visie van verweerder 
heeft ingenomen en de standpunten zoals Mr. J.A.C. Van Etten, hierna 
ook te noemen “ de auditor”  die in de visie van verweerder heeft 
ingenomen.

Eiser meent dat deze opsomming van standpunten onvolledig is, nu 
verweerder hierbij voorbij gaat aan de standpunten die de auditor en 
eiser hebben ingenomen omtrent de invulling die moet worden gegeven 
aan de verplichting van eiser om, indien hij ingeschreven staat bij de 
Geschillencommissie advocatuur of indien hij deelneemt aan de klachten- 
en geschillenregeling, voor zover dat iets anders mocht zijn, dit aan zijn 
cliënten kenbaar te maken. Eiser heeft zich  op het standpunt gesteld 
dat, voorzover hieraan al niet voldaan was door de vermelding op de 
website van de Orde van advocaten en later de vermelding op het 
briefpapier, hij in ieder geval aan deze verplichting voldaan had door 
vermelding van het  feit dat hij aangesloten was bij de 
geschillencommissie op het briefpapier, op de orderbevestigingen en op 
de kantoorwebsite. Het standpunt van de auditor lijkt er op neer te komen 
dat eiser ook hierdoor nog steeds niet aan deze verplichting voldaan had 
en wat eiser in de visie van de auditor nog meer had moeten doen om 
aan deze verplichting te voldoen is onduidelijk gebleven, althans het hele 
standpunt van de auditor over de inhoud en invulling van deze 
verplichting is onduidelijk gebleven. Ook verweerder heeft hierover geen 
duidelijkheid gegeven.
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Voorts heeft eiser nog de volgende aanvullingen en correcties op de 
hieronder cursief weergegeven passages uit de beschikking:

Auditee geeft aan dat een aantal zaken voor hem onduidelijk zijn. Hij  
zegt dat de correspondentie met auditor hem hierover geen duidelijkheid 
heeft gegeven. Hij hoopt dat hij die duidelijkheid wel zal verkrijgen door 
de zitting.

Eiser heeft aangegeven dat hij zich bij de Geschillencommissie 
advocatuur heeft laten uitschrijven omdat hij geen antwoord kreeg op de 
vraag aan welke eisen m.b.t. de mededeling hiervan aan cliënten hij 
moest voldoen als het kantoor ingeschreven zou staan bij de 
geschillencommissie. Hierover heeft eiser geen duidelijkheid gekregen, 
ook niet door deze zitting. Eiser rekende er op dat verweerder in de 
beschikking zou aangegeven welk standpunt hierover juist is en derhalve 
ondermeer duidelijk zou aangegeven wat de verplichting om aan de 
cliënten mededeling te doen van inschrijving bij de geschillencommissie 
en/of deelname aan de klachten- en geschillenregeling concreet inhoudt.

Auditee geeft aan dat hem niet duidelijk was welke actie hij op dit  
verbeterpunt moest ondernemen. Hij geeft aan dat zijn correspondentie  
met auditor op dit punt hem onvoldoende duidelijkheid heeft gegeven.  
Auditee heeft inmiddels een interne klachtenregeling die volgens de 
kantoorwebsite op 30 januari 2008 in werking is getreden. Deze regeling 
voorziet onder meer in de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan 
de Geschillencommissie advocatuur, waarbij het kantoor is aangesloten.  
Dit wordt volgens auditee nu ook vermeld op het briefpapier.

Eiser heeft aangegeven dat hij zich, omdat hij geen duidelijkheid kon 
krijgen omtrent de vraag “welke actie hij op dit verbeterpunt had moeten 
ondernemen”  (om bij de woorden van de commissie te blijven) om bij de 
geschillencommissie ingeschreven te kunnen blijven staan, zich bij de 
geschillencommissie heeft laten uitschrijven. Eiser heeft niet gezegd dat 
het kantoor ten tijde van de zitting nog steeds bij de Geschillencommissie 
was aangesloten. Eiser heeft wel aangegeven dat de interne 
klachtenregeling onder meer voorziet in de mogelijkheid om geschillen 
voor te leggen aan de Geschillencommissie advocatuur. Daartoe is in de 
interne klachtenregeling een bepaling met de volgende tekst opgenomen: 
“Indien in het contact met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt  
afgehandeld, werkt de advocaat er aan mee dat de kwestie voorgelegd 
aan de Geschillencommissie Advocatuur, indien de cliënt dat wenst.” 
Doel van deze aanvulling was te bereiken dat de cliënt de mogelijkheid 
krijgt een klacht door de geschillencommissie Advocatuur te laten 
behandelen zonder dat eiser daarvoor bij die geschillencommissie 
ingeschreven hoeft te staan. Eiser meent dat hier geen speld tussen te 
krijgen is. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de vraag kan rijzen of dit een 
wenselijke constructie is.  Eiser had dan ook verwacht dat verweerder er 
niet blij mee zou zijn dat het kantoor niet langer bij de 
geschillencommissie ingeschreven was en al helemaal niet met het feit 
dat deze audit daar de aanleiding toe was. De leden van de commissie 
reageerden echter lauw. De leden van de commissie wekten de indruk 
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dat het hen niet interesseerde of en waarom het kantoor wel of niet bij de 
geschillencommissie ingeschreven staat. Ten tijde van de audit werd van 
de interne klachtenregeling geen mededeling gedaan op de 
orderbevestigingen en ook niet op de website. Uitgangspunt was toen dat 
de ingang van de klachtenregeling was de situatie waarin sprake is van 
een  redelijkerwijs als klacht  aan te merken, mondeling of schriftelijk 
gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de 
advocaat, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt, waarbij het model 
van de Nederlandse Orde van Advocaten als voorbeeld heeft gediend. 
Het feit dat toen van de interne klachtenregeling geen mededeling in de 
orderbevestigingen werd gedaan is niet ter sprake geweest bij de audit 
en ook niet bij de zitting. 

Eiser heeft niet gezegd dat ten tijde van de zitting op het briefpapier 
vermeld zou worden dat het kantoor bij de geschillencommissie was 
aangesloten. Eiser heeft wel aangegeven dat hij, teneinde aan de eisen 
van de auditor te voldoen, op het briefpapier, op de 
opdrachtbevestigingen en op de website een mededeling heeft geplaatst 
dat hij bij de Geschillencommissie advocatuur was aangesloten en dat 
hij, toen bleek dat dat kennelijk niet genoeg was, althans daarover geen 
duidelijkheid was te krijgen en de daaruit voortvloeiende problemen 
derhalve kennelijk niet op een andere manier konden worden opgelost, 
zich daarom bij de geschillencommissie heeft laten uitschrijven waarna al 
die mededelingen, dus ook de mededeling op het briefpapier, er weer af 
moesten. Verweerder heeft dit ook zelf kunnen vaststellen. Het 
briefpapier waarop de brieven van 26 november en 10 december 2007 
en die van 2 januari 2008 aan de auditor zijn gesteld, welke brieven zich 
in het dossier waarover verweerder de beschikking heeft, bevinden, 
bevat immers de woorden “Aangesloten bij de Geschillencommissie 
advocatuur”.  Het briefpapier waarop de brief van 31 januari 2008 aan het 
auditbureau van de Nederlandse Orde van Advocaten gesteld is, bevat 
deze mededeling niet meer omdat het kantoor toen niet meer bij de 
geschillencommissie ingeschreven was. Ook bevat het schrijven van Mr. 
Dumont van  20 januari 2008 aan de auditor, dat zich eveneens in het 
dossier van verweerder bevindt, de duidelijke mededeling dat eiser zich 
bij de geschillencommissie heeft laten uitschrijven omdat dat blijkbaar bij 
de audit te veel problemen met zich meebrengt. Eiser ging er van uit dat 
de commissie de stukken en derhalve ook deze brief gelezen had en dat 
de commissie ermee bekend was dat eiser niet langer bij de 
Geschillencommissie advocatuur ingeschreven was. Dat de commissie 
dit niet zou hebben geweten en zou hebben gedacht dat het kantoor ten 
tijde van de zitting nog steeds bij de geschillencommissie zou zijn 
ingeschreven, was niet kenbaar, noch voor, noch tijdens de zitting.

Eiser vraagt akte van het feit dat verweerder erkent dat deelname aan de 
klachten- en geschillenregeling en derhalve waarschijnlijk ook 
ingeschreven staan bij de geschillencommissie advocatuur niet verplicht 
is. Op het voorlaatste blad van de beschikking stelt verweerder immers 
letterlijk: “De commissie meldt auditee dat indien hij deelneemt aan de 
klachten- en geschillenregeling advocatuur, hij dit kenbaar moet maken 
aan zijn cliënten”. Dat deze passage wordt gevolgd door een aantal 
feitelijke onjuistheden doet niet af aan het feit dat verweerder hiermee 
erkent dat deelname aan de klachten- en geschillenregeling niet verplicht 
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is en dat verweerder hiermee op zijn minst indirect erkent dat ook 
ingeschreven staan bij de geschillencommissie advocatuur niet verplicht 
is. Nu eiser niet (langer) deelneemt aan de geschillenregeling advocatuur 
en ook niet ingeschreven is bij de geschillencommissie advocatuur is hij 
niet langer gerechtigd hiervan mededeling te doen en kan verweerder 
derhalve ook niet van hem eisen dat hij vermeldt dat hij wel zou 
deelnemen aan de klachten en geschillenregeling en/of zou zijn 
aangesloten bij de Geschillencommissie advocatuur.

Auditee geeft aan dat hij het systeem inmiddels zo heeft aangepast dat  
het checken van belangentegenstellingen wel mogelijk is.

Eiser heeft aangegeven dat hij het systeem inmiddels zo had aangepast 
dat zoeken op namen van wederpartijen mogelijk is. Eiser heeft niet 
gezegd dat checken van belangentegenstellingen daarvoor niet mogelijk 
geweest zou zijn.

Voorts stelt auditee de commissie nog een aantal vragen over zaken 
waarover bij hem onduidelijkheid bestaat. De commissie beantwoordt  
deze vragen, en auditee bevestigt dat een en ander hem duidelijk is.

Helaas geeft verweerder niet aan wat de vragen die eiser gesteld zou 
hebben inhouden en, nog belangrijker, wat het antwoord van verweerder 
op die vragen was. Het enige waarover eiser duidelijkheid heeft gekregen 
die hij daarvoor niet had, is dat het aanhouden van een afzonderlijke 
wederpartijenadministratie niet verplicht is, doch helaas alleen mondeling 
en niet zwart op wit, zodat een volgende auditor hierover weer andere 
eisen kan stellen en eiser zich in dat geval niet op deze beschikking kan 
beroepen. Eiser weet nog steeds niet wat de verplichting om, in geval 
van inschrijving bij de geschillencommissie, dit aan de cliënt kenbaar te 
maken, concreet inhoudt. Eerder dacht eiser het, tot op zeker hoogte, wel 
te weten.  In zijn schrijven van 2 januari 2008 aan de auditor (zie de 
tweede volzin op het eerste blad van dat schrijven) heeft eiser immers 
aangegeven dat de auditor geen antwoord meer hoefde te geven op de 
tweede vraag uit de brief van 10 december 2008 (zie op blad 4, slot, van 
dat schrijven) omdat eiser het feit dat hij was aangesloten bij de 
geschillencommissie (de vraag kan ook nog rijzen of dit hetzelfde is als 
ingeschreven staan bij de geschillencommissie) zowel op het briefpapier 
als op de kantoorwebsite had vermeld en die mededeling daarboven ook 
in het model voor de opdrachtbevestiging had opgenomen. Toen dit 
kennelijk ook niet genoeg was, en totaal niet meer was vast te stellen wat 
de eis dan wel concreet in zou houden, heeft eiser, om van dit probleem 
af te komen, zich bij de geschillencommissie laten uitschrijven.

Verweerder doet het hierbij ten onrechte voorkomen alsof het aan eiser 
zou liggen dat er over een  een aantal zaken onduidelijkheid bestaat. Het 
bestaan van deze onduidelijkheid ligt niet aan eiser, maar aan het feit dat 
hij van de auditor op een aantal duidelijke vragen geen, althans geen 
duidelijk antwoord kreeg en dat hij deze antwoorden, althans een deel 
daarvan, ook van verweerder niet kreeg. Daarnaast speelt hierbij 
natuurlijk ook het niveau van de veelal vage en versnipperde regelgeving 
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rond de toevoegingsaudit, welke regelgeving geheel of grotendeels door 
of in opdracht van verweerder is opgesteld, en de grote ruimte die deze 
regelgeving de auditoren biedt om er een eigen uitleg aan te geven en 
daarmee eigen eisen te stellen, een rol. Een voorbeeld van het lage 
niveau ven de regelgeving is dat het er op lijkt dat in de 
kwaliteitsstandaard geen onderscheid wordt gemaakt tussen de 
begrippen “zaken” en “cliënten” en tussen de begrippen 
“zakenadministratie” en “cliëntenadministratie”. 

Auditee geeft aan dat hij naar aanleiding van de audit de overdracht en 
vervanging schriftelijk heeft vastgelegd.

Eiser heeft niet gezegd dat hij naar aanleiding van deze audit de 
overdracht en vervanging schriftelijk zou hebben vastgelegd. De 
overdracht en vervanging was voor en ten tijde van de audit ook al 
schriftelijk vastgelegd en voorafgaand aan de beschikking is nergens uit 
gebleken dat hetzij verweerder hetzij de auditor daar een ander idee over 
hadden. De auditor heeft een verbeterpunt gegeven omdat er geen 
beschrijving van de kantoororganisatie was, hoewel een verplichting tot 
het hebben van een  beschrijving van de kantoororganisatie niet in de 
kwaliteitsstandaard is opgenomen, en niet omdat overdracht en 
vervanging niet schriftelijk zouden zijn vastgelegd. Eiser heeft 
voorafgaand aan de zitting een kopie van die  beschrijving van de 
kantoororganisatie aan verweerder toegezonden zodat verweerder zelf 
heeft kunnen vaststellen dat er nu een  beschrijving van de 
kantoororganisatie was.

Voorts heeft verweerder bij de opsomming van de standpunten van 
“partijen”  niet opgenomen de standpunten over de inhoud van de 
verplichting om ingeval van inschrijving bij de geschillencommissie 
daarvan mededeling te doen. Het standpunt van eiser was dat hij in ieder 
geval aan die verplichting voldaan had door een mededeling op het 
briefpapier, een op de website en een op de orderbevestigingen Het 
standpunt van de auditor was kennelijk dat dit niet voldoende is. 
Verweerder heeft nagelaten in de beschikking een standpunt hierover te 
formuleren. Met name heeft verweerder nagelaten aan te geven wat nog 
meer nodig was om aan deze  eis te voldoen.  Natuurlijk zou verweerder 
zich op het standpunt kunnen stellen dat dit niet meer nodig was omdat 
eiser inmiddels niet meer bij de geschillencommissie stond ingeschreven, 
doch hier kan verweerder zich niet op beroepen nu verweerder er 
kennelijk – zij het dan ook ten onrechte - van uit is gegaan dat eiser nog 
steeds bij de geschillencommissie was ingeschreven.

Bevoegdheid

Verweerder stelt zich op het standpunt dat de beschikking een bindend 
advies is en dat daartegen geen beroep open staat. De beschikking 
beantwoordt echter aan de omschrijving de begrippen  “besluit” en 
“beschikking”  als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht. Dat de Nederlandse Orde van Advocaten en haar organen 
bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1 van de Algemene Wet 
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Bestuursrecht zijn, is evident, terwijl ook sprake is van een 
publiekrechtelijke rechtshandeling. Het gaat hier immers om een zgn. 
“toevoegingsaudit”, een audit die een verplicht is voor advocaten die 
gefinancierde rechtsbijstand verlenen, waarbij de strekking van de 
regeling is dat advocaten die geen audit ondergaan of  niet aan de eisen 
voldoen, geen gefinancierde rechtsbijstand meer mogen verlenen.  

Krachtens artikel 8:1 van de  Algemene Wet Bestuursrecht staat tegen de 
beschikking beroep open. De vraag rijst nog of eiser krachtens het 
bepaalde in artikel 7:1 lid 1 van de Algemene Wet bestuursrecht, 
alvorens beroep in te stellen eerste bezwaar moet maken tegen de 
beschikking, nu deze zowel kenmerken heeft van een primaire 
beschikking als van een beschikking op een bezwaarschrift en nu een 
mededeling als bedoeld in artikel 3:45 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht ontbreekt. Eiser is van mening dat dat niet het geval is, nu 
de commissie die het besluit genomen heeft de naam 
“bezwaarcommissie” draagt en de interne regels van verweerder 
kennelijk niet voorzien in een behandeling van bezwaarschriften tegen 
beschikkingen als de onderhavige. Indien de Rechtbank hierover anders 
oordeelt verzoekt eiser de rechtbank voorzover nodig toepassing te 
geven aan het bepaalde in artikel 6:15 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht.

Gronden

Eiser voert de volgende gronden aan:

1. Ten onrechte verklaart verweerder het bezwaar ongegrond omdat 
eiser ten tijde van de audit zijn deelname aan de klachten- en 
geschillenregeling niet kenbaar maakte aan zijn cliënten

Een element in de logica achter de beschikking is kennelijk het 
idee dat, in de visie van verweerder, indien de advocaat die de 
audit moet ondergaan ten tijde van de audit aan een bepaalde eis 
niet voldoet, deze, bij wijze van een soort sanctie, dit tegen 
betaling van € 543,90 exclusief btw en reiskosten en met het risico 
dat het opnieuw niet goed is, opnieuw moet laten vaststellen in het 
kader van een zgn. heraudit. Dit is kennelijk de achtergrond achter 
de reden waarom verweerder bij gelegenheid van de hoorzitting 
geen kennis wilde nemen van bewijzen waaruit blijkt van 
aanpassingen die na de audit hebben plaatsgevonden.

Het belang bij de ongegrondverklaring op deze grond bestaat in de 
visie van verweerder derhalve kennelijk hieruit dat er nog een 
auditor moet controleren of eiser  zijn deelname aan de klachten- 
en geschillenregeling nu wel kenbaar maakt aan zijn cliënten Dit is 
echter niet mogelijk nu eiser niet meer ingeschreven is bij de 
geschillencommissie en derhalve ook niet meer verplicht en zelfs 
niet gerechtigd is aan zijn cliënten mede te delen dat hij bij deze 
geschillencommissie is ingeschreven. Bovendien heeft verweerder 
zelf kunnen constateren dat eiser na de audit tot het tijdstip van de 
uitschrijving de inschrijving bij de geschillencommissie aan zijn 
cliënten kenbaar maakte.  Verweerder heeft immers kopieën 
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ontvangen van de brieven van eiser aan de auditor van 26 
november en 10 december 2007 en 2 januari 2008 en verweerder 
heeft zelf kunnen vaststellen dat  het briefpapier waarvan daarbij 
gebruik is gemaakt de betreffende mededeling bevat, zodat er ook 
om die reden geen noodzaak meer is waarom een auditor dit nog 
eens afzonderlijk zou moeten controleren. Bij het voorgaande is er 
van uitgegaan dat onder deelname aan de klachten- en 
geschillenregeling hetzelfde moet worden verstaan als onder 
ingeschreven staan bij de Geschillencommissie advocatuur.

2. De beschikking is onvoldoende gemotiveerd nu uit de beschikking 
niet blijkt of verweerder onder deelname aan de klachten- en 
geschillenregeling hetzelfde verstaat als ingeschreven zijn bij de 
Geschillencommissie advocatuur en zo nee, wat het verschil is.

3. Ten onrechte oordeelt verweerder dat er onvoldoende 
mogelijkheid zou zijn om op adequate wijze 
belangentegenstellingen te checken.

4. Ten onrechte oordeelt verweerder dat de overdracht en 
vervanging ten tijde van de audit nog niet voldoende waren 
vastgelegd.

Voor zover verweerder van mening was dat ten tijde van de audit 
de overdracht en vervanging niet voldoende zouden zijn 
vastgelegd was dit ten tijde van de zitting niet kenbaar. Voorzover 
het standpunt van de auditor zou zijn geweest dat ten tijde van de 
audit de overdracht en vervanging niet voldoende zouden zijn 
vastgelegd, was dat evenmin kenbaar, noch tijdens de audit, noch 
later. Wel heeft de auditor gesteld dat een beschrijving van de 
kantoororganisatie ontbrak, doch die eis berust niet op de 
kwaliteitsstandaard . Voorzover verweerder hiermee beoogt te 
bereiken dat een auditor afzonderlijk moet controleren of er nu wel 
een  beschrijving van de kantoororganisatie is, ontbreekt hiervoor 
bovendien het belang, nu eiser voorafgaand aan de zitting aan 
verweerder een beschrijving van de kantoororganisatie heeft 
toegezonden, zodat verweerder zelf heeft kunnen vaststellen dat 
deze er is.

5. Ten onrechte verklaart verweerder het bezwaar ongegrond omdat 
eiser ten tijde van de audit nog niet de bewaartermijn van 5 jaar in 
zijn afsluitbrieven vermeldde. Uit de formulering kan worden 
afgeleid dat verweerder ermee bekend is dat deze mededeling nu 
wel in de afsluitbrieven is opgenomen. Bovendien had verweerder 
dit op de zitting zelf kunnen vaststellen, maar verweerder wilde dat 
niet omdat verweerder er kennelijk de voorkeur gaan gaf dit bij 
wijze van een soort sanctie nog eens apart door een auditor tegen 
betaling van € 543,90 exclusief btw en reiskosten te laten 
controleren. Bovendien is door het gebruik van digitale dossiers 
het belang bij vernietiging na 5 jaar en daarmee het belang van de 
vermelding van de bewaartermijn in de afsluitbrieven grotendeels 
vervallen.
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Eiser verzoekt U voornoemde beslissing van verweerder te vernietigen 
met zodanige verdere beslissing als Uw Rechtbank zal vermenen te 
behoren.

Eindhoven, 16 oktober 2008

W. Nass
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Advocatenkantoor Mr. W. Nass

Beschrijving kantoororganisatie

Hoofdstuk 1 dossiers en kasten
Dossiers en het archief, voorzover dat intern bewaard wordt, zijn opgeslagen in dossierkasten. 
Lopende dossiers en dossiers waarin nog werkzaamheden moeten plaatsvinden, zijn genummerd 
met codes die bestaan uit een letter E, gevolgd door vijf cijfers. De cijfers geven de volgorde aan 
waarin de dossiers zijn aangemaakt. Op de laden waarin zich de lopende dossiers bevinden zijn de 
nummers van het eerste en het laatste dossiers aangegeven. Zo bevinden zich in de kast waarop is 
aangegeven ¨E25847-E25941¨ de lopende dossiers met de nummers E25847 t/m E25941, voorzover 
deze niet zijn afgelegd. 

Archiefdossiers bevinden zich in de laden Archief 1 t/m Archief 4. De oudste archiefdossiers 
bevinden zich in de lade Archief 1 en de nieuwste in de lade Archief 4. Als een dossier wordt 
afgelegd wordt het achterin de lade Archief 4 geplaatst. 

Hoofdstuk 2 computers en digitale opslag
Het kantoor is voorzien van een intern netwerk. Daarin zijn voorzover ten deze van belang, de 
volgende computers opgenomen:

Netwerknaam Plaats Omschrijving Besturingssysteem
werkcomputer Op het bureau bij het 

raam
HP Pavillon Linux (Windows XP)

kamer105 Bij de 
printers/scanners

Dell computer Windows XP

linux2 Op het bureau links 
achter

IBM Linux

centraal Op het bureau links 
voor

Compaq Deskpro Linux

kamer103 Op het bureau achter Compaq Deskpro oud Windows NT
naamloos Spreekkamer Compa1 Deskpro Linux

De computer met de naam centraal wordt voorzover hier van belang, hoofdzakelijk gebruikt voor de 
backups. De computer klamer103 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor financiële administratie.

Linux2 is de centrale computer. Op de computer linux2 bevinden zich de werkbestanden, digitale 
dossiers, databestanden met zaakgegevens, cliëntgegevens en ook een bestand met ex-cliënten en 
interne websitebestanden. Dit was ook al zo ten tijde van de audit in september 2007 en de audit in 
september 2004, Er wordt dus niets naar een andere computer overgebracht of op een andere 
computer ingevoerd als een zaak beëindigd wordt!

Bij de dagelijkse werkzaamheden hoeven in het algemeen alleen werkcomputer en kamer105 te 
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worden bediend. Kamer105 is met name van belang voor het scannen van bestanden en het direkt 
afdrukken van bestanden die gescand zijn. Op kamer105 bevindt zich daartoe het programma 
Paperport.

Het bewerken van tekstbesanden vindt plaats op werkcomputer, doch kan oop op kamer105. De 
bestanden worden standaard op linux2 opgeslagen. Het bewerken van tekstbestanden vindt plaats 
met het programma OpenOffice.org. 

Aan werkcomputer, kamer103 en linux2 zal een apart hoofdstuk worden geweid.

De computer in de spreekkamer wordt ondermeer gebruikt om in voorkomende gevallen teksten te 
kunnen bewerken tijdens een gesprek en ook om in voorkomende gevallen informatie te bekijken 
tijdens een gesprek.

Hoofdstuk 3 administratie van dossiers en het programma 
“Advocatenpraktijk”
De informatie over clienten en zaken, is opgeslagen in een database op de computer linux2, de 
computer waar de gegevens centraal bewaard worden, en is vanaf andere computers met een 
wachtwoord te benaderen. Inloggen vanuit werkcomputer en kamer105 gaat automatisch.

Deze database bestaat uit een aantal dBase tabellen.

Het raadplegen en beheren van de clientenadministratie, de zakenadministratie, de 
urenadministratie, de toevoegingenadministratie vindt plaats met een speciaal progamma, genaamd 
“Advocatenpraktijk”. Dit programma is geinstalleerd op werkcomputer en kamer105.

Op werkcomputer wordt dit programma gestart door te klikken op het startpictogram (hier een wit 
sterretje op een lichtblauwe achtergrond) en vervolgens op Wine en dan op Programs en 
Advocatenpraktijk. Wine is een voorziening waarmee Windows toepassingen onder Linux gedraaid 
kunnen worden. Mogelijk kan het ook direkt gestart worden door de klikken op het startpictogram 
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en dan op Advocatenpraktijk te klikken onder “Meest gebruikte toepassingen”.

Direkt bij het starten ziet U de termijnen. 

Boven ieder deelvenster ziet U een navigator waarmee door de records gebladerd kan worden. Met 
de meest linkse knop, het blauwe pijltje, worden de ingevulde gegevens verwerkt voorzover dat nog 
niet gebeurd is. De functies van de overige knoppen worden zichtbaar door met de muis over de 
knoppen te bewegen.  Bij sommige schermen kan via het menu “Volgorde” de volgorde (index) 
worden gekozen.

Bij de meeste deelvensters kunnen direkt na het openen geen wijzigingen worden aangebracht. 
Door het kiezen van de functie Bewerken/Bewerken wordt wijzigen van de bestanden mogelijk. Dit 
is aangebracht om te voorkomen dat bij vergissing wijzigingen wordden aangebracht.

De gegevens kunnen al naar gelang de functie, worden gepresenteerd in formuliervorm of in 
tabelvorm

Hieronder worden de belangrijkste functies beschreven.

De functie Clienten
Deze bevat de clientgegevens. Er staan zowel clienten als ex-clienten in, ook van 2002 en ouder. 
Alle clienten hebben een uniek kenmerk. Dit kenmerk is de naam in hoofdletters. Als er meer 
clienten zijn met dezelfde naam, bestaan de kenmerken of een of meer daarvan, van die clienten uit 
de naam in hoofdletters met twee cijfers.
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In het venster bevindt zich een kader met de aanduiding “Zoeken”. Door in het tekstvak in dat kader 
de eerste letters van een kenmerk in te typen kan op kenmerk en daarmee ook op naam, gezocht 
worden. Met de opdracht Speciaal/Briefhoofd maken kan een briefhoofd voor een brief aan de 
betreffende cliënt worden gemaakt. Het briefhoofd wordt automatisch naar het klembord 
gekopieerd en kan met de plakfunctie in brieven worden geplakt.

De bedoeling was en is nog steeds dat er een voorziening zou komen waarmee clienten voor wie 
geen werkzaamheden meer worden verricht automatisch worden overgebracht naar het bestand ex-
clienten. Tot nu toe is dit niet gebeurd, aanvankelijk omdat dit geen prioriteit had en sinds de audit 
in september 2007 omdat er bij die audit onduidelijkheden zijn gerezen m.b.t. de vraag of het 
maken van onderscheid tussen clienten en ex-clienten wel mag.

De functie Uren
Hierin worden de uren bijgehouden. Invoeren van een handeling vindt plaats door op het blauwe + 
teken te klikken en daarna het dialoogvenster in te vullen.

De functie Zaakcodes

De gegevens worden hier gepresenteerd in formuliervorm. Links onder op het scherm bevindt zich 
een kader met invoervelden voor het zoeken op zaakcode of op zaakkenmerk. Hierna in de 
beschrijving van de functie Zaakcodes wordt dit kader aangeduid als het kader “Zoeken”.  Door de 
zaakcode of het zaakkenmerk in het daartoe bestemde invoerveld in te vullen kan het record worden 
opgezocht.
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De volgorde van de zaken kan via de menu-opdrachten Volgorde/Zaakkenmerk resp. 
Volgorde/Zaakcode op zaakkenmerk of zaakcode worden gezet. Door te zoeken met gebruikmaking 
van de invoervelden in het kader  “Zoeken” wordt de volgorde automatisch ingesteld op het veld 
waarin gezocht wordt, dus op zaakkenmerk of op zaakcode. 

Het kader “Zoeklijst” dient als een soort geheugensteun voor als er meer dossiers opgezocht moeten 
worden. Door op “Bijvoegen” te klikken wordt  De zaak die nu zichtbaar is met de zaakcode, dus 
het zaakkenmerk en de zaakcode, in de zoeklijst opgenomen. De zoeklijst kan worden afgedrukt 
door op “Afdrukken” te klikken of geschoond door op “Leeg” te klikken.

Door op de knop “Client” te klikken wordt het venster “Clienten” geopend en de betereffende cliënt 
opgezocht.  Daarvoor is wel nodig dat het kenmerk van de betreffende cliënt bij de zaak is 
ingevoerd.

Er zijn twee manieren om op wederpartij te zoeken:

1. door een zakenlijst te maken

2. direkt op een wederpartijnaam zoeken

Zakenlijst maken

Kies het menu Speciaal/Zakenlijst maken. Er verschijnt een menu. Kies een directory waar de 
zakenlijst moet komen te staan en typ een bestandsnaam in , bijvoorbeeld “zakenlijst”. De zakenlijst 
wordt gemaakt. Open het gemaakte bestand vervolgens met een tekstverwerker waarmee het 
bestand doorzocht kan worden.
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Direkt op wederpartijnaam zoeken

Rechts onder op het scherm bevindt zich een kader met de aanduiding “Zoeken op wederpartij”. 
Om  na te gaan of een bepaalde naam als wederpartij in het bestand voorkomt tikt U de naam van de 
wederpartij of een deel daarvan in en klikt vervolgens op de knop “Zoeken” in het  kader met de 
aanduiding “Zoeken op wederpartij””. Om de volgende zaak te vinden die aan dit kenmerk voldoet 
klikt U op de knop “Volgende zoeken het  kader met de aanduiding “Zoeken op wederpartij””.

Als U bijvoorbeeld het woord  “gemeente” intikt en op “Zoeken” klikt verschijnt de eerste zaak 
waarin een gemeente wederpartij is. Door op “Volgende zoeken” te klikken, verschijnt de volgende 
zaak waarin een gemeente wederpartij is. Om na te gaan of een bepaalde naam als wederpartij in 
alle zaken, ook de gearchiveerde, voorkomt, moet deze bewerking ook worden uitgevoerd in het 
venster van de functie Archief. De werking hiervan is identiek aan die als hiervoor omschreven.

De functie Termijnen
Deze wordt direct opgestart. Klik om een termijn toe te voegen op het blauwe + teken. 

De functie archief

Bij deze functie kunnen de gegevens door middel van de tabs in tabelvorm en in formuliervorm 
worden weergegeven. Zoeken kan door in een van de invoervelden in het kader “zoeken” de 
gevraagde archiefcode of zaaknaam in te voeren. Zoeken op wederpartij kan op twee manieren, door 
het maken van een archieflijst of door direkt op wederpartij te zoeken. Maken van een archieflijst 
kan door de menuopdracht Speciaal/archieflijst maken. Voor het overige werken deze functies op 
dezelfde manier als bij de lopende zaken in het venster van de functie Zaakcodes.

De functie toevoegingen
Net zoals bij de functie “archief” kunnen hier de gegevens door middel van de tabs in tabelvorm en 
in formuliervorm worden weergegeven. Ook hier is een kader om te zoeken. Onder “omschrijving” 
wordt hier in het algemeen de naam van de cliënt gegeven.

De functie Adressen
Hier worden andere adressen dan die van cliënten bijgehouden. 

De functie Rechtsgebieden
Hierin worden rechtsgebieden bijgehouden. Aan de hand van de hierin opgenomen rechtsgebieden 
kan in het venster “zaakcodes” een keuze uit rechtsgebieden worden gemaakt.
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De functie Wederpartijen
Deze is uitsluitend aangemaakt in verband met de problematiek ronde de audit van 2007/2008. Er 
staan momenteel enkele wederpartijen in.

De functie Ex-cliënten
Hierin worden momenteel de oudere ex-cliënten bijgehouden. De bedoeling was dat er een 
voorziening zou komen om bestaande cliënten voor wie geen werkzaamheden meer verricht worden 
automatisch over te brengen. Dat zou dan een voorziening moeten worden die ongeveer net zo 
werkt als de voorziening waarmee dossiers naar het archief worden overgebracht. In de voorgaande 
jaren is deze voorziening niet aangebracht omdat dit geen prioriteit had. Sinds september 2007 is 
hier voorlopig van afgezien omdat bij de laatste audit twijfels zijn gerezen of dit wel mag. Hopelijk 
worden deze twijfels bij de zitting van de geschillencommissie op24 juni 2008 weggenomen.

Hoofdstuk 4  Digitaliseren van stukken

Dit vindt plaats om de computer met de naam kamer105.  Start Scansoft Paperport voorzover dat 
niet actief is. Links op het scherm bevindt zich een boom met namen, grotendeels namen van 
cliënten Deze vertegenwoordigen directory's. Voorzover er sprake is van meer zaken zijn deze in het 
algemeen gesplitst in subdirectory's.

Ga naar de subdirectory waarin het bestand moet komen. Voor het scannen wordt gebruik gemaakt 
van de Brother MFC. Het document kan op het glas geplaatst worden of in de automatische 
invoerder. Als het document uit meer pagina's bestaat en automatisch ingevoerd moet worden, moet 
het eerst met de ontnieter losgemaakt worden en daarna met de nietmachine worden hersteld.

Klik om te scannen eerst met de rechtermuisknop op het pictogram smartui. Dit is een naar boven 
en iets schuin naar links wijzend wit pijntje met daarboven iets zwarts. Klik om zwart wit te 
scannen vervolgens op het bovenste pictogram “Scannen naar bestand” in het kader “Scannen”. 
Verder kan hier verwezen worden naar de helpbestanden.

De bestanden worden door Paperport opgeslagen in paperportbestanden met de extensie .max. 
Omzetten in PDF bestanden vindt plaats door rechts te klikken op het bestand en vervolgens de 
keuze te maken “Als PDF item dupliceren”. 
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