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1. Inleiding 

 

Voor u ligt de eindrapportage over 2013 van mijn onderzoek als interim rapporteur toezicht 

advocatuur. Ik onderzoek als interim rapporteur de kwaliteit, objectiviteit en integriteit van het 

toezicht op advocaten zoals dat wordt uitgeoefend door de dekens. In deze rapportage geef ik mijn 

bevindingen over het functioneren van het toezicht op de advocatuur. Deze bevindingen zijn het 

resultaat van mijn onderzoek gedurende de periode 1 januari – 30 november 2013.  

 

Ik heb bij mijn onderzoek voortgebouwd op de eindrapportage over 2012. Op 29 juli 2013 heb ik een 

werkagenda gepresenteerd met daarin de onderwerpen en thema’s welke ik in de tweede helft van 

2013 nader wil onderzoeken. Meer informatie over mijn onderzoek kunt u vinden op de website 

www.toezichtadvocatuur.nl. 

 

Met deze rapportage sluit ik mijn onderzoek over 2013 af en beoordeel ik in hoeverre de Orde haar 

verantwoordelijkheid voor consistent en zichtbaar toezicht heeft opgepakt en wat de stand van 

zaken is met betrekking tot het toezicht. In dat kader heb ik in mijn vorige eindrapportage gezegd 

dat:  

 

“2013 het jaar van de waarheid wordt, het jaar waarin de resultaten van het werk dat de 

Orde heeft verricht in volle omvang zichtbaar moet worden. 2013 zal zo het jaar moeten 

worden waarin alle acties die zijn ingezet, breed worden geoperationaliseerd.”1 

 

In mijn gesprek met de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer begin 

oktober 2013 heb ik aangegeven dat de omslag die in 2012 is ingezet in 2013 moet zijn doorgezet en 

uiteindelijk moet leiden tot zichtbaar en consistent toezicht.  

 

De ontwikkelingen in het toezicht in 2013 kenmerken zich onder meer door activiteiten op het 

financieel terrein: de oprichting van de unit financieel toezicht advocatuur en het kenniscentrum 

Wwft, door het aselect en op basis van signalen actief bezoeken van kantoren, waarbij toezicht op de 

kwaliteit een belangrijke plaats inneemt en door de totstandkoming van afspraken over externe 

verantwoording, waarbij de jaarverslagen van de raden van toezicht over 2013 overeenkomstig een 

geharmoniseerd model van verslaglegging worden gepresenteerd.  

 

Ik merk daarbij nog op dat de maatregelen en verbeteringen in het toezicht die de Orde heeft 

doorgevoerd, moesten plaatsvinden in een periode waarin de wetgever een grote reorganisatie in de 

rechtspraak doorvoerde. De herziening van de gerechtelijke kaart heeft niet alleen gevolgen voor de 

rechterlijke macht, maar ook voor de organisatie en de ondersteuning van de lokale Ordes. Het 

aantal arrondissementen is verkleind naar elf en op twee na alle arrondissementen zijn 

geconfronteerd met de gevolgen van deze herziening. De Orde heeft deze reorganisatie goed 

opgepakt. 

 

De opzet van deze eindrapportage is als volgt. In hoofdstuk 2 bespreek ik kort mijn onderzoeksvraag. 

In hoofdstuk 3 blik ik terug op mijn eindrapportage 2012 en geef ik aan welke onderwerpen ik in 

                                                           
1
 Eindrapportage 2012, blz. 5. 

http://www.toezichtadvocatuur.nl/
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2013 heb onderzocht. In hoofdstuk 4 beschrijf ik de werkwijze van mijn onderzoek en ga ik onder 

andere in op het gesprek dat ik met de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede 

Kamer heb gevoerd. In hoofdstuk 5 presenteer ik mijn bevindingen per thema. En in hoofdstuk 6 

volgt mijn conclusie. Als laatste geef ik in hoofdstuk 7 aan welke thema’s en onderwerpen ik in 2014 

zal onderzoeken. 

 

  



Interim rapporteur toezicht advocatuur 

Eindrapportage 2013 
7 

2. Onderzoeksvraag 

 

Op 1 februari 2012 startte mijn onderzoek naar de kwaliteit, objectiviteit en integriteit van het 

toezicht op advocaten. Als uitgangspunt bij dit onderzoek hanteer ik tot op de dag van vandaag het 

verzoek dat ik van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten (hierna algemene raad) 

heb gekregen. Dit verzoek luidde: 

 

“ U rapporteert als interim rapporteur toezicht advocatuur over de kwaliteit, objectiviteit en 

integriteit van het lokale toezicht op advocaten zoals dat wordt uitgeoefend door de lokale 

deken. U doet dit onafhankelijk en zonder instructie van de zijde van de Nederlandse orde van 

advocaten.” 

 

Met de algemene raad heb ik afgesproken dat ik in het openbaar mijn bevindingen rapporteer en 

daarbij, voor zover ik daar aanleiding toe zie, ook aanbevelingen geef die moeten worden 

doorgevoerd in het toezicht op de advocatuur. 

 

Het oorspronkelijke verzoek betrof het jaar 2012. Vooruitlopend op de eindrapportage over 2012 is 

afgesproken dat mijn werkzaamheden als interim rapporteur toezicht advocatuur met een jaar 

verlengd zouden worden. Begin oktober 2013 heeft de algemene raad mij verzocht ook in 2014 aan 

te blijven. Ik heb aan dit verzoek gehoor gegeven. 

 

Bij mijn werkzaamheden word ik bijgestaan door een medewerker van het bureau van de 

Nederlandse orde van advocaten die daartoe is vrijgesteld. 

  

Net als in 2012 richt mijn onderzoek zich in 2013 op de kwaliteit, objectiviteit en integriteit van het 

lokale toezicht.  

 Onder kwaliteit versta ik in dit verband de mate waarin het toezicht op de advocatuur voldoet 

aan de eisen die aan modern toezicht worden gesteld. Aansluiting kan worden gezocht bij de 

eisen aan toezicht zoals die door de overheid zijn geformuleerd. Deze eisen zijn selectief, 

slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel.2  

 Onder objectiviteit versta ik in dit verband de mate waarin de deken onbevooroordeeld en 

onafhankelijk zijn taak kan uitoefenen.  

 Onder integriteit versta ik in dit verband de mate waarin de deken toezicht uitoefent op een 

wijze die verantwoord is binnen de geldende wet- en regelgeving en plaats vindt met een 

voldoende mate van professionele distantie.  

 

Ik heb dit jaar aangegeven dat de inspanningen van de Orde moeten leiden tot zichtbaar en 

consistent toezicht. In dat kader toets ik of alle inspanningen er toe leiden dat het toezicht op een 

samenhangende wijze wordt uitgeoefend, zowel in de opzet en structuur als in de feitelijke 

uitoefening door de dekens. Daarbij dient ook aan het publiek inzichtelijk te worden gemaakt wat de 

Orde doet en voornemens is te gaan doen op het terrein van het toezicht, alsmede de resultaten van 

dit toezicht.  

  

                                                           
2
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kaderstellende visie op toezicht 2005, blz. 33 – 44. 



Interim rapporteur toezicht advocatuur 

Eindrapportage 2013 
8 

3. Eindrapportage 2012 

 

Om de stand van het toezicht eind 2013 te kunnen beoordelen is het van belang om een goed 

overzicht te krijgen van de stand van het toezicht begin 2013. Dit is des te belangrijker omdat ik 

eerder al heb aangegeven dat 2013 het jaar van de waarheid is, het jaar waarin de resultaten van het 

werk dat de Orde heeft verricht in volle omvang zichtbaar moet worden. 2013 moet het jaar worden 

waarin alle acties die zijn ingezet, breed worden geoperationaliseerd. 

 

Op basis van de eindrapportage over 2012 kan inzicht worden verkregen in de stand van het toezicht 

begin 2013. In de eindrapportage over 2012 concludeerde ik dat de Orde in 2012 heeft onderkend 

dat versnelling geboden was bij het doorvoeren van de gewenste veranderingen, dat er veel werk 

verzet is, maar dat de operatie nog onvoltooid is.3  

 

Verder concludeerde ik dat in het kader van de herziening van de gerechtelijk kaart de noodzakelijke 

stappen waren gezet en dat ik waardering heb voor de wijze waarop de verschillende bureaus hun 

werkzaamheden uitoefenen. Bij de ondersteunende bureaus werken veel goede mensen, maar 

uitbreiding van de ondersteuning zowel met betrekking tot de omvang, de kwaliteit en de 

gedifferentieerde deskundigheid is volgens mij geboden, zeker gelet op de uitbreiding van de taken 

van de deken en alle acties die vanuit het dekenberaad worden geïnitieerd.  

 

Ook gaf ik aan dat de plannen van de Orde met betrekking tot het financieel toezicht ambitieus zijn 

en dat het daarbij wenselijk is dat de Orde zo snel mogelijk duidelijk maakt wat de plannen van de 

nieuw op te richten unit Financieel Toezicht Advocatuur (unit FTA) inhouden en wanneer de eerste 

resultaten verwacht kunnen worden. Tevens gaf ik aan dat het nieuw opgerichte kenniscentrum 

Wwft  in 2013 zijn waarde zal moeten bewijzen.  

 

Ik heb daarnaast aandacht gevraagd voor het proactieve toezicht, waarbij voorkomen moet worden 

dat het niet bij plannen en overwegingen blijft. De Orde heeft veel initiatieven ontplooid en die 

moeten in 2013 leiden tot zichtbare en ook toetsbare verbeteringen van het toezicht. Als specifiek 

voorbeeld noemde ik de kantoorbezoeken.  

 

Een andere bevinding was dat het toezicht op kwaliteit in 2013 nadere uitwerking vergt. Daarbij is de 

uitdaging dat dit toezicht ook leidt tot zichtbare verbetering van de kwaliteit van advocaten. 

Daarnaast zal ook aandacht moeten blijven bestaan voor nieuwe en bestaande instrumenten ter 

bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening van advocaten. 

 

Een belangrijk punt van zorg was de publieke verantwoording. Enerzijds zijn de plannen van de Orde 

helder en ambitieus, maar tegelijkertijd stond de verantwoording nog in de kinderschoenen. Als 

voorbeeld noemde ik de uniforme klachtenregistratie die sinds november 2012 wordt gebruikt.  

 

In mijn eindrapportage heb ik ook aangegeven op welke thema’s ik mijn onderzoek in 2013 richt. 

Deze thema’s zijn financieel toezicht, toezicht op de naleving van de Wwft, proactief toezicht, 

toezicht op de kwaliteit, de ondersteuning en de verantwoording.  

                                                           
3
 Eindrapportage 2012, blz. 20-21. 
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4. Werkwijze onderzoek 

 

Mijn onderzoek heb ik op dezelfde wijze vormgegeven als in 2012. Ik heb relevante documentatie en 

ervaringen verzameld en bestudeerd, werkbezoeken afgelegd en gesproken met verschillende 

personen en organisaties die te maken hebben met het toezicht op de advocatuur.  

 

Daarnaast heb ik op hun uitnodiging gesproken met de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie 

van de Tweede Kamer. Verder was het ook in 2013 mogelijk dat iedereen die ervaringen heeft met 

het toezicht op de advocatuur dit onder mijn aandacht brengt. 

 

4.1. Werkbezoeken aan de dekens 

 

In 2013 heb ik bij de afzonderlijke dekens en de bureaudirecteuren van de elf nieuwe 

arrondissementen twee werkbezoeken afgelegd. De eerste ronde werkbezoeken vond plaats in de 

periode mei-juni 2013, de tweede ronde in periode oktober-november 2013. 

 

Tijdens deze bezoeken heb ik aan de hand van een vragenlijst onderzoek gedaan naar de stand van 

het toezicht in het betreffende arrondissement (zie bijlage 1 en 2). Deze vragenlijsten zijn 

voorafgaand aan het werkbezoek naar de dekens gestuurd zodat zij zich konden voorbereiden en alle 

gevraagde informatie konden verzamelen. De dekens hebben deze bezoeken gedegen voorbereid en 

zetten zich samen met hun medewerkers actief in om mij de gevraagde informatie te verschaffen.  

 

De werkbezoeken zijn vormgegeven rondom de thema’s die door mij zijn benoemd. Een belangrijk 

aandachtspunt dat in de eerste ronde gesprekken wel aan bod is gekomen en in mindere mate in de 

tweede ronde, is de herziening van de gerechtelijke kaart en de gevolgen van die herziening voor de 

organisatie van de Orde en voor het toezicht in het bijzonder. De herziening van de gerechtelijke 

kaart is door de Orde goed opgepakt. Wat daarbij opvalt is dat ondanks fricties in verschillende 

nieuwe arrondissementen er hard wordt gewerkt om het toezicht verder te professionaliseren. 

 

In de laatste ronde van werkbezoeken heb ik extra de nadruk gelegd op de verantwoording van het 

toezicht. Ik heb concrete cijfers gevraagd en gekregen met betrekking tot de klachten die zijn 

behandeld, de kantoorbezoeken en de opvolging die aan de CCV is gegeven. 

 

4.2. Gevoerde gesprekken 

 

Naast de werkbezoeken bij de dekens heb ik in het kader van mijn onderzoek gesproken met 

verschillende personen en instanties die te maken hebben met de advocatuur en met het toezicht op 

de advocatuur. Zo heb ik twee keer met het voltallige dekenberaad gesproken, een keer met een 

afvaardiging van een aantal bureaudirecteuren, een keer met alle bureaudirecteuren gezamenlijk en 

een keer met de volledige algemene raad. Ook heb ik apart gesproken met de vertrekkend algemeen 

deken (Jan Loorbach) en met de nieuwe algemeen deken (Walter Hendriksen). 

 

Daarnaast heb ik onder meer gesproken met de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland, het hof 

van discipline en twee keer met de nieuw opgerichte unit Financieel Toezicht Advocatuur (unit FTA). 
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De informatie die ik in deze gesprekken heb verkregen neem ik mee in mijn onderzoek. Verwerking 

van die informatie in mijn rapportage vindt plaats in geobjectiveerde vorm. 

 

4.3. Gesprek met de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer 

 

Op 9 oktober 2013 heb ik op verzoek van de Tweede Kamer gesproken met de Vaste Commissie voor 

Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer.4 De Vaste Commissie had gevraagd of ik een toelichting 

wilde geven op mijn werkzaamheden gelet op het in behandeling zijnde wetsvoorstel Wet positie en 

toezicht advocatuur.5 

 

Tijdens het gesprek met de Vaste Commissie heb ik een toelichting gegeven op mijn werkzaamheden 

en mijn voorlopige bevindingen met de Kamer gedeeld. Ik heb daarbij aangegeven dat in de loop van 

2012 binnen alle geledingen van de Orde het besef is doorgedrongen dat de wijze waarop toezicht 

wordt uitgeoefend moet veranderen en dat ik verwacht dat ik in mijn eindrapportage over 2013 kan 

rapporteren dat de omslag die is ingezet, goed zichtbaar is en resultaten oplevert. Ik heb daarbij 

tevens aangegeven dat voor mij de belangrijkste punten zijn het proactief toezicht (onder andere de 

kantoorbezoeken) en de verantwoording over het toezicht (laten zien wat de Orde aan toezicht 

doet). De inspanningen van de Orde moeten leiden tot consistent en zichtbaar toezicht, want alleen 

dan is het gerechtvaardigd om te kunnen vertrouwen op het toezicht zoals dat wordt uitgeoefend.  

 

Naast de werkagenda heb ik een toelichting gegeven op een aantal concrete punten, waaronder de 

strategie van het dekenberaad, welke signalen er tussen de dekens en ketenpartners worden 

uitgewisseld en hoe het financieel toezicht verder is vormgegeven. 

 

Tijdens het gesprek heb ik naar aanleiding van vragen van de Vaste Commissie toegezegd dat ik in de 

eindrapportage aandacht zal besteden aan de wijze waarop er informatie wordt uitgewisseld tussen 

de dekens en de verschillende ketenpartners, waaronder de rechtspraak. Ik kom daarop terug in 

paragraaf 5.7.5. 

 

4.4. Ervaringen van burgers, bedrijven en advocaten 

 

Het is net als voorgaand jaar ook nu weer van belang dat iedereen die ervaringen heeft met het 

toezicht op de advocatuur in de gelegenheid wordt gesteld deze ervaringen kenbaar te maken. 

Ervaringen kunnen kenbaar gemaakt worden via (rapporteur@toezichtadvocatuur.nl). De ervaringen 

van burgers, bedrijven en advocaten zijn nuttig om een completer beeld te krijgen van het 

functioneren van het toezicht op de advocatuur. 

 

In totaal hebben tot en met december 2013 19 nieuwe burgers, bedrijven en advocaten per e-mail of 

brief hun ervaringen met het toezicht op de advocatuur aan mij kenbaar gemaakt. Daarnaast heeft 

een aantal personen die zich al in 2012 bij mij hadden  gemeld ook in 2013 hun ervaringen kenbaar 

gemaakt. In tegenstelling tot vorig jaar heb ik dit jaar geen gesprekken gevoerd met personen die 

zich hebben gemeld, behoudens twee gesprekken in januari. 

                                                           
4
 Aanwezig waren de Tweede Kamerleden Helder (PVV), Oskam (CDA), Recourt (PvdA), Schouw (D66), Van der 

Steur (VVD) en De Wit (SP). 
5
 Tweede Kamer, nummer 32382. 

mailto:rapporteur@toezichtadvocatuur.nl
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De achtergrond van de ervaringen van de burgers die zich hebben gemeld is grotendeels dezelfde als 

in 2012. Het merendeel van de ervaringen kent een achtergrond in het personen- en familierecht. 

Naast ervaringen met de eigen advocaat en de advocaat van de wederpartij brengen burgers ook hun 

ervaringen met de deken en de raden en het hof van discipline onder mijn aandacht. Deze ervaringen 

hebben vooral betrekking op de wijze waarop de klachten van burgers zijn behandeld door de 

genoemde instanties. Veel personen die zich hebben gemeld kunnen zich niet vinden in de wijze 

waarop de deken de klacht heeft behandeld en het onderzoek heeft uitgevoerd en de wijze waarop 

de tuchtrechter heeft geoordeeld over de klacht. Ook worden opmerkingen gemaakt over de 

samenstelling van de raden en het hof van discipline. De ervaringen van advocaten zien vooral op de 

wijze waarop een deken een klacht heeft behandeld of toezicht uitoefent. Daarnaast is een aantal 

personen ontevreden met het onderzoek dat ik verricht; zij vinden dat het onderzoek niet ver genoeg 

gaat, of dat het geen of onvoldoende wetenschappelijke waarde heeft. 

 

De ervaringen die onder mijn aandacht zijn gebracht heb ik betrokken bij mijn onderzoek. Voor zover 

concrete casuïstiek wordt voorgelegd beoordeel ik of die informatie in objectieve zin bruikbaar is 

voor mijn onderzoek. Ik geef geen oordeel over concrete individuele casuïstiek omdat ik niet 

bevoegd ben om klachten tegen advocaten of dekens te behandelen. Eventuele verwerking in deze 

rapportage van ervaringen van burgers, bedrijven en advocaten vindt plaats in geobjectiveerde, en 

niet tot personen herleidbare, vorm. 

 

4.5. Werkagenda tweede helft 2013 

 

Op 29 juli 2013 heb ik een korte werkagenda uitgebracht voor de tweede helft van mijn onderzoek 

dit jaar. Het doel van die werkagenda was geïnteresseerden te informeren over de voortgang van 

mijn onderzoek en mijn voorlopige conclusies en tegelijkertijd aan te geven waarop ik in de laatste 

maanden van 2013 mijn aandacht richt. 

 

Mijn voorlopige conclusie zoals verwoord in de werkagenda luidde6: 

 

“Ik heb nog geen eindoordeel, maar over het geheel genomen kan ik zeggen dat een goed begin is 

gemaakt met de uitwerking van alle acties en prioriteiten. Dit is onder meer terug te zien in het 

aantal kantoorbezoeken dat inmiddels is afgelegd en in de werkzaamheden van de unit FTA.” 

 

Met betrekking tot de kantoorbezoeken constateerde ik dat het er op lijkt dat ruim 11 procent van 

de kantoren bezocht zal worden in 2013. In paragraaf 5.3.3 ga ik hier verder op in. Verder heb ik per 

thema kort aangegeven wat mijn bevindingen tot nog toe waren, wat ik nauwgezet zal blijven volgen 

en wat nog punten van zorg zijn. 

 

De werkagenda heb ik gepubliceerd op mijn website en actief toegestuurd naar de algemene raad, 

het dekenberaad, de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en naar de Tweede Kamer. 

 

 

                                                           
6
 Werkagenda tweede helft 2013, 29 juli 2013, blz. 2. 
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4.6. Beschikbare informatie en documentatie  

 

Naast de ervaringen van de burgers, bedrijven en advocaten en de bijbehorende documenten en 

andere informatie heb ik tijdens mijn onderzoek ook de beschikking gekregen over verschillende 

documenten die betrekking hebben op de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend en de resultaten 

van dit toezicht. Deze documentatie heb ik betrokken bij mijn onderzoek. Hieronder volgt een korte 

opsomming van de documenten waarover ik de beschikking heb gekregen en die ik heb kunnen 

gebruiken in het kader van mijn onderzoek. Een deel van die documenten is ook als bijlage bij deze 

rapportage opgenomen.  

 Vragenlijst werkbezoeken d.d. 9 april 2013 (bijlage 1); 

 Vragenlijst werkbezoeken d.d. 14 oktober 2013 (bijlage 2); 

 Het jaarplan 2013 van het dekenberaad 

(https://www.advocatenorde.nl/8824/jaarplan%20dekenberaad%202013%20definitief.pdf.html) 

 Brief van de voorzitter van het dekenberaad d.d. 4 oktober 2013 (bijlage 3), inclusief: 

o toezichtstrategie raden van toezicht 

(https://www.advocatenorde.nl/9999/Toezichtstrategie%20landelijk%20dekenberaad%2

0toezicht.pdf.html); 

o evaluatie CCV (zie bijlage 4); 

o stand van zaken kantoorbezoeken per 1 oktober 2013 (zie bijlage 9 voor stand per 1 

november); 

o missie van de unit FTA (bijlage 5); 

o uitkomsten verkenning derdengelden door de unit FTA (zie bijlage 6); 

o stand van zaken unit FTA per  1 oktober 2013 (zie bijlage 11 voor stand per 1 november); 

o protocol informatie-uitwisseling Orde – IND (bijlage 7); 

 Documenten uitgereikt door de voorzitter van het dekenberaad d.d. 20 november 2013: 

o analyse uniforme klachtenregistratie per 1 november 2013 (bijlage 8); 

o stand van zaken kantoorbezoeken per 1 november 2013 (bijlage 9); 

o resultaten CCV 2012 (bijlage 10); 

o stand van zaken unit FTA per 1 november 2013 (bijlage 11); 

o startnotitie verkennend onderzoek Wwft (bijlage 12); 

o stand van zaken proeftuin Breda-Middelburg d.d. 20 november 2013 (bijlage 13). 

 

  

https://www.advocatenorde.nl/8824/jaarplan%20dekenberaad%202013%20definitief.pdf.html
https://www.advocatenorde.nl/9999/Toezichtstrategie%20landelijk%20dekenberaad%20toezicht.pdf.html
https://www.advocatenorde.nl/9999/Toezichtstrategie%20landelijk%20dekenberaad%20toezicht.pdf.html


Interim rapporteur toezicht advocatuur 

Eindrapportage 2013 
13 

5. Bevindingen 

 

In dit hoofdstuk geef ik de bevindingen van mijn onderzoek weer. Mijn bevindingen baseer ik op mijn 

onderzoek gedurende 2013. Dit onderzoek is gebaseerd op de thema’s uit mijn eindrapportage 2012, 

gecombineerd met de 12 prioriteiten uit het jaarplan 2013 van het dekenberaad7 en de 35 

aanbevelingen uit de blauwdruk in het kader van de herziening van de gerechtelijke kaart.8 De 

cijfermatige gegevens die ik heb verzameld met betrekking tot de klachtafhandeling, de 

kantoorbezoeken en de werkzaamheden van de unit FTA bestrijken de periode 1 januari – 31 oktober 

2013. 

 

Het jaarplan van het dekenberaad is vastgesteld begin januari 2013 en geeft inzicht in de prioriteiten 

die het dekenberaad zich voor 2013 heeft gesteld. Die prioriteiten zijn onderverdeeld in vier 

categorieën, te weten: 

 Prioriteiten in het reguliere toezicht (kantoorbezoeken, centrale controle op de verordeningen 

en nieuwe klachtenregistratie); 

 Nieuwe prioriteiten in het reguliere toezicht (opstellen toezichtstrategie, uitwerken van het 

financieel toezicht en onderzoek naar de kwaliteit van de advocatuurlijke dienstverlening voor 

kwetsbare groepen rechtzoekenden); 

 Prioriteiten in de reguliere ondersteuning (implementatie herziening van de gerechtelijke kaart, 

vergroting van de zichtbaarheid van dekens en het dekenberaad en opzet en verder uitbouw van 

het kenniscentrum Wwft); en 

 Nieuwe prioriteiten in de ondersteuning (beschouwing over de positie van de deken, 

geharmoniseerde werkwijze van de ondersteuning en de registratie van de andere 

toezichtactiviteiten). 

 

Achtereenvolgens ga ik in dit hoofdstuk in op het financieel toezicht, inclusief de unit FTA en het 

verkennend onderzoek naar de derdengelden (paragraaf 5.1), het Wwft toezicht inclusief het 

kenniscentrum Wwft en het verkennend onderzoek naar de naleving van de Wwft (paragraaf 5.2), 

het proactieve toezicht, daaronder begrepen de CCV en de kantoorbezoeken (paragraaf 5.3), het 

toezicht op de kwaliteit (paragraaf 5.4), de ondersteuning (paragraaf 5.5) en de verantwoording 

(paragraaf 5.6). Als laatste bespreek ik diverse overige bevindingen (paragraaf 5.7), inclusief de 

informatie-uitwisseling tussen de dekens en de ketenpartners. 

 

5.1. Financieel toezicht 

 

Het financieel toezicht is een van de speerpunten van het nieuwe toezicht van de Orde. In mijn 

werkagenda heb ik het volgende opgemerkt met betrekking tot het financieel toezicht: 

 

Het financieel toezicht op advocaten en de nieuw opgezette unit FTA beginnen steeds meer vorm 

te krijgen. Ik zal dit nauwgezet blijven volgen, onder meer de aangekondigde verkenning naar het 

beheer van derdengelden, de inzet van de unit in de verschillende arrondissementen zowel 

proactief als reactief en de verantwoording. 

                                                           
7
 Het jaarplan 2013 is te raadplegen via: 

https://www.advocatenorde.nl/8824/jaarplan%20dekenberaad%202013%20definitief.pdf.html. 
8
 Dekencommissie HGK: Blauwdruk “Eenheid in verscheidenheid”, 19 oktober 2012. 

https://www.advocatenorde.nl/8824/jaarplan%20dekenberaad%202013%20definitief.pdf.html
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In het jaarplan 2013 van het dekenberaad is het uitwerken van een programma voor de unit 

Financieel Toezicht Advocatuur (unit FTA) als een van de nieuwe prioriteiten voor 2013 benoemd. Op 

basis van een inventarisatie van problemen van financiële aard wilde het dekenberaad in 2013, 

samen met de unit FTA, specifieke risicogebieden nader uitwerken en implementeren in het toezicht. 

De Orde heeft het financieel toezicht voortvarend ter hand genomen. Per 1 april 2013 is de unit FTA 

opgericht.  Bij de kantoorbezoeken vormen de financiële aspecten van de advocatenpraktijk een 

belangrijk deel van het onderzoek. Het gaat daarbij zowel om de financiële organisatie van het 

advocatenkantoor als om de stichting derdengelden.  

 

5.1.1.  Werkzaamheden unit FTA 

 

De unit FTA is nu ruim acht maanden operationeel. De medewerkers van de unit FTA oefenen onder 

verantwoordelijkheid van de dekens financieel toezicht uit. Ik heb kennisgenomen van diverse 

stukken van de unit FTA, waaronder de missie (bijlage 5). Daarnaast heb ik twee keer gesproken met 

de medewerkers van de unit FTA en is bij alle werkbezoeken gesproken over het financieel toezicht in 

het algemeen en het werk van de unit FTA in het bijzonder. Het is de ambitie van de unit FTA om een 

substantiële bijdrage te leveren aan het uitvoeren van onderzoeken door of namens de dekens en 

om daarmee een effectieve bijdrage te leveren aan het proactieve toezicht. 

 

Op dit moment bestaat de unit uit twee van de beoogde zes medewerkers; dit past binnen het door 

de algemene raad en het dekenberaad beoogde groeimodel, waarin constant gekeken wordt naar de 

behoefte. Ik heb begrepen dat er op dit moment geworven wordt voor verdere uitbreiding van de 

unit. 

 

In de periode 1 april – 31 oktober 2013 heeft de unit in 37 onderzoeken uitgevoerd. Het gaat hierbij 

om deskresearch bij 23 kantoren, 10 onderzoeken bij advocatenkantoren naar aanleiding van 

concrete signalen en 4 reguliere onderzoeken. Onder deskresearch wordt verstaan het analyseren 

van financiële gegevens van advocatenkantoren en het geven advies aan de deken hoe te handelen 

op basis van door de deken aangeleverde financiële stukken van deze kantoren. Daarnaast zijn de 

medewerkers van de unit FTA door de voorzitter van de raad van discipline benoemd als rapporteur 

op grond van artikel 60c van de Advocatenwet. Een aantal benoemingen als rapporteur is nog 

voorzien.  

 

Naast de hierboven genoemde onderzoeken heeft de unit in het kader van een verkennend 

onderzoek het gebruik van de stichting derdengelden gedaan bij 44 kantoren. Tevens voert de unit 

op dit moment een verkennend onderzoek uit naar de naleving van de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) onder advocaten (zie paragraaf 5.2.3). De resultaten 

van dit onderzoek worden verwacht in maart 2014. 

 

Naast het uitvoeren van bovenstaande onderzoeken ziet de unit FTA een belangrijke rol voor zichzelf 

weggelegd in de preventie. Preventie kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het opvragen van financiële 

kengetallen zodat in een vroeg stadium bepaalde trends en ontwikkelingen kunnen worden 

gesignaleerd. Daarbij gaat het zowel om trends en ontwikkelingen voor de gehele advocatuur, als bij 
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individuele advocaten of kantoren (bijvoorbeeld teruglopende omzet met gelijkblijvende kosten, kan 

een potentieel risico vormen voor het specifieke kantoor). 

 

Alles bij elkaar heeft de unit in de periode 1 april – 31 oktober meer dan 80 onderzoeken uitgevoerd. 

Mijn indruk is dat de unit in zeer korte tijd op een professionele wijze aan de slag is gegaan en dat de 

eerste resultaten van dit financiële toezicht zichtbaar worden. De medewerkers van de unit zijn snel 

inzetbaar en kunnen op korte termijn goede rapportages aanleveren waar de deken in het kader van 

het toezicht verder mee kan. Daarnaast geven medewerkers van de unit cursussen aan verschillende 

raden van toezicht. Alle dekens zijn positief over de inzet van de unit en de resultaten van het 

financiële toezicht. 

 

5.1.2. Verkennend onderzoek naar derdengelden 

 

In opdracht van het dekenberaad heeft de unit FTA in de zomer van 2013 een verkennend onderzoek 

uitgevoerd naar het gebruik van de stichting derdengelden (bijlage 6). Dit verkennend onderzoek 

past binnen de door het dekenberaad vastgestelde toezichtstrategie. Per arrondissement zijn vier 

kantoren door middel van een aselecte steekproef geselecteerd. Doel van het verkennend onderzoek 

was: 

 te inventariseren of er sprake was van problemen met de bankrekeningen van de stichting 

derdengelden en te bepalen welke actie dan gewenst is; 

 het bewustzijn met betrekking tot de derdengelden te vergroten; en 

 het in kaart brengen van mogelijke risico’s. 

 

De medewerkers van de unit hebben bij 44 advocatenkantoren onderzoek gedaan naar de stichting 

derdengelden. Deze kantoren variëren in omvang. In totaal zijn 11 eenpersoonskantoren onderzocht, 

16 kantoren met 2 – 5 advocaten, 11 kantoren met 6 – 25 advocaten en 6 kantoren met meer dan 25 

advocaten. Ook de jaarlijks binnenkomende geldstroom varieert van onder de 25.000 euro (11 

kantoren), 25.000 – 100.000 euro (6 kantoren), 100.000 – 1.000.000 euro (14 kantoren) tot meer dan 

1.000.000 euro (13 kantoren). 

 

Gelet op het aantal geselecteerde kantoren en de wijze van selectie (aselect) zijn de resultaten van 

de steekproef niet representatief. De ervaringen van de dekens met betrekking tot de derdengelden 

zijn echter overeenkomstig zodat de uitkomsten van het verkennend onderzoek kunnen worden 

gebruikt bij het toezicht. Kort samengevat luidt het oordeel van de unit FTA: 

 de medewerking van de kantoren is constructief en het onderzoek wordt door de kantoren als 

waardevol ervaren; 

 de betaalprocedure (de inrichting van de betaalorganisatie) van de stichting derdengelden is bij 

een aantal kantoren kwetsbaar, waarbij de risico’s veelal worden onderschat; 

 de procedurele aspecten van het beheer van derdengelden worden door de kleinere kantoren als 

een last ervaren, zeker daar waar de omvang en het volume van de derdengelden gering zijn; 

 het is niet zinvol om alle kantoren te verplichten een verklaring van een openbare accountant 

inzake de stichting derdengelden in te dienen bij de deken, omdat volgens de unit FTA de 

uitkomsten van het onderzoek de extra kosten van een accountantsverklaring voor vrijwel alle 

kantoren niet rechtvaardigen. 
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De uitkomsten van de verkenning naar de derdengelden zijn besproken in het dekenberaad. Het 

dekenberaad gaf aan dat de kantoorbezoeken vergelijkbare resultaten laten zien en dat het daarom 

niet zinvol is om het onderzoek verder uit te breiden. Met betrekking tot de aanbevelingen die de 

unit FTA doet is afgesproken dat de dekens op een uniforme wijze alle advocaten informeren over de 

geconstateerde risico’s en hoe daar mee om moet worden gegaan. Ik heb inmiddels kennis genomen 

van de conceptbrief over dit onderwerp die naar alle advocaten gestuurd zal gaan worden. In de 

conceptbrief worden advocaten door de deken gewezen op de potentiele risico’s bij het gebruik van 

de stichting derdengelden, waaronder het vereiste van de tweede handtekening bij het betalen van 

derdengelden, maar ook hoe om dient te worden gegaan met het verrekenen van een declaratie met 

derdengelden. Deze brief wordt in januari 2014 verstuurd. 

 

5.1.3. Financieel toezicht tijdens de kantoorbezoeken 

 

Tijdens de kantoorbezoeken wordt ook de financiële soliditeit van het kantoor en de omgang met de 

derdengelden onderzocht. Dit onderzoek vindt in eerste instantie plaats door de leden van de raad 

van toezicht. Deze worden vergezeld door een medewerker van het bureau. Wanneer daar 

aanleiding voor is, bijvoorbeeld na signalen over mogelijk misbruik van de derdengeldrekening of bij 

vermoedens van een wankele financiële soliditeit, wordt de unit FTA ingeschakeld. In totaal is de unit 

FTA zeven keer ingezet bij een kantoorbezoek. 

 

Het onderzoek vindt plaats aan de hand van de checklist voor kantoorbezoeken en een uitgebreide 

vragenlijst. Er wordt gekeken naar de beschikbaarheid van interne procedures en naar de financiële 

soliditeit van het kantoor en de omgang met derdengelden. Bij financiële soliditeit wordt onder 

andere gekeken naar de solvabiliteit, de liquiditeit en het resultaat van het kantoor. Ook wordt de 

kantoren gevraagd om de recente jaarstukken te overleggen. Met betrekking tot de derdengelden 

wordt onder andere gekeken naar de mutaties op de bankrekening van de stichting. Ook wordt 

bezien of het saldo van de stichting derdengelden toereikend is voor de verplichtingen die uitstaan. 

 

Tijdens mijn werkbezoeken geven verschillende dekens een aantal interessante observaties met 

betrekking tot de financiën van het kantoor. Ten eerste herkennen de dekens de constateringen van 

de unit FTA met betrekking tot de derdengelden en dan met name het vereiste van de tweede 

handtekening. Advocaten geven als reden dat de specifieke regelgeving inzake derdengelden niet 

altijd duidelijk is en niet tegemoet komt aan de dagelijkse praktijk. Een tweede interessante 

observatie die de dekens doen is dat er een groeiend aantal (met name kleinere) kantoren is dat een 

lage tot zeer lage omzet heeft. De dekens geven aan dat dit een potentieel risico is, mede gelet op de 

huidige economische situatie en de voorgenomen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. 

De dekens vrezen dat sommige kantoren niet meer rendabel zullen zijn. Wanneer een deken met een 

lage tot zeer lage omzet wordt geconfronteerd wordt onderzocht of het bedrijfseconomisch rendabel 

is om door te gaan of dat aansluiting zal moeten worden gezocht bij een ander kantoor. Een aantal 

advocaten kiest er voor (soms op advies van de deken) om de praktijk te stoppen en zich te laten 

schrappen van het tableau.  
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5.2. Wwft toezicht 

 

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is van toepassing op 

een aantal in artikel 1, lid 1, onderdeel a, n° 11 en 12 Wwft genoemde diensten van advocaten.9 

Naleving van de Wwft door advocaten en het toezicht op die naleving is van belang voor het 

vertrouwen in de advocatuur. In mijn werkagenda heb ik volgende gezegd over het toezicht op de 

naleving van de Wwft: 

 

Met het kenniscentrum beschikt de Orde over een goed instrument om de bewustwording 

over de Wwft verder te vergroten. Het kenniscentrum heeft een belangrijke voorlichtende 

functie die de komende periode verder moet worden uitgewerkt. Een punt van aandacht blijft 

de controle op de naleving van de Wwft tijdens de kantoorbezoeken en de publieke 

verantwoording. 

 

Het dekenberaad heeft het toezicht op de naleving van de Wwft als een van de speerpunten voor 

2013 benoemd. In dat kader is het kenniscentrum Wwft per 1 januari 2013 operationeel geworden. 

Advocaten weten met het oog op concreet advies dit centrum steeds vaker te vinden. Daarnaast 

heeft het dekenberaad de unit FTA de opdracht gegeven een verkennend onderzoek uit te voeren 

naar de naleving van de Wwft door advocaten. 

 

Ook wordt steeds meer aan voorlichting gedaan. In veel arrondissementen zijn in het afgelopen jaar 

cursussen georganiseerd. Ook heeft de Nederlandse orde van advocaten samen met de FIU-

Nederland in november een relatiedag Wwft voor advocaten georganiseerd. Tijdens deze dag, die 

goed is bezocht, heeft ook het kenniscentrum Wwft een presentatie gegeven. 

 

5.2.1. Kenniscentrum Wwft 

 

Het kenniscentrum Wwft is gevestigd bij de Haagse orde van advocaten en wordt bemenst door 

medewerkers van het bureau van de Haagse orde. Het kenniscentrum werkt onder 

verantwoordelijkheid van de Haagse en de Amsterdamse deken en dient als vraagbaak voor de 

dekens als toezichthouder en voor advocaten die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met de 

Wwft. De binnengekomen vragen worden geanalyseerd en die analyses worden gedeeld met het 

dekenberaad en kunnen worden gebruikt voor meer risico gestuurd toezicht. Zoals ik ook in mijn 

werkagenda heb aangegeven is het kenniscentrum een goed instrument om de bewustwording over 

de Wwft verder te vergroten. 

 

Bij het kenniscentrum zijn in de periode 1 januari – 31 oktober 2013 in totaal 87 vragen 

binnengekomen van zowel dekens als advocaten. Ik heb inzage gekregen in een overzicht met vragen 

die aan het kenniscentrum zijn gesteld.  

 

                                                           
9 Deze diensten zijn het advies geven over bijstand verlenen bij het aan- of verkopen van registergoederen; het beheren 

van geld, etc., het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen, het geheel of 

gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van een onderneming, werkzaamheden op fiscaal gebied die 

vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van accountants en het vestigen van een recht op hypotheek op een registergoed 

zonder bijkomende levering. 
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Tabel 1: Aantal vragen per categorie aan het kenniscentrum (bron: kenniscentrum Wwft) 

Soort vragen Aantal  

Toepassing Wwft op dienstverlening advocaat 23 

Poging tot oplichting via de derdengeldrekening van de advocaat 21 

Cliëntenonderzoek 17 

Contante betalingen (artikel 10 Vafi) 10 

Opleidingsverplichting voor advocaten in het kader van de Wwft 4 

Melden van ongebruikelijke transactie 3 

Diversen 9 

 

Wat hierbij opvalt is dat het veelal praktische vragen zijn die betrekking hebben op de vraag of een 

bepaalde dienst die wordt of zal worden verleend onder de reikwijdte van de Wwft valt. Verder 

komen er veel vragen binnen die betrekking hebben op de reikwijdte van het cliëntenonderzoek, 

daaronder begrepen hoe omgegaan dient te worden met de uiteindelijk belanghebbende en met 

buitenlandse cliënten. 

 

Bij het kenniscentrum kwamen in de zomer verschillende vragen binnen over een poging tot 

oplichting via de derdengeldrekening van advocaten. Advocaten gaven aan benaderd te zijn door een 

cliënt die verzocht om een incassoprocedure te starten, vaak in het kader van een internationale 

echtscheiding. Vrijwel direct daarna (soms nog voordat de advocaat had besloten de dienst te 

verlenen) werd de advocaat benaderd door de wederpartij met de vraag naar welk 

bankrekeningnummer het bedrag kon worden overgemaakt. Deze casus heeft naar het zich laat 

aanzien in verschillende vormen voorgedaan. Naar aanleiding van vragen hierover heeft het 

kenniscentrum een waarschuwing doen uitgaan.10 Deze waarschuwing is via de dekens verspreid 

onder alle advocaten. Dit heeft tot gevolg gehad dat meer advocaten het kenniscentrum hebben 

benaderd met vergelijkbare casuïstiek. 

 

5.2.2. Wwft toezicht tijdens de kantoorbezoeken  

 

Tijdens de kantoorbezoeken wordt de naleving van de Wwft gecontroleerd, zij het dat deze controle 

op hoofdlijnen plaatsvindt. Allereerst wordt onderzocht of de advocaten diensten verlenen die onder 

de reikwijdte van de Wwft vallen. Daartoe wordt eerst bezien wat advocaten daarover zelf hebben 

aangegeven in de centrale controle op de verordeningen. Vervolgens wordt bezien welk soort 

praktijk de advocaat en het kantoor voert. Als diensten worden verleend die onder de Wwft vallen 

wordt gecontroleerd of de procedures op orde zijn en of de medewerkers terzake voldoende zijn 

opgeleid. Als handvat bij de controle van de procedures wordt gebruik gemaakt van de richtsnoeren 

Wwft die de Orde zelf heeft opgesteld.11 

 

Aandachtspunt voor de komende jaren is wat mij betreft een meer inhoudelijke controle van de 

Wwft tijdens de kantoorbezoeken. Meer structureel zal moeten worden gekeken of het 

cliëntenonderzoek correct is uitgevoerd en voorts of, in voorkomend geval, een ongebruikelijke 

                                                           
10

 Zie: 
https://www.advocatenorde.nl/9964/Kenniscentrum%20Wwft%20waarschuwing%20oplichtingspraktijk.pdf.ht
ml. 
11

 Zie voor de handleiding en de richtsnoeren Wwft: https://www.advocatenorde.nl/3288/wees-op-de-hoogte-
van-de-wwft. 

https://www.advocatenorde.nl/9964/Kenniscentrum%20Wwft%20waarschuwing%20oplichtingspraktijk.pdf.html
https://www.advocatenorde.nl/9964/Kenniscentrum%20Wwft%20waarschuwing%20oplichtingspraktijk.pdf.html
https://www.advocatenorde.nl/3288/wees-op-de-hoogte-van-de-wwft
https://www.advocatenorde.nl/3288/wees-op-de-hoogte-van-de-wwft
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transactie is gemeld. Een aantal dekens heeft  aangegeven behoefte te hebben aan een cursus, 

waarbij zij nadere informatie verkrijgen over de toepassing en handhaving van de Wwft in de 

advocatenpraktijk. Ik begrijp dat dergelijke cursussen in voorbereiding zijn en dat deze ook open 

worden gesteld voor andere leden van de raad van toezicht en voor medewerkers van de bureaus.  

 

5.2.3. Verkennend onderzoek naar de naleving van de Wwft 

 

In het dekenberaad van begin november is besloten dat, in navolging van het verkennend onderzoek 

naar de derdengelden, een verkennend onderzoek wordt uitgevoerd naar de Wwft. Dit onderzoek 

wordt eveneens uitgevoerd door de unit FTA en heeft als doel te komen tot objectieve toetsing van 

de naleving van de Wwft. Het onderzoek moet antwoord geven op de vragen of het 

cliëntenonderzoek op een correcte wijze wordt uitgevoerd, of de regels over de melding van een 

ongebruikelijke transactie op een adequate wijze worden nageleefd en of aan de 

opleidingsverplichtingen wordt voldaan en hoe dit geborgd wordt binnen de organisatie. 

 

Ik heb kennisgenomen van de door het dekenberaad goedgekeurde startnotitie voor dit verkennend 

onderzoek (bijlage 12). Uit de startnotitie maak ik op dat in 2012 ruim 7.800 advocaten, verdeeld 

over ruim 1.000 kantoren, diensten verleenden die onder de reikwijdte van de Wwft vallen. Daarbij 

wordt nadrukkelijk opgemerkt dat in deze categorie ook de advocaten vallen die slechts incidenteel 

(bijvoorbeeld een keer per jaar) dergelijke diensten verlenen. 

 

De unit FTA zal het verkennend onderzoek uitvoeren bij 50 tot 75 kantoren verdeeld over alle elf 

arrondissementen. Bij de verdeling van het aantal onderzoeken per arrondissement zal een weging 

plaatsvinden die rekening houdt met het aantal advocaten en kantoren per arrondissement dat 

diensten verleent die onder de Wwft vallen.  Er zullen meer onderzoeken plaatsvinden in de 

arrondissementen Amsterdam, Zeeland West-Brabant, Gelderland en ’s-Hertogenbosch, omdat uit 

een analyse van de centrale controle op de verordeningen blijkt dat in deze arrondissementen 

verhoudingsgewijs meer kantoren zijn die diensten verlenen die onder de Wwft vallen. 

 

Het onderzoek door de unit FTA richt zich op de opzet en werking van de procedures en instructies 

met betrekking tot het cliëntenonderzoek en meldingsplicht. Daartoe zal ook dossieronderzoek 

plaatsvinden. Door middel van onderzoek in dossiers van advocaten kan worden vastgesteld of de 

Wwft op een correcte wijze is nageleefd. Een onderdeel van het onderzoek is ook de 

opleidingsverplichting die voortvloeit uit de Wwft. Advocaten en kantoren die diensten verlenen die 

onder de Wwft vallen zijn op grond van die wet verplicht hun medewerkers op te leiden. 

 

Het onderzoek naar de naleving van de Wwft door advocaten past binnen de vastgestelde 

toezichtstrategie 2013 – 2016 en jaarplan 2013 van het dekenberaad en is een goed voorbeeld van 

meer thematisch gestuurd toezicht door het dekenberaad. Ik begrijp dat het onderzoek in maart 

2014 moet zijn afgerond. Ik kijk uit naar de resultaten.  

 

5.3. Proactief toezicht 

 

Het proactief toezicht is een van de belangrijkste elementen van het nieuwe toezicht op de 

advocatuur. In mijn werkagenda heb ik daarover het volgende gezegd: 
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Het proactief toezicht begint steeds meer vorm te krijgen, door actiever in te spelen op 

signalen en andere informatie die dekens ontvangen en door de kantoorbezoeken. Op basis 

van de nu beschikbare gegevens lijkt het er op dat de afgesproken tien procent 

kantoorbezoeken ruim zal worden gehaald. Wel merk ik daarbij op dat een enkel 

arrondissement achterblijft als gevolg van een langzame start van de kantoorbezoeken. 

Opvallend is dat niet in alle arrondissementen de volledige raad van toezicht wordt benut bij 

het organiseren van de kantoorbezoeken. Het is wenselijk voor de verdere ontwikkeling van 

het toezicht dat alle leden van de raden van toezicht worden ingezet voor de 

kantoorbezoeken. Verder is het belangrijk dat er snel duidelijk en systematisch zicht komt op 

de resultaten van de kantoorbezoeken, waaronder geconstateerde knelpunten en de daarop 

ondernomen acties. 

 

Het proactief toezicht is zoals gezegd een van de belangrijkste speerpunten van het nieuwe toezicht. 

Het jaarplan 2013 van het dekenberaad bevat een aantal speerpunten die te maken hebben met 

proactief toezicht, waaronder het ontwikkelen van een toezichtstrategie, de opvolging van de CCV en 

opvolging geven aan de kantoorbezoeken. Het proactieve toezicht is door de dekens, raden van 

toezicht en de algemene raad goed opgepakt onder andere door actief op te treden bij signalen en 

door de kantoorbezoeken. Een aantal arrondissementen hanteert inmiddels het in de proeftuin 

Breda-Middelburg ontwikkelde ’s-dossier’. Dit zijn speciale toezichtdossiers die naar aanleiding van 

elk signaal worden geopend en op basis waarvan in die arrondissementen het toezicht wordt 

vormgegeven.  

 

Voor de korte termijn zijn er nog aandachtspunten ter verdere verbetering van het proactieve 

toezicht, waaronder de vaststelling van prioriteiten en thema’s naar aanleiding van de tot nog toe 

verrichte onderzoeken. 

 

5.3.1. Toezichtstrategie 

 

Begin oktober is de toezichtstrategie voor de periode 2013-2016 vastgesteld en gepubliceerd. De 

toezichtstrategie is te raadplegen via de websites van de raden van toezicht en de Nederlandse orde 

van advocaten.12 

 

Met deze toezichtstrategie wordt invulling gegeven aan een van de prioriteiten uit het jaarplan 2013. 

De toezichtstrategie maakt inzichtelijk op welke wijze de dekens en de raden van toezicht de 

komende jaren toezicht willen uitoefenen. De raden van toezicht hanteren daarbij de zes principes 

van goed toezicht, te weten: transparant, onafhankelijk, professioneel, selectief, slagvaardig en 

samenwerkend.  

 

De dekens en de raden van toezicht oefenen het toezicht uit op een risico gestuurde wijze waarbij al 

naar gelang signalen of andere informatie wordt opgetreden. Daarbij worden vier 

onderzoeksmethoden gehanteerd; dat zijn thematisch onderzoek (verkenning naar de derdengelden 

of de Wwft), proactief onderzoek (kantoorbezoeken en de CCV), incidentenonderzoek (onderzoek 

                                                           
12

 https://www.advocatenorde.nl/9999/Toezichtstrategie%20landelijk%20dekenberaad%20toezicht.pdf.html. 

https://www.advocatenorde.nl/9999/Toezichtstrategie%20landelijk%20dekenberaad%20toezicht.pdf.html
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naar aanleiding van een klacht of ander concreet signaal) en hercontrole (controle of de gemaakte 

afspraken worden uitgevoerd). Niet alleen de onderzoeken, maar ook de handhaving en de op te 

leggen maatregelen worden zoveel mogelijk risico gestuurd ingezet.  

 

De toezichtstrategie van de raden van toezicht is een belangrijk instrument aan de hand waarvan het 

toezicht jaarlijks kan worden vormgeven. Het is en blijft een uitdaging om de toezichtstrategie actief 

toe te passen bij het opzetten en ontwikkelen van nieuwe thema’s, vaststelling van prioriteiten en 

het verrichten van onderzoeken.  

 

5.3.2. Centrale controle op de verordeningen 

 

De jaarlijkse centrale controle op de verordeningen (CCV) is een belangrijk onderdeel van het 

toezicht van de Orde. Deze controle bestaat sinds 2002 en wordt onder mandaat van de dekens 

centraal uitgevoerd door het bureau van de landelijke Orde in Den Haag. Bij de CCV wordt 

gecontroleerd of advocaten de regels naleven met betrekking tot de administratie en de financiële 

integriteit (inclusief de derdengelden en de Wwft) en de vakbekwaamheid. In mijn rapportage over 

2012 en in mijn werkagenda heb ik aandacht gevraagd voor de CCV en de verantwoording die 

daarover wordt afgelegd. 

 

Inmiddels heb ik kennis genomen van de evaluatie CCV 2012 die is besproken in het dekenberaad 

van 2 oktober 2013 (zie bijlage 4). Uit deze evaluatie blijkt dat er in totaal 25 dekenbezwaren zijn 

doorgezet tegen advocaten die geen opgave CCV hebben gedaan. Daarnaast zijn naar aanleiding van 

de evaluatie besluiten genomen met betrekking tot geconstateerde tekortkomingen. Zo wordt de 

voorlichting over het vastleggen van procedures met betrekking tot de eigen kantoororganisatie en 

over de omgang met derdengelden uitgebreid. Daarnaast zal tijdens de kantoorbezoeken meer 

aandacht worden geschonken aan de gegevensverificatie.13 Ook wordt onderzoek gedaan naar 

mogelijke bezwaren tegen het behalen van opleidingspunten.  

 

Voor mij was de belangrijkste conclusie van de evaluatie dat inzichtelijk moet worden gemaakt wat 

de resultaten van de CCV zijn. In dat kader is afgesproken dat het secretariaat van het dekenberaad 

deze gegevens zal verzamelen. Bij mijn rondgang langs alle dekens in oktober en november van dit 

jaar heb ik per arrondissement inzicht gekregen in de resultaten van de CCV. Daarnaast heb ik via de 

voorzitter van het dekenberaad een landelijk overzicht gekregen van de resultaten en welke 

vervolgstappen zijn ondernomen.14 

 

5.3.2.1. Resultaten centrale controle op de verordeningen 

 

In de CCV wordt een onderscheid gemaakt tussen individuele advocaten en advocatenkantoren. In 

totaal zijn in 2012 16.492 advocaten en 4.788 kantoren gecontroleerd via de CCV. Bij de eerste 

controle door het bureau van de landelijke Orde zijn bij 903 advocaten (5,3 procent) en 697 kantoren 

                                                           
13

 De advocaat is op grond van artikel 7 – 9 van de verordening op de administratie en financiële integriteit 
verplicht zich te vergewissen van de identiteit van de cliënt en na te gaan of de dienst die wordt gevraagd niet 
strekt tot oneigenlijke doeleinden. 
14

 Een verrassend effect van de CCV is onder meer dat een aantal advocaten zich op advies van de deken 
hebben laten schrappen van het tableau omdat de praktijkuitoefening tot een minimaal niveau was gedaald. 
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(14,6 procent) onvolkomenheden geconstateerd. Het bureau van de Orde heeft deze advocaten en 

kantoren overgedragen aan de dekens voor verdere acties.  

 

Uit de resultaten van de CCV (bijlage 10) blijkt dat bijna een kwart van de onvolkomenheden van 

individuele advocaten na ingrijpen door de deken is opgelost. In ruim 60 procent van de overdragen 

dossiers heeft een deken concrete afspraken gemaakt met individuele advocaten over de wijze 

waarop en de termijn waarbinnen de geconstateerde tekortkoming worden opgelost. Het overgrote 

deel van deze gemaakte afspraken ziet op het behalen van extra opleidingspunten als gevolg van een 

geconstateerd tekort. 

 
Tabel 2: resultaten CCV individuele advocaten met onvolkomenheden (bron: raden van toezicht) 

Resultaat Aantal  percentage 

Voldaan na actie van de deken 222 24,6% 

Afspraak gemaakt met de deken 567 62,8% 

Dossier nog in behandeling 91 10,1% 

Kantoorbezoek 1 0,1% 

Niet voldaan – dekenbezwaar 11 1,2% 

Niet voldaan – geen dekenbezwaar 11 1,2% 

 

Bij kantoren blijkt dat ruim 68 procent van de onvolkomenheden na ingrijpen door de deken is 

opgelost. Het overgrote deel hiervan ziet op de schriftelijke vastlegging van de administratieve 

processen. 

 
Tabel 3: resultaten CCV kantoren met onvolkomenheden (bron: opgave raden van toezicht) 

Resultaat Aantal  Percentage 

Voldaan na actie van de deken 477 68,4% 

Afspraak gemaakt met de deken 49 7,0% 

Dossier nog in behandeling 152 21,8% 

Kantoorbezoek  4 0,6% 

Niet voldaan – dekenbezwaar 1 0,1% 

Niet voldaan – geen dekenbezwaar 13 1,9% 

Geen opgave nodig 1 0,1% 

 

5.3.3. Kantoorbezoeken 

 

Het kantoorbezoek vormt een belangrijk onderdeel van het proactieve toezicht. In voorgaande jaren 

voerden verschillende raden van toezicht al vergelijkbare onderzoeken uit. In het jaarplan van het 

dekenberaad is het kantoorbezoek genoemd als een van de speerpunten voor 2013. De dekens 

hebben afgesproken dat vanaf 2013 jaarlijks tien procent van de kantoren wordt bezocht. Tijdens 

mijn werkbezoeken geven de dekens aan dat de kantoorbezoeken een grote meerwaarde hebben. 

 

In nagenoeg alle arrondissementen worden de kantoorbezoeken uitgevoerd door de gehele raad van 

toezicht die wordt vergezeld door een medewerker van het ondersteunende bureau. In enkele 

arrondissementen worden de bezoeken vooral uitgevoerd door de deken die wordt vergezeld door 

de bureaudirecteur. Als redenen hiervoor worden gegeven de beperkte beschikbaarheid van de 

leden van de raad van toezicht dan wel de voorkeur van de raad van toezicht dat de 

kantoorbezoeken in eerste instantie systematisch worden opgezet. Ik raad ten zeerste aan dat ook in 
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deze arrondissementen de gehele raad van toezicht wordt betrokken bij het uitvoeren van de 

kantoorbezoeken. Dit is niet alleen noodzakelijk voor het vergroten van de betrokkenheid van de 

gehele raad van toezicht, maar ook voor het ontlasten van de deken.  

 

5.3.3.1. Opzet kantoorbezoeken 

 

Het doel van de kantoorbezoeken is drieledig. Ten eerste is het bezoek bedoeld voor een nadere 

kennismaking tussen het kantoor en de raad van toezicht. Ten tweede is het doel het uitwisselen van 

informatie over de voor advocaten geldende regelgeving. De leden van de raad van toezicht kunnen 

bijvoorbeeld nader uitleg geven over bepaalde regelgeving. Het derde – en belangrijkste – doel is de 

daadwerkelijke controle op de naleving van de regelgeving door het kantoor en de betrokken 

advocaten.  

 

De kantoorbezoeken zijn vormgegeven aan de hand van de eind 2012 vastgestelde checklist 

kantoorbezoeken.15 Tijdens de bezoeken wordt onder meer gekeken naar de adequate communicatie 

met cliënten, naar de vastlegging van afspraken met cliënten, naar de dossieropbouw, het halen van 

de opleidingspunten, de financiële positie van het kantoor en de omgang met derdengelden.  

 

Kantoorbezoek in Rotterdam 

Op 21 november 2013 ben ik mee gegaan met een kantoorbezoek dat werd 

uitgevoerd door de Rotterdamse deken en een medewerker van het bureau. Het 

bezoek vond plaats bij een kantoor met drie advocaten in Rotterdam. Het bezoek 

kenmerkte zich door een feitelijke en indringende verkenning van de naleving van de 

voorschriften (zoals de financiële administratie, de derdengelden en de vereiste 

tweede handtekening, de behaalde opleidingspunten en de inhoud van de gevolgde 

opleidingen). Ook de communicatie met de cliënt vormde een essentieel onderdeel 

van het bezoek, zoals de opdrachtformulering, het declaratiegedrag en de 

beëindiging van de opdracht. Een onderdeel van het bezoek betreft een aselecte 

steekproef van een aantal dossiers, waarbij de deken zelf bepaalt welke dossiers 

worden onderzocht.  

 

In het dekenberaad van 4 december jl. is de best practice kantoorbezoeken besproken. Deze best 

practice zou in de plaats komen van de checklist kantoorbezoeken die tot nu toe werd gehanteerd. 

De best practice zal naar verwachting begin 2014 gereed zijn. Het doel van deze best practice is om 

de kantoorbezoeken zoveel mogelijk op een uniforme wijze te laten plaatsvinden en om inzicht te 

geven in de wijze waarop de kantoorbezoeken plaatsvinden. Deze best practice laat aan de hand van 

vier stappen zien hoe de kantoorbezoeken worden vormgegeven.  

 Selectie van de kantoren – de selectie vindt zowel plaats naar aanleiding van (concrete) signalen 

als aselect. 

 Voorbereiding kantoorbezoek – het kantoor krijgt een aankondiging, het team bestaande uit een 

lid van de raad van toezicht en een medewerker van het bureau wordt samengesteld en de 

betrokken medewerker van het bureau verzamelt alle relevante informatie. 

                                                           
15

 Voor de checklist zie: https://www.advocatenorde.nl/9561/Checklist%20kantoorbezoek.pdf.html. 

https://www.advocatenorde.nl/9561/Checklist%20kantoorbezoek.pdf.html
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 Kantoorbezoek – aan de hand van de uitkomsten van het vooronderzoek wordt het 

kantoorbezoek verder vormgegeven. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst wordt gekeken 

of het kantoor de regelgeving correct naleeft. Er wordt gecontroleerd of datgene dat het kantoor 

zegt ook daadwerkelijk gebeurt. Dit betekent dat alle relevante (financiële) gegevens worden 

gecontroleerd en een aantal dossiers van advocaten inhoudelijk wordt bekeken.  

 Afhandeling en nazorg – er wordt een rapport met feitelijke bevindingen gemaakt waar 

vervolgens ook conclusies aan worden verbonden (wel of geen tekortkomingen en wel of geen 

aanbevelingen). Indien van toepassing worden vervolgafspraken gemaakt en gemonitord. 

 

5.3.3.2. Resultaten kantoorbezoeken 

 

In het dekenberaad is afgesproken dat jaarlijks tien procent van de kantoren moet worden bezocht. 

Op basis van de cijfers op 1 januari 2013 zijn dat 477 kantoren in heel Nederland.16 Bij mijn 

werkbezoeken aan de dekens heb ik gevraagd of de tien procent gehaald wordt en wat de resultaten 

van die kantoorbezoeken zijn.  

 

De stand van zaken per 31 oktober 2013 is de volgende. De dekens en de raden van toezicht 

gezamenlijk hebben 419 kantoren bezocht en 167 bezoeken staan nog op stapel. In totaal komt het 

aantal bezoeken dan uit op 586. Dat is 12,3 procent van het totaal aantal kantoren. Hieronder treft u 

aan het overzicht van de reeds uitgevoerd en nog uit te voeren kantoorbezoeken per 

arrondissement. 

 
Tabel 4: stand van zaken kantoorbezoeken 2013 (bron: opgave raden van toezicht) 

Arrondissement Aantal 
kantoren 

10 % 
kantoren 

Gerealiseerd 
2013 (tot 31 
oktober) 

Voorzien 
2013 

Totaal 2013 
gerealiseerd 
en voorzien 

% bezoeken 
2013 
gerealiseerd 
en voorzien 

Amsterdam 900 90 51 39 90 10,0% 

Noord-Holland 311 31 13 18 31 10,0% 

Midden-Nederland 645 65 60 37 97 15,0% 

Noord-Nederland 278 28 21 7 28 10,1% 

Den Haag 558 56 39 20 59 10,6% 

Rotterdam 536 54 83 4 87 16,2% 

Limburg 287 29 21 10 31 10,8% 

‘s-Hertogenbosch 339 34 28 9 37 10,9% 

Breda-Middelburg 325 33 54 13 67 20,6% 

Gelderland 397 40 33 7 40 10,1% 

Overijssel 196 20 16 4 20 10,2% 

TOTAAL 4772 477 419 168 587 12,3% 
 

Van de 419 kantoorbezoeken die tot en met 31 oktober zijn afgelegd vonden er 194 (46,3 procent) 

plaats naar aanleiding van een signaal en 225 (53,7 procent) aselect. De meeste kantoorbezoeken 

vonden plaats bij kantoren met 1 of 2 advocaten (265 bezoeken), gevolgd door kantoren met 3 – 10 

advocaten (104 bezoeken). 

                                                           
16

 Bron: jaarverslag Nederlandse orde van advocaten 2012. 



Interim rapporteur toezicht advocatuur 

Eindrapportage 2013 
25 

 
Tabel 5: aantal kantoorbezoeken naar omvang van het kantoor (bron: opgave raden van toezicht) 

Omvang kantoor Aantal Percentage 

1 – 2 advocaten 265 63,2% 

3 – 10 advocaten 104 24,8% 

11 – 50 advocaten 39 9,3% 

51 en meer advocaten 11 2,6% 

 

In mijn werkagenda heb ik aandacht gevraagd voor de resultaten van de kantoorbezoeken. Deze 

resultaten waren wel op individueel niveau beschikbaar, maar er was nog geen duidelijk en 

systematisch overzicht van alle resultaten, inclusief de geconstateerde knelpunten en welke acties 

zijn ondernomen. 

 

In het overleg van de bureaudirecteuren is een format afgesproken waarop de resultaten van die 

bezoeken moeten worden geregistreerd en vervolgens gerapporteerd. Ik constateer dat alle raden 

van toezicht dit format inmiddels toepassen en dat de eerste resultaten zichtbaar zijn. Tijdens mijn 

werkbezoeken heb ik de resultaten van de kantoorbezoeken op deze wijze aangeleverd gekregen. Ik 

constateer wel dat dit format niet helemaal op een eenduidige wijze wordt ingevuld, waardoor het 

lastig is een goed en compleet beeld te krijgen. Van de voorzitter van het dekenberaad heb ik 

vervolgens ook nog een totaal overzicht gekregen van de resultaten van de kantoorbezoeken (bijlage 

9). In de nabije toekomst zullen de kantoorbezoeken ook worden geregistreerd in het 

relatiebeheersysteem van de Orde, OneDirect. Dit heeft als voordeel dat er (net als bij de uniforme 

klachtenregistratie) makkelijk en snel informatie kan worden opgevraagd en gecombineerd met 

andere aanwezige informatie. De analyses die hiermee kunnen worden gemaakt moeten gaan 

dienen als basis voor het risicogestuurde toezicht dat het dekenberaad voor ogen heeft.  

 

Bij 147 van de 419 bezochte kantoren (35 procent) bleek na controle dat alles in orde was. Bij deze 

kantoren zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Bij 268 kantoren (64 procent) zijn op een of 

meerdere onderdelen van de praktijkvoering van het kantoor tekortkomingen geconstateerd. Vier 

kantoren hebben zich voortijdig laten schrappen zodat er geen resultaten van deze bezoeken 

beschikbaar zijn. 

 
Tabel 6: Eerste oordeel n.a.v. kantoorbezoek (bron: opgave raden van toezicht) 

Eerste oordeel n.a.v. kantoorbezoek Aantal kantoren Percentage 

Alles in orde 147 35% 

Tekortkomingen geconstateerd 268 64% 

Overig 4 1% 

 

Bij die 268 kantoren zijn in totaal 438 afzonderlijke tekortkomingen geconstateerd. Er wordt bij het 

registreren van de tekortkomingen geen onderscheid gemaakt naar de ernst van de tekortkoming; 

zowel lichte als zware tekortkomingen vallen hieronder, maar ook eventuele aanbevelingen die 

worden gedaan. Hieronder treft u een overzicht aan van alle tekortkomingen die zijn geconstateerd. 

Uit dit overzicht blijkt dat de meeste tekortkomingen worden geconstateerd bij de intake, 

kantoororganisatie en financiële administratie. Van de dekens begrijp ik dat dit vooral ziet op de 
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verplichting om de naleving van de regelgeving schriftelijk vast te leggen; het zogenaamde 

kantoorhandboek. 

 
Tabel 7: Tekortkomingen bij de kantoorbezoeken 1 januari – 31 oktober 2013 (bron: opgave raden van toezicht) 

Onderwerp van tekortkoming  Aantal tekortkomingen Percentage 

Intake, kantoororganisatie en financiële administratie 186 42% 

Stichting derdengelden 91 21% 

Financiële positie 64 15% 

Samenwerking 44 10% 

Opleiding 21 5% 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 20 5% 

Wwft 12 3% 

Totaal 438 100% 

 

Bij alle tekortkomingen die zijn geconstateerd hebben de deken en de raad van toezicht actie 

ondernomen. Bij bijna de helft van alle tekortkomingen (48 procent) is een termijn gegeven 

waarbinnen de tekortkoming moet zijn gerepareerd; hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 

het schriftelijk vastleggen of wijzigen van een procedure. Het ondersteunend bureau controleert of 

de tekortkoming binnen de gestelde  termijn wordt gerepareerd. In 20 procent van de gevallen kon 

de tekortkoming direct (of vrijwel direct) worden gerepareerd. Daarnaast heeft de deken ook norm 

overdragende gesprekken met kantoren gevoerd, waarschuwingen gegeven of coaching of 

begeleiding verplicht gesteld. Een aantal advocaten heeft zich laten schrappen van het tableau en de 

dekens hebben ook een aantal dekenbezwaren ingediend. Bij een aantal tekortkomingen is het nog 

onbekend wat het resultaat is.  

 
Tabel 8: resultaten geconstateerde tekortkomingen bij kantoorbezoeken 1 januari – 31 oktober 2013 (bron: opgave 

raden van toezicht) 

Resultaat van de actie van de raad van toezicht Totaal resultaat Percentage 

Termijn gegeven om tekortkoming te repareren 209 48% 

Tekortkoming gerepareerd 89 20% 

Norm overdragend gesprek deken met kantoor 57 13% 

Waarschuwing gegeven 5 1% 

Advocaat krijgt coaching of begeleiding  6 1% 

Advocaat laat zich schrappen van het tableau 3 1% 

Dekenbezwaar ingediend 15 3% 

Onbekend 54 12% 

Totaal 438 100% 

 

5.4. Toezicht op de kwaliteit 

 

In mijn werkagenda heb ik het volgende gezegd over het toezicht op de kwaliteit: 

 

Bij de meeste toezichtonderzoeken is er aandacht voor kwaliteit in de breedste zin van het 

woord. Bij de kantoorbezoeken wordt in de meeste gevallen ook gevraagd naar de behaalde 

opleidingspunten en de wijze waarop de advocaten en het kantoor doen aan 

kwaliteitsverbetering (bijv. intervisie, lidmaatschap specialisatieverenigingen). Ook worden 
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dossiers inhoudelijk beoordeeld op de kwaliteit van de dienstverlening. Het toezicht op de 

kwaliteit blijft een belangrijk aandachtspunt, omdat kwaliteit een van de kernbegrippen voor 

de advocatuur is. Dit vraagt om goede bewaking van de kwaliteit van advocaten en een 

goede verantwoording over het uitgeoefende toezicht.  

 

Het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van advocaten is een constant onderdeel van het 

toezicht. Het gaat dan niet alleen om de juridisch-inhoudelijke kwaliteit, maar bijvoorbeeld ook de 

communicatie en interactie tussen advocaat en cliënt, het onderhouden van de vakbekwaamheid 

door middel van permanente opleiding en het lidmaatschap van specialisatieverenigingen. Tijdens de 

kantoorbezoeken wordt op al deze aspecten van kwaliteit gecontroleerd. Daarnaast werkt de Orde 

ook aan kwaliteitsverbetering onder andere door de introductie van de nieuwe beroepsopleiding 

voor advocaten die op 1 september jl. is gestart, door de introductie van een keurmerk voor de 

specialisatieverenigingen en door het stimuleren van intervisie. 

 

De dekens geven daarbij aan dat beoordeling van de kwaliteit specifieke benadering vraagt. Via 

steekproeven in dossiers vindt een eerste beoordeling van de kwaliteit plaats. Bij die beoordeling 

spelen alle aspecten van de kwaliteit een rol, zoals juridisch inhoudelijke kwaliteit, kennis van 

relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie, maar ook de wijze waarop de advocaat met de 

cliënt communiceert en dit schriftelijk vastlegt. 

 

Veel signalen over een gebrek aan kwaliteit zijn afkomstig uit klachten. Uit evaluatie van de uniforme 

klachtenregistratie blijkt dat een groot aantal klachten dat bij de deken wordt ingediend ziet op de 

kwaliteit van dienstverlening van advocaten (zie paragraaf 5.6.1). Dat is een belangrijk bron van 

informatie. Daarnaast krijgt de deken ook signalen over een gebrek aan kwaliteit van verschillende 

ketenpartners in het rechtsbedrijf (zie ook paragraaf 5.7.5). In dat kader heeft het dekenberaad in 

2013 een convenant afgesloten met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) om informatie met 

elkaar uit te wisselen. Ook heeft het dekenberaad ter verdere uitvoering van eerdere afspraken 

uitvoerig gesproken met de raad voor rechtsbijstand over het maatregelenbeleid van de raad.  

 

In het kader van toezicht op de kwaliteit heeft het dekenberaad zich in 2013 toegelegd op de asiel- 

en vreemdelingenadvocatuur. Het dekenberaad en de algemene raad laten onderzoek doen naar de 

kwaliteit van de asiel- en vreemdelingenadvocatuur.17 De onderzoeksvraag luidt: Is er sprake van een 

kwaliteitsissue in de advocatuurlijke dienstverlening aan asielzoekers en vreemdelingen? Dit 

onderzoek is naar verwachting begin 2014 gereed. Ik zie uit naar de resultaten en de wijze waarop de 

dekens deze gebruiken bij het toezicht. 

 

5.5. Ondersteuning 

 

De deken en de raad van toezicht kan zijn werk als toezichthouder alleen dan goed doen wanneer hij 

beschikt over voldoende en goed gekwalificeerde ondersteuning. In mijn werkagenda heb ik daar al 

het volgende over gezegd: 

 

                                                           
17

 Het onderzoek naar kwaliteitsissues in de asiel- en vreemdelingen advocatuur wordt uitgevoerd door prof. 
mr. T.P. Spijkerboer van de Vrije Universiteit in Amsterdam en door prof. mr. A.B. Terlouw van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. 
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Verdere professionalisering van de ondersteunende bureaus, inclusief geharmoniseerde 

werkwijzen is geboden. Op de bureaus is veel kennis en kunde aanwezig, maar het ontbreekt 

regelmatig aan voldoende tijd en/of personen om al het werk dat op de bureaus afkomt goed 

af te kunnen handelen. Tijdens mijn bezoeken hebben verschillende dekens aangegeven in de 

tweede helft van dit jaar te bezien of uitbreiding van de ondersteuning noodzakelijk is. In dit 

kader kan het zinvol zijn te onderzoeken of bepaalde taken meer centraal kunnen worden 

uitgevoerd, zoals nu al wordt gedaan in het kader van de jaarlijkse controle van 

verordeningen (CCV). 

 

In het jaarplan 2013 van het dekenberaad zijn twee speerpunten genoemd die zien op de 

ondersteuning. Dit zijn het introduceren van een landelijke geharmoniseerde werkwijze op de 

bureaus en de implementatie van de herziening van de gerechtelijke kaart per 1 januari 2013.  

 

In de loop van dit jaar zijn veel bureaus uitgebreid om zo het hoofd te kunnen bieden aan de 

toegenomen werkdruk als gevolg van de herziening van de gerechtelijke kaart en de intensivering 

van het toezicht. Deze uitbreiding vindt plaats al naar gelang de ontstane behoefte. Ik merk daarbij 

op dat door verschillende dekens wordt aangegeven dat uitbreiding van de ondersteuning niet altijd 

voor de hand ligt omdat daarvoor de financiële middelen ontbreken. Dit blijft een punt van zorg. 

 

Zoals eerder aangegeven is op de ondersteunende bureaus veel kennis en kunde aanwezig om de 

deken en de leden van de raad van toezicht te ondersteunen. De ondersteuning is dit jaar verder 

geprofessionaliseerd en versterkt, onder meer door verdere harmonisering van het toezichtbeleid en 

het gebruiken van vaste formats voor de registratie van klachten en kantoorbezoeken. Wel krijg ik 

signalen dat de beschikbare ICT systemen niet altijd naar behoren functioneren, terwijl dit van groot 

belang is voor een efficiënte en effectieve inrichting van het toezicht. In dat kader is het interessant 

om te melden dat de algemene raad een onderzoek uitvoert naar de wijze waarop de bureaus verder 

kunnen worden gefaciliteerd, met name op het terrein van centrale ICT. Het is de bedoeling dat 

daarmee de dekens en de ondersteunende bureaus kunnen worden ontlast, zodat zij nog meer 

ruimte hebben om toezicht uit te oefenen. 

 

Een ander signaal dat ik bij een aantal werkbezoeken kreeg is dat er zeer ervaren bureaudirecteuren 

zijn die binnen een aantal jaren met pensioen gaan. Dit heeft tot gevolg dat veel kennis en ervaring 

zal wegvallen wanneer niet tijdig wordt voorzien in opvolging en andere manieren waarop de 

beschikbare kennis en ervaring wordt behouden.  

 

5.6. Verantwoording 

 

In mijn werkagenda heb ik over de verantwoording het volgende gezegd: 

 

De registratie van toezichtactiviteiten en de klachtbehandeling is essentieel voor een goede 

verantwoording. In alle arrondissementen wordt sinds 1 januari 2013 gewerkt met de 

uniforme klachtenregistratie, aan de uniforme wijze van registreren van toezichtactiviteiten 

wordt nu gewerkt. Tijdens mijn bezoeken heb ik inzicht gekregen in de verantwoording van 

het toezicht en de klachtbehandeling in de elf arrondissementen. Wat daarbij opvalt is dat de 

werkwijze om te komen tot verantwoording van het toezicht onderling verschilt. Dit blijft een 
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punt van zorg. In het dekenberaad is afgesproken dat voor de verslaglegging over 2013 

gebruik wordt gemaakt van het vastgestelde model.  

 

Zoals ik reeds in mijn vorige rapportage heb aangegeven is een goede verantwoording van groot 

belang voor het toezicht. Want alleen dan kan inzicht worden verkregen in de kwaliteit, objectiviteit 

en integriteit van het toezicht dat wordt uitgeoefend door de deken.  In het jaarplan van het 

dekenberaad zijn drie speerpunten genoemd die betrekking hebben op het vergroten van de 

zichtbaarheid en de verantwoording. Dit zijn opvolging geven aan de klachtregistratie, de registratie 

van andere toezichtactiviteiten en de zichtbaarheid vergroten van de dekens, dekenberaad en het 

geharmoniseerde toezichtbeleid.  

 

De Orde heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om de zichtbaarheid op het terrein van het toezicht 

te vergroten. Alle geharmoniseerde werkwijzen en beleid worden openbaar gemaakt via de websites 

van de lokale Ordes en de landelijke Orde.18 Ook wordt hard gewerkt om de resultaten van de 

uniforme klachtenregistratie, de kantoorbezoeken en de centrale controle op de verordeningen op 

een eenduidige wijze te presenteren en er wordt gestreefd naar het inzichtelijk maken van het 

overige toezicht. In dat kader is de samenwerking tussen de dekens en de ondersteunende bureaus 

geïntensiveerd; men weet elkaar goed te vinden. 

 

In het kader van mijn rapportage heb ik al de beschikking gekregen over de resultaten over de 

periode 1 januari – 31 oktober. Tevens is een format afgesproken voor het jaarverslag van de raden 

van toezicht. Dit format zal door alle raden van toezicht worden toegepast bij het jaarverslag dat in 

het voorjaar van 2014 verschijnt. Ik kijk hier met veel belangstelling naar uit. 

 

5.6.1. Klachtenregistratie 

 

Met ingang van 1 januari 2013 hanteren alle raden van toezicht dezelfde wijze van registreren van 

klachten. Deze uniforme klachtenregistratie is door het dekenberaad aangemerkt als een van de 

speerpunten voor 2013. Nu alle klachten op dezelfde wijze worden geregistreerd is het mogelijk om 

zowel per arrondissement als landelijk overzichten te genereren van de klachten. Dit is belangrijk 

voor een goede verantwoording. 

 

Bij mijn bezoeken aan de afzonderlijke dekens heb ik telkens overzichten gekregen van de klachten 

die in die arrondissementen zijn ingediend. Daarnaast heb ik eind november 2013 een overzicht 

gekregen van alle klachten die in de periode 1 januari  - 31 oktober 2013 zijn ingediend bij de dekens. 

In de jaarverslagen van de raden van toezicht  over heel 2013 zal uitgebreid aandacht worden 

besteed aan de resultaten van deze klachtenregistratie. Enkele uitkomsten wil ik op dit moment toch 

noemen omdat die naar mijn idee interessant zijn voor de verdere uitwerking van het risico gestuurd 

toezicht. 

 

In de periode 1 januari – 31 oktober 2013 zijn 2.518 klachten ingediend bij de deken. 51 procent van 

die klachten werd ingediend tegen de eigen advocaat en 23 procent tegen de advocaat van de 

                                                           
18

 
https://www.advocatenorde.nl/8647/advocaten/dekenberaad.html?thema=thema/dekenberaad&themaID=86
56. 

https://www.advocatenorde.nl/8647/advocaten/dekenberaad.html?thema=thema/dekenberaad&themaID=8656
https://www.advocatenorde.nl/8647/advocaten/dekenberaad.html?thema=thema/dekenberaad&themaID=8656
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wederpartij. 11 procent van de klachten was tussen advocaten onderling en 6 procent was afkomstig 

van de deken.   

 

Wanneer gekeken wordt naar het aantal klachten dat is ingediend per arrondissement is Amsterdam 

koploper met 393 klachten in de genoemde periode. Echter wanneer het aantal klachten wordt 

afgezet tegen het aantal advocaten dat in een arrondissement werkzaam is dan staat Limburg aan 

kop. 

 
Tabel 9: aantal klachten ingediend per arrondissement (bron: uniforme klachtenregistratie, 1 januari – 31 oktober 2013) 

Arrondissement Aantal klachten 
In verhouding tot aantal 

advocaten per 
arrondissement  

Limburg 246 17% 

‘s-Hertogenbosch 212 14% 

Den Haag 359 11% 

Noord-Holland 213 11% 

Midden-Nederland 332 10% 

Noord-Nederland 145 10% 

Breda-Middelburg 160 9% 

Oost-Nederland* 240 7% 

Rotterdam 218 6% 

Amsterdam 393 5% 

Eindtotaal 2518 100% 
* Als gevolg van de registratie is in deze tabel Oost-Nederland opgenomen i.p.v. Gelderland en Overijssel 

 

De klachten worden ook gecategoriseerd, waarbij een klacht meerdere categorieën kan bevatten. De 

meeste klachten (22 procent) zien op de kwaliteit van de dienstverlening in de breedste zin van het 

woord19, gevolgd door  de zorg die in acht behoort te worden genomen jegens de wederpartij (7 

procent) en de eveneens ruime categorie andere bezwaren (7 procent).  

 
Tabel 10: top 10 categorie klachten (bron: uniforme klachtenregistratie, 1 januari – 31 oktober 2013) 

Categorie klacht Aantal klachten Procentueel 

Kwaliteit van de dienstverlening 746 22% 

Zorg in acht te nemen jegens wederpartij 245 7% 

Andere bezwaren 220 7% 

Financiën algemeen 172 5% 

Communicatie cliënt/bejegening 166 5% 

Bewust gebruik onjuiste gegevens/info 143 4% 

Grievende uitlatingen / dreigement/berichten 
derden 

124 4% 

Vrijheid/ruimte van handelen 123 4% 

Declaratie / aanvullende zekerheid / incasso 117 4% 

Traagheid 116 3% 

                                                           
19

 De categorie kwaliteit van de dienstverlening is erg ruim. Vaak gaat het om een combinatie van gedragingen 
waarover geklaagd wordt, zoals gebrekkige kennis, slecht communiceren met de cliënt, het niet goed 
behartigen van de belangen, het voeren van onnodige procedures, of het nalaten bepaalde procedures te 
voeren.  



Interim rapporteur toezicht advocatuur 

Eindrapportage 2013 
31 

 

Als gekeken wordt naar de omvang van het kantoor waar de advocaat werkzaam is, is de conclusie 

dat de meeste klachten worden ingediend tegen advocaten die werkzaam zijn bij kantoren met 2 tot 

5 advocaten, gevolgd door de eenpersoonskantoren en de kantoren met 6 tot 20 advocaten in 

dienst.  

 
Tabel 11: aantal klachten naar omvang van het kantoor (bron: uniforme klachtenregistratie, 1 januari – 31 oktober 2013) 

Omvang kantoor Aantal klachten Procentueel 

1 advocaat 581 24% 

2 – 5 advocaten 960 39% 

6 – 20 advocaten 648 27% 

21 – 60 advocaten 180 7% 

61 en meer advocaten 76 3% 

 

Een andere interessante uitkomst van de klachtenregistratie is dat 2 procent van de advocaten in 

Nederland verantwoordelijk is voor 40 procent van alle ingediende klachten. 

 

Tijdens mijn bezoeken aan de afzonderlijke dekens hoor ik dat de klachtenregistratie goed werkt, 

maar op onderdelen nog verder aangevuld kan worden. Ik heb begrepen dat de eerste wensen voor 

aanpassingen inmiddels zijn geïnventariseerd en dat het streven is om begin 2014 ook de 

rechtsgebieden te registreren waarover de klachten gaan en van wie de klacht afkomstig is 

(particulier, bedrijf of anderszins). 

 

Ik constateer dat de uniforme klachtenregistratie door iedereen gebruikt wordt. De eerste resultaten 

zijn goed bruikbaar voor de verantwoording en om in de toekomst het risico gestuurd toezicht verder 

vorm te geven. 

 

5.6.2. Format jaarverslag 

 

Er is een format vastgesteld voor het jaarverslag van alle raden van toezicht. Dit format zal voor het 

eerst worden gebruikt door de afzonderlijke raden van toezicht bij de verslaglegging over 2013. Het 

format bevat de volgende onderdelen: 

 Een inleiding van de deken, met daarin in ieder geval meer informatie over de contacten met alle 

ketenpartners; 

 Een verslag van de werkzaamheden van de raad van toezicht; 

 Een verslag van het bureau, met daarbij overzichten van de klachten, bemiddelingen, adviezen, 

begrotingszaken, kantoorbezoeken en de CCV. Het gaat dan niet alleen om aantallen, maar ook 

het verloop; 

 Een verslag van de verschillende (lokale) commissies; en 

 Een samenstelling van de lokale balie. 

 

Deze jaarverslagen zijn niet alleen voor intern gebruik, maar zullen ook actief moeten worden 

toegezonden (al dan niet door tussenkomst van de algemene raad) naar de relevante ketenpartners, 

zoals de rechtspraak, het openbaar ministerie, maar ook naar de minister en staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie en naar beide Kamers der Staten-Generaal.  
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5.7. Overige bevindingen 

 

Naast de zes thema’s die ik hierboven heb behandeld, zijn er nog verschillende overige bevindingen 

waarvan ik melding wil maken. Achtereenvolgens behandel ik het dekenberaad (paragraaf 5.7.1), de 

rol en de positie van de deken (5.7.2), de proeftuin Breda-Middelburg (paragraaf 5.7.3), de 

implementatie van de herziening van de gerechtelijke kaart (5.7.4) en de informatie-uitwisseling met 

de ketenpartners (5.7.5). Een aspect dat mijn aandacht nog vergt is of er behoefte bestaat aan een 

Ombudsman. 

 

In mijn werkagenda heb ik ook aangegeven nog te willen onderzoeken of er behoefte bestaat aan 

een Ombudsman gelet op alle ontwikkelingen. Ik ga daar in deze rapportage niet op in omdat ik er 

niet aan toegekomen ben dit te onderzoeken. 

 

5.7.1. Dekenberaad 

 

Het dekenberaad heeft zich in 2013 steeds meer ontwikkeld tot een professioneel college waarin 

concrete besluiten worden genomen met betrekking tot het harmoniseren van het toezicht, het 

feitelijke toezicht en de toezichtstrategie. Het dekenberaad bestaat uit de 11 lokale dekens en de 

algemeen deken en wordt ondersteund door twee medewerkers van het bureau van de Nederlandse 

orde van advocaten. Het voorzitterschap van het dekenberaad is met ingang van 1 november in 

handen van de Haagse deken, Bas Martens. Tot 1 november was de Amsterdams deken, Germ 

Kemper voorzitter van het dekenberaad. Tevens is een technisch voorzitter aangesteld (Jeroen 

Brouwer) die de vergaderingen van het dekenberaad leidt en die bewaakt of alle afspraken die in het 

dekenberaad worden gemaakt, worden nagekomen. Het dekenberaad komt maandelijks bijeen en 

twee keer per jaar overlegt het dekenberaad met alle bureaudirecteuren. Dit is een goede 

ontwikkeling.  

 

In het dekenberaad is afgesproken dat men elkaar aanspreekt wanneer er tekortkomingen worden 

gesignaleerd. Daar is een rol weggelegd voor de voorzitter en de technisch voorzitter van het 

dekenberaad. Verder heb ik kennis genomen van een voorstel voor intercollegiale toetsing voor 

dekens. Uitgangspunt bij de intercollegiale toetsing is te toetsen op welke wijze een deken te werk 

gaat en de mate waarin de deken de gestelde doelen behaald. Ik hoop daarover binnenkort meer te 

vernemen. 

 

Wat mij opvalt is de hoeveelheid aan onderwerpen dat het dekenberaad maandelijks behandelt. Ik 

raad aan om kritisch te kijken naar welke onderwerpen prioriteit hebben en welke onderwerpen 

later behandeld kunnen worden. In dat kader zijn de opeenvolgende jaarplannen een goed 

instrument. 

 

Een ander punt dat betrekking heeft op het dekenberaad is het vergroten van de zichtbaarheid van 

het dekenberaad en van het werk van de dekens. Dit kan op velerlei manieren plaatsvinden, onder 

andere via de jaarverslagen van de raden van toezicht en het dekenberaad. Ik constateer dat de 

afspraken van het dekenberaad, de toezichtstrategie, het jaarplan en het jaarverslag inmiddels via de 
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website van zowel de lokale Orden als de landelijke Orde beschikbaar zijn. Dat is een goede 

ontwikkeling. 

 

5.7.2. Rol en positie van de deken 

 

In mijn werkagenda heb ik het volgende gezegd over de rol en de positie van de deken. 

 

Hoe staat het met de oriëntatie op de positie van de deken, mede in het licht van de uitbreiding 

van de werkzaamheden van de deken? Het is daarbij belangrijk dat het dekenberaad komt tot 

een eensluidend standpunt over de positie van de deken en dan met name de periode van het 

dekenaat (varieert nu tussen de twee en de vier jaar). Een andere vraag is of de deken naast het 

dekenaat nog praktijk moet blijven uitoefenen. 

 

De rol en de positie van de deken is een van de prioriteiten uit het jaarplan 2013. Als uitwerking van 

het jaarplan wordt gewerkt aan een brede beschouwing over de invulling van de rol en de taken van 

deken en de bijbehorende ondersteuning. Deze beschouwing moet leiden tot een breed gedragen 

adviesmodel over het profiel van de deken. Inmiddels heb ik ik ook kennis genomen van de eerste 

contouren van de positie en het profiel van de deken, die dienen als inbreng voor de brede 

beschouwing. De brede beschouwing is naar verwachting in de loop van 2014 gereed en ik kijk uit 

naar de resultaten. 

 

5.7.3. Proeftuin Breda-Middelburg 

 

In mijn werkagenda heb ik het volgende gezegd over de proeftuin Breda-Middelburg 

 

Wat is het resultaat van de proeftuin Breda-Middelburg? Ik begrijp dat de werkwijze van de 

proeftuin moet leiden tot professioneler toezicht. De werkprocessen worden beter en 

zorgvuldiger ingericht waardoor de deken (en het ondersteunend bureau) beter en eerder in 

staat is te reageren op signalen. Ook de verantwoording is een belangrijk punt. 

 

De proeftuin Breda-Middelburg is opgezet naar aanleiding van het rapport van Docters van Leeuwen 

uit 2010.20 De proeftuin had als doel het uitwerken van ideeën met betrekking tot de invulling en 

inrichting van a) het toezicht op zowel individuele advocaten als kantoren, b) de klachtenprocedure, 

en c) de verantwoording. 

 

Van de deken van Breda-Middelburg heb ik begrepen dat de eerste resultaten van de proeftuin te 

theoretisch waren en dat er meer behoefte was aan praktische instrumenten (bijlage 13). Daar is dan 

ook de afgelopen periode aan gewerkt. Er is een advocaat volg systeem opgezet waarbij wordt 

gewerkt met zogenaamde s-dossiers. Dit zijn speciale toezichtdossiers die worden aangemaakt bij elk 

signaal dat de deken ontvangt en op basis waarvan het toezicht wordt vormgegeven. Het gaat hierbij 

niet om de ernst van het signaal; bij elk signaal, hoe groot of hoe klein ook, wordt een s-dossier 

aangemaakt. Die s-dossiers worden vervolgens gekoppeld aan de advocaat om zo inzicht te krijgen in 

alle informatie die over die advocaat beschikbaar is. Uit de gegevens die ik heb gekregen maak ik op 
                                                           
20

 Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, Het bestaande is geen alternatief. Een verkenning naar verbeteringen in 
het toezicht op de advocatuur, Den Haag, 23 maart 2010. 
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dat er tot medio november in totaal 137 signalen zijn binnengekomen, waarvoor een s-dossier is 

aangemaakt. Tot medio november zijn 90 van deze 137 signalen afgehandeld. Inmiddels hebben 

meerdere arrondissementen deze werkwijze overgenomen. 

 

Van de deken Breda-Middelburg begrijp ik voorts dat de proeftuin tot het inzicht heeft geleid dat het 

nieuwe toezicht een groot beslag legt op de beschikbare tijd van zowel de deken en de raad van 

toezicht als van het ondersteunende bureau. Daarnaast is het nieuwe toezicht administratief zeer 

bewerkelijk. De deken beveelt dan ook aan om ten behoeve van de uniformiteit, efficiency en 

kostenbeheersing daar waar mogelijk met behoud van ieders taken en bevoegdheden samen te 

werken met andere arrondissementen (binnen het ressort). 

 

Een van de uitwerkingen van die samenwerking is de pilot deskundigheidspooling waar in de 

arrondissementen Breda-Middelburg, ’s-Hertogenbosch en Limburg op dit moment aan wordt 

gewerkt. In deze pilot, die anderhalf tot twee jaar in beslag zal gaan nemen, komt er een centraal 

telefoonnummer voor de afhandeling van alle eerstelijns vragen van zowel advocaten als 

rechtzoekenden en anderen. Hiermee wordt beoogd de ondersteunende bureaus verder te 

ontlasten. Randvoorwaarden voor dit project zijn dat de administratieve werkprocessen op elkaar 

zijn afgestemd en de beschikbaarheid van (technische) voorzieningen, waaronder telefooncentrales.. 

Deze pilot zal starten in januari 2014. Ik kijk uit naar de eerste resultaten van deze pilot. 

 

Ik constateer dat in de proeftuin Breda-Middelburg een voorsprong is ontwikkeld voor wat betreft 

het proactieve toezicht. Dit is onder meer te zien in de vorming van de s-dossiers en in het aantal 

kantoorbezoeken. In Breda-Middelburg worden in 2013 67 kantoren bezocht (dat is ruim 20 

procent). 

 

5.7.4. Implementatie herziening van de gerechtelijke kaart 

 

In mijn werkagenda heb ik het volgende gezegd over de herziening van de gerechtelijke kaart. 

 

Hoe staat het met de samenwerking in verschillende ‘nieuwe’ arrondissementen die als 

gevolg van de herziening van de gerechtelijke kaart zijn ontstaan? Hoewel de samenvoeging 

is voltooid vraagt de (culturele) diversiteit in de verschillende arrondissementen blijvende 

versterking van de onderlinge afstemming. 

 

In mijn inleiding heb ik reeds aangegeven dat de Orde de reorganisatie naar aanleiding van de 

herziening van de gerechtelijke kaart goed heeft opgepakt. De organisatie is op orde, maar met name 

de arrondissementen waarvan het territoir substantieel is uitgebreid verdienen nog specifieke 

aandacht en zorg. 

 

De implementatie van de herziening van de gerechtelijke kaart is voorbereid door een 

dekencommissie. Het rapport van deze commissie, bestaande uit 35 aanbevelingen, maakt 

inzichtelijk wat er moest gebeuren. Inmiddels constateer ik dat een groot deel van die aanbevelingen 

zijn doorgevoerd. Wat opvalt is dat een aantal aanbevelingen een jaar na dato nog niet is ingevoerd. 

Het merendeel van die aanbevelingen ziet op de ondersteuning van de deken. Ik raad aan de 

openstaande aanbevelingen zo snel mogelijk in te voeren. 
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5.7.5. Informatie-uitwisseling met ketenpartners 

 

In mijn gesprek met de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie is door Kamerleden aandacht 

gevraagd voor de wijze waarop dekens informatie uitwisselen met de belangrijkste ketenpartners, 

waaronder de rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Ik heb tijdens dit gesprek toegezegd om 

hieraan in mijn eindrapportage extra aandacht te besteden. 

 

Alle dekens geven aan periodiek te overleggen met de president van de rechtbank en indien van 

toepassing ook met de president van het gerechtshof. Daarnaast vindt er periodiek overleg plaats 

met de hoofdofficier van Justitie en in sommige arrondissementen bijvoorbeeld ook met de 

rechercheofficier. Naast het periodieke overleg vindt er (vaak telefonisch) ad hoc overleg plaats 

wanneer daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij signalen over een advocaat of over een rechter. 

 

De dekens geven aan dat zij elk signaal serieus nemen en onderzoeken en dat altijd wordt 

teruggekoppeld aan de betreffende president of hoofdofficier welke stappen de deken heeft 

ondernomen. Het lastige daarbij is dat lang niet alle informatie die de deken ontvang concreet 

genoeg is en er dus ook niet altijd actie op kan worden ondernomen. Bij concrete signalen, zoals 

bijvoorbeeld gebrekkige kwaliteit, het niet betalen van griffierechten of misdragingen tijdens een 

zitting, onderneemt de deken actie. 

 

Ook de algemene raad van de Nederlands orde van advocaten overlegt met de raad voor de 

rechtspraak en met het college van procureurs-generaal. In dat kader heeft de algemeen deken er 

meerdere malen op aangedrongen dat zowel rechters als officieren van Justitie signalen over 

advocaten aan de deken doorgeven. Daarnaast is de algemeen deken in overleg met het college van 

procureurs-generaal over het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van het bestrijden 

van witwassen. Dit is een goede ontwikkeling. 

 

Naast bovenstaande overleggen heeft het dekenberaad afspraken gemaakt over de uitwisseling van 

informatie van het dekenberaad met respectievelijk de raad voor rechtsbijstand en de IND. Deze zijn 

schriftelijk vastgelegd. Met deze afspraken beoogt het dekenberaad de uitwisseling van informatie 

met de genoemde instanties laagdrempelig te maken. Signalen die de deken krijgt van de raad voor 

rechtsbijstand zien onder meer op de geleverde kwaliteit van dienstverlening, het niet meer voldoen 

aan de gestelde eisen om werkzaam te mogen zijn op een bepaald rechtsgebied en het vroegtijdig 

behalen van het maximaal aantal toevoegingen. 

 

Ik heb de indruk dat de uitwisseling van informatie tussen de dekens en de verschillende 

ketenpartners goed verloopt en dat dekens actie ondernemen wanneer zij een signaal krijgen. Deze 

signalen dienen dan wel zo concreet mogelijk te zijn; hier is een belangrijke rol weggelegd voor alle 

betrokken organisaties en instanties.  
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6. Conclusie 

 

In mijn inleiding heb ik aangegeven dat ik met deze rapportage beoordeel in hoeverre de Orde haar 

verantwoordelijkheid voor consistent en zichtbaar toezicht heeft opgepakt en wat de stand van 

zaken met betrekking tot het toezicht is. In mijn eindrapportage 2012 heb ik aangegeven dat 2013 

het jaar van de waarheid wordt, het jaar waarin de resultaten van het werk dat de Orde heeft 

verricht in volle omvang zichtbaar moet worden. 

 

In mijn werkagenda heb ik aangegeven dat ik over het geheel genomen kan zeggen dat een goed 

begin is gemaakt met de uitwerking van alle acties en prioriteiten. Ik heb daarbij aangegeven dat dit 

onder meer is terug te zien in het aantal kantoorbezoeken en in de werkzaamheden van de unit FTA. 

 

De Orde heeft de omslag die in 2012 is ingezet in 2013 doorgezet en gemaakt. De ontwikkelingen in 

het toezicht dit jaar kenmerken zich onder meer door activiteiten op het financieel terrein: de 

oprichting van de unit FTA en het kenniscentrum Wwft, door het aselect en op basis van signalen 

actief bezoeken van kantoren, waarbij toezicht op de kwaliteit een belangrijke plaats inneemt en 

door de totstandkoming van afspraken over externe verantwoording, waarbij de jaarverslagen over 

2013 van de raden van toezicht overeenkomstig een geharmoniseerd model van verslaglegging 

worden gepresenteerd.  

 

De Orde heeft het financieel toezicht voortvarend ter hand genomen door de oprichting van de unit 

FTA, waarbij de unit in zeer korte tijd op een professionele wijze aan de slag is gegaan met het 

financieel toezicht. Ook de kantoorbezoeken waarbij de financiële aspecten van de advocatenpraktijk 

een belangrijk deel vormen van het onderzoek zijn voortvarend ter hand genomen. Inmiddels 

beginnen de eerste resultaten van dit financiële toezicht zichtbaar te worden. 

 

Ook op het terrein van de Wwft is veel gebeurd. Het kenniscentrum Wwft is een goed instrument om 

de bewustwording over de Wwft verder te vergroten en begint zijn vruchten af te werpen. Voor mij 

blijft een aandachtpunt de meer inhoudelijke controle van de naleving van de Wwft, onder andere 

tijdens de kantoorbezoeken. In dat kader is het positief dat er op dit moment een verkennend 

onderzoek plaatsvindt naar de naleving van de Wwft door advocaten.  

 

Een instrument dat belangrijk is bij de uitoefening van het toezicht is de toezichtstrategie. Deze is 

inmiddels opgesteld, maar het blijft een uitdaging om de toezichtstrategie actief toe te passen bij het 

opzetten en ontwikkelen van nieuwe thema’s, vaststelling van prioriteiten en het verrichten van 

onderzoeken. 

 

Met betrekking tot het proactieve toezicht constateer ik dat het niet bij overwegingen is gebleven, 

maar dat de ontplooide initiatieven leiden tot zichtbare en toetsbare verbeteringen in het toezicht. 

Voor wat betreft de kantoorbezoeken blijkt dat in 2013 12,3 procent van alle kantoren zal worden 

bezocht en de resultaten van die bezoeken zijn beschikbaar. Een punt van aandacht bij de 

kantoorbezoeken blijft de betrokkenheid van alle leden van de raad van toezicht bij de 

kantoorbezoeken. Ik acht dit noodzakelijk voor het vergroten van de betrokkenheid van de gehele 

raad van toezicht, maar ook voor de ontlasting van de deken. 
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De uniforme klachtenregistratie die per 1 januari wordt gebruikt begint zijn vruchten begint af te 

werpen. De eerste resultaten zijn goed bruikbaar voor de verantwoording en om in de toekomst het 

risico gestuurd toezicht verder vorm te geven. 

 

Gezegd kan worden dat 2013 inderdaad het jaar is waarin de Orde haar verantwoordelijkheid voor 

de uitvoering van de geformuleerde uitgangspunten heeft waargemaakt; de operationalisering 

daarvan is nu volop gaande. Deze voortgang vergt mijn beoordeling in 2014. 

 

Concluderend kan ik zeggen dat de Orde de omslag die in 2012 is ingezet, in 2013 en in versterkte 

mate in de periode juli-november 2013 heeft doorgezet. De Orde heeft daarmee een gedegen en 

helder perspectief geboden op zichtbaar en consistent toezicht. Dit geldt met name voor het 

financiële toezicht (unit FTA, kenniscentrum Wwft, verkennend onderzoek Wwft), het proactieve 

toezicht, de kwaliteitsbewaking en de verantwoording. Het dekenberaad heeft de acties zoals 

geformuleerd in het jaarplan 2013 over een brede linie inhoud gegeven. Daarbij is in concreto actie 

ondernomen door realisatie van de eerste fase van kantoorbezoeken en operationalisering van de 

unit FTA. Kortom, er zijn belangrijke stappen gezet ten behoeve van de kwaliteit, objectiviteit en 

integriteit van het toezicht. 
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7. Onderzoek in 2014 

 

Ook in 2014 zal ik mijn werkzaamheden als interim rapporteur toezicht advocatuur voortzetten. Ik zal 

onderzoek doen naar en hoop te rapporteren over de stand van uitvoering van de in deze rapportage 

behandelde onderwerpen.  

 

In het bijzonder beoog ik in te gaan op het handhavingsbeleid op het terrein van de kwaliteit, de 

Wwft, de thema’s die voortvloeien uit de CCV en de kantoorbezoeken en de implementatie van het 

jaarplan 2014. 

 

Het jaarplan van het dekenberaad is nog in ontwikkeling. Het dekenberaad heeft vooralsnog acht 

speerpunten genoemd voor 2014 en die onderverdeeld in drie categorieën. De categorieën en 

speerpunten zijn: 

 Versterking en verbreding van het inhoudelijke toezicht: 

o bestendigen van het financieel toezicht, inclusief de Wwft; 

o extra onderzoek naar de kwaliteit van de advocatuurlijke dienstverlening; 

o identificatie van thema’s die voortvloeien uit de CCV en de analyse van de klachten; en 

o innovatie van de dekenale klachtafhandeling. 

 Professionele ondersteuning van het toezicht: 

o Versterking ondersteuning vanuit de bureaus; 

o Innovatie van de kantoorbezoeken; 

o Opstellen van risicoprofielen. 

 Randvoorwaarden voor versterking van het toezicht: 

o Duidelijkheid creëren over de rol en de positie van de deken. 

 

--x-- 
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Bijlage 1 – Vragenlijst werkbezoeken mei/juni 2013 

 

Opzet van het bezoek van Rein Jan Hoekstra aan de dekens van de 11 arrondissementen in de 

periode mei/juni 2013 

 

Rein Jan Hoekstra heeft aangekondigd in de periode mei/juni 2013 een bezoek te willen brengen aan 

de elf arrondissementen. Tijdens deze bezoeken zal hij nader onderzoeken hoe het is gesteld met het 

toezicht op advocaten. Als handvatten voor zijn onderzoek maakt hij gebruik van speerpunten 

genoemd in het jaarplan van het dekenberaad en van zijn eindrapportage 2012. De heer Hoekstra 

zou graag drie hoofdthema’s willen bespreken.  

 

Deze hoofdthema’s worden hieronder nader uitgewerkt in vragen die mogelijk gesteld kunnen 

worden.  

 

1. Prioriteiten 

Hanteert u prioriteiten bij het uitoefenen van het toezicht op advocaten? Zo ja welke prioriteiten 

hanteert u (eventueel ook specifiek voor uw arrondissement)? Op welke wijze wordt invulling 

gegeven aan de (twaalf) prioriteiten uit het jaarplan van het dekenberaad? Wat zijn de termijnen 

voor invoering van de verschillende prioriteiten? En hoe verhouden deze prioriteiten zich tot de 

aanbevelingen uit ‘blauwdruk herziening gerechtelijke kaart’ die zijn overgenomen? 

 

In het kader van de verschillende prioriteiten zouden tijdens het gesprek onder meer de 

volgende vragen aan de orde kunnen komen: 

 Financieel toezicht (Op welke wijze oefent u financieel toezicht uit? Welke thema’s/risico’s 

worden onderzocht? Wat zijn de resultaten?) 

 Toezicht op de naleving van de Wwft (Op welke wijze oefent u Wwft toezicht uit? Wat zijn de 

resultaten?) 

 Proactief toezicht (Op welke wijze oefent u proactief toezicht uit? Hoe is dit toezicht 

vormgegeven (bijvoorbeeld risicogestuurd)? Hoeveel kantoorbezoeken heeft u afgelegd? 

Wat zijn de resultaten?) 

 Toezicht op de kwaliteit (Op welke wijze oefent u toezicht uit op de kwaliteit van advocaten? 

Welke thema’s/risico’s worden onderzocht? Hoe staat het met het toezicht op de 

permanente opleiding? Wat zijn de resultaten van het toezicht? Hoe kijkt u aan tegen het 

inzichtelijk maken van alle specialisaties van advocaten via de website van de Orde?) 

 Ondersteuning (Welke ondersteuning heeft u bij het uitoefenen van het toezicht? Op welke 

wijze is uw bureau georganiseerd? Hoeveel personeel heeft u tot uw beschikking? Is dit 

voldoende?) 

 Verantwoording (Op welke wijze is de verantwoording geregeld? Wordt inzichtelijk gemaakt 

hoe het toezicht functioneert? Zijn de prioriteiten in het toezicht zichtbaar?) 

 

Daarnaast kan gevraagd worden naar de knelpunten die u ervaart bij de inrichting van het 

toezicht en de invoering van alle aanbevelingen.  

 

2. Herziening van de gerechtelijke kaart 

Wat zijn uw ervaringen met de herziening van de gerechtelijke kaart? Hoe staat het er na 1 
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januari 2013 bestuurlijk voor in het nieuwe arrondissement? Is de samenvoeging van de 

arrondissementen voorspoedig gelopen? Zijn er knelpunten geweest bij de samenvoeging, en zo 

ja, welke (bijv. juridisch, organisatorisch of inhoudelijk)? Hoe staat het organisatorisch voor, en 

dan met name met betrekking tot de ondersteuning? Is de ondersteuning, gelet op de omvang 

van het nieuwe arrondissement, voldoende? 

 

3. Verantwoording 

Naast bovenstaande vragen zou Rein Jan Hoekstra graag inzage krijgen in een aantal 

kwantitatieve gegevens, waaronder: 

 Klachtbehandeling 

o Kunt u een overzicht geven van het aantal klachten dat in de eerste vier/vijf 

maanden van 2013 zijn ingediend (en in 2012)? 

o Hoe zijn deze klachten onderverdeeld, bijvoorbeeld naar: 

 soort klager (particulier, bedrijf, etc.) 

 over wie (eigen advocaat, advocaat wederpartij, deken, etc.) 

 soort klacht (bejegening, financiën, etc.) 

 kantoorgrootte beklaagde advocaat 

o Voor zover al bekend, hoe zijn deze klachten afgedaan? (bemiddeling, ingetrokken, 

doorgezet naar raad van discipline, nog in behandeling) 

o Hoeveel klachten zijn ook gebruikt als signaal in het kader van het toezicht? Anders 

gezegd, welke klachten (en hoeveel) waren voor u aanleiding om ook zelfstandig een 

(aanvullend) onderzoek in te stellen? 

o Welke trends en ontwikkelingen ziet u bij de klachtbehandeling? 

 Toezichtuitoefening 

o Kunt u de vijf belangrijkste soort signalen noemen die u in de eerste vier/vijf 

maanden van 2013 heeft ontvangen (en in 2012)? 

o Hoeveel kantoorbezoeken heeft u in de eerste vier/vijf maanden van 2013 

uitgevoerd (en in 2012)? 

 Wat was de aanleiding voor een kantoorbezoek (op basis van signalen, 

geconstateerde gebreken, proactief)? 

 Wat zijn de resultaten van die kantoorbezoeken? 

o Hoe staat het met de opvolging van de CCV 2012 (over het jaar 2011)? Hoeveel 

dossiers heeft u overgedragen gekregen? Welke stappen heeft u ondernomen? Wat 

zijn de resultaten van die stappen? 

o Hoeveel ambtshalve klachten heeft u in de eerste vier/vijf maanden van 2013 

ingediend (en in 2012)? Wat was de aanleiding? Voor zover al bekend wat zijn de 

resultaten? 

o Welke trends en ontwikkelingen ziet u bij het toezicht? 

 

- x - 
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Bijlage 2 – Vragenlijst werkbezoeken oktober/november 2013 

 

Vragenlijst t.b.v. de bezoeken aan de dekens in oktober/november 2013 

In het kader van zijn werkzaamheden als interim rapporteur toezicht advocatuur bezoekt Rein Jan 

Hoekstra in de maanden oktober en november 2013 de elf arrondissementen. Tijdens deze bezoeken 

zal hij onderzoeken hoe het is gesteld met het toezicht op de advocatuur. In de werkagenda voor de 

tweede helft van 2013 heeft hij aangegeven welke onderwerpen hij wil onderzoeken.  Hieronder 

treft u een aantal mogelijke vragen aan. 

 

Thema’s 

 Financieel toezicht 

o Hoe staat het met het financieel toezicht in uw arrondissement?  

o Heeft u de unit FTA ingeschakeld? Zo ja, hoeveel keer, wat was de aanleiding, wat zijn de 

resultaten en wat zijn uw ervaringen? Zo nee, waarom niet?  

o Welke actie(s) heeft u ondernomen n.a.v. de verkenning derdengelden die door de unit 

FTA is uitgevoerd?  

o In hoeverre beschikt u over financiële kengetallen van advocatenkantoren? 

 Wwft toezicht  

o Op welke wijze oefent u toezicht uit op de naleving van de Wwft? 

o Maakt u gebruik van het kenniscentrum Wwft? 

o Wat heeft u gedaan met de waarschuwing die door het kenniscentrum is verspreid? 

 Proactief toezicht 

o Op welke wijze vindt het proactieve toezicht nu plaats? 

o Hoe staat het met de kantoorbezoeken? Haalt u de afgesproken 10 procent? 

o Wordt de gehele raad van toezicht ingeschakeld? Wordt gebruik gemaakt van een vast 

format? Welke thema’s worden onderzocht? Wordt er binnen de raad van toezicht 

besproken wat de ervaringen met en de uitkomsten van de kantoorbezoeken zijn? 

o Wat zijn de resultaten van de kantoorbezoeken in uw arrondissement? Is er al een 

(systematisch) overzicht van deze resultaten? 

o Op welke wijze is opvolging gegeven aan de resultaten van de CCV? 

 Toezicht op de kwaliteit 

o Op welke wijze oefent u toezicht uit op de kwaliteit? 

o In hoeverre wordt bij de kantoorbezoeken de opleiding gecontroleerd (n.a.v. CCV) en 

andere kwaliteitsinstrumenten, zoals intervisie en gestructureerde feedback, maar ook 

lidmaatschappen van specialisatieverenigingen? 

o Hoe gaat u om met signalen over de kwaliteit van advocaten die u ontvangt vanuit de 

rechtspraak, raad voor rechtsbijstand, IND en andere organisaties en instanties? 

 Ondersteuning 

o Hoe is het gesteld met uw ondersteuning? 

o Heeft u voldoende ondersteuning of is uitbreiding noodzakelijk? 

 Verantwoording 

o Op welke wijze is de verantwoording geregeld of wordt deze geregeld? Hoe wordt 

inzichtelijk gemaakt hoe het toezicht functioneert? 

 

Welke knelpunten ervaart u zelf bij het toezicht? 
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Cijfers / verantwoording 

 Klachtbehandeling 

o Hoeveel klachten (anders dan dekenbezwaren o.g.v. art. 46f) zijn er in de eerste negen 

maanden van  2013 ingediend? 

o Hoe zijn deze klachten onderverdeeld, bijvoorbeeld naar: 

 soort klager (particulier, bedrijf, etc.) 

 over wie (eigen advocaat, advocaat wederpartij, deken, etc.) 

 soort klacht (bejegening, financiën, etc.) 

 kantoorgrootte beklaagde advocaat 

o Voor zover al bekend, hoe zijn deze klachten afgedaan? (bemiddeling, ingetrokken, 

doorgezet naar raad van discipline, nog in behandeling) 

o Hoeveel klachten zijn ook gebruikt als signaal in het kader van het toezicht? Anders 

gezegd, welke klachten (en hoeveel) waren voor u aanleiding om ook zelfstandig een 

(aanvullend) onderzoek in te stellen? 

 Toezichtuitoefening 

o Centrale controle op de verordeningen (CCV) 

 Welke opvolging heeft u gegeven aan de CCV 2013 (over het jaar 2012) die door 

het landelijk bureau aan u zijn overgedragen?  

 Hoeveel dossiers heeft u overgedragen gekregen? Welke stappen heeft u 

ondernomen? Wat zijn de resultaten van die stappen? Kunt u hiervan een 

overzicht geven? 

 Hoeveel advocaten hebben niet gereageerd op de CCV en welke stappen 

heeft u ondernomen?  

 Hoeveel advocaten hebben niet voldaan aan hun opleidingsverplichting 

en welke stappen heeft u ondernomen? 

 Welke overige tekortkomingen heeft u geconstateerd? 

o Hoeveel kantoorbezoeken heeft u inmiddels uitgevoerd (absoluut en procentueel)?  

 Wat was de aanleiding voor een kantoorbezoek (op basis van signalen, 

geconstateerde gebreken, proactief)? 

 Wat zijn de resultaten van die kantoorbezoeken? 

o Hoeveel keer heeft u in de eerste negen maanden van 2013 gebruik gemaakt van de unit 

FTA? Wat was de aanleiding voor de inschakeling? Wat zijn de resultaten? 

 Handhaving 

o Op welke wijze vindt de handhaving van de regelgeving plaats? Welke instrumenten 

gebruikt u? Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed? 

o Hoeveel ambtshalve klachten heeft u in de eerste negen maanden van 2013 ingediend? 

Wat was de aanleiding? En voor zover al bekend, wat zijn de resultaten? 

 

--x-- 
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Bijlage 3 – Brief van de voorzitter van het dekenberaad d.d. 4 oktober 2013 
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Bijlage 4 – Evaluatie CCV 2012 
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Bijlage 5 – Missie van de unit Financieel Toezicht Advocatuur 

 

NOTITIE 
 

Aan   : dekenberaad 
Cc :  
Van : Fred Blok, Virgil Matroos (unit FTA) 
Datum : 17 september 2013 
Betreft  : Missie unit FTA versie 1.2 

 
Dossiernummer  :  
Bijlagen : 1 

 
Onderstaand is de missie van de unit Financieel Toezicht Advocatuur(unit FTA) in hoofdlijnen 
uitgewerkt. Gelet op de start per 1 april 2013 van de unit is sprake van een groeiproces. Om die reden 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de ambities en werkwijze voor de jaren 2013 en 2014 en de 
verdere jaren.  
De unit FTA zal zich richten op het financieel toezicht in een ondersteunende rol voor de dekens. Tot 
de ambities van de unit FTA behoort -naast het leveren van een substantiële bijdrage aan het 
uitvoeren van onderzoeken- ook het leveren van een effectieve bijdrage  aan het proactieve toezicht.  

 
1. Doelstellingen unit FTA 

 
De doelstellingen van de unit zijn te onderscheiden in korte termijn doelstellingen (2013 en 2014) en 
lange termijn doelstellingen(na 2014). Op dit moment verkeert de unit in een opbouwfase waarbij de 
volgende opstartactiviteiten noodzakelijk zijn: 

 Werving capaciteit inclusief de hiermee samenhangende/noodzakelijke aspecten als 
functiebeschrijving, vaststelling primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden en huisvesting; 

 Juridische randvoorwaarden formuleren zoals vaststellen geheimhouding en verschoningsrecht, 
aanvullende bepalingen in arbeidsovereenkomsten inzake de geheimhoudingsplicht; 

 Autorisatie gebruik bronbestanden; 

 Gegevensbeveiliging. Hiertoe behoort ook de strikte afgrenzing van de operationele gegevens, 
waarover de unit beschikt, ten opzichte van het landelijk bureau van de Orde. Op korte termijn 
zullen de hierop betrekking hebbende protocollen zijn opgesteld.    

 
Deze activiteiten zijn deels afgerond. 
De unit is met ingang van 1 april inzetbaar voor toezichtactiviteiten. In de maand april is gestart met 
gesprekken met de locale Orden (dekens en staf). Inmiddels hebben met alle Orden deze 
kennismakingsgesprekken plaatsgevonden. 
In de komende periode dient in overleg met het landelijk dekenberaad een programma voor de unit 
FTA voor het jaar 2013 en de toekomstige jaren te worden uitgewerkt en door het dekenberaad te  
worden vastgesteld. Dit programma zal zich richten op specifieke risicogebieden en gebaseerd 
worden op een inventarisatie van problemen van financiële aard. Dit programma zal onderdeel 
uitmaken van de door het dekenberaad vast te stellen toezichtstrategie. In deze strategie zullen de 
volgende onderwerpen een plaats dienen te krijgen: 

 toezichtvisie 

 ambities 

 kernwaarden  

 uitgangspunten 
 

2. Toezichtprincipes 
In het NSOB-rapport worden zes principes genoemd waaraan toezicht dient te voldoen om effectief te 
kunnen zijn. Deze principes zijn: 

1. Selectief 
2. Slagvaardig 
3. Samenwerkend 
4. Onafhankelijk 
5. Transparant 
6. Professioneel. 
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Indien aan de bovengenoemde 6 principes wordt voldaan kan handhaving plaatsvinden op een 
doeltreffende (dekkende) manier waarbij de controlelast zo beperkt mogelijk blijft.  
In de rapportages van Hoekstra is een belangrijke plaats gegeven aan het financieel toezicht (“een 
van de belangrijkste speerpunten”). In het vervolgonderzoek vormen financieel toezicht naast 
professionalisering, kwaliteit en verantwoording van het toezicht en de positie van de deken en de 
ondersteuning de onderzoeksthema’s. Deze notitie is toegespitst op de inrichting van het financieel 
toezicht en de rol die de unit hierbij dient te spelen.   
 
Voor het financieel toezicht zijn onder andere de volgende onderzoeksthema’s als speerpunt in deze 
rapportages aangemerkt: 

 Toezicht op het beheer van derdengelden 

 De financiële situatie van de kantoren(soliditeit) 

 De opzet en werking van de administratie van de kantoren 

 Naleving regelgeving inzake gefinancierde rechtsbijstand 

 Naleving van Wwft 
Naast de uitvoering van deze 5 onderzoeksthema’s vormt het optreden als rapporteur in het kader van 
Artikel 60c Advocatenwet de zesde taak van de unit FTA. Door het uitvoeren van deze taken wordt 
invulling gegeven aan zowel het proactieve als het reactieve toezicht door de unit. 
 

3. Eisen risicogestuurd (proactief) toezicht 
 

Risicogestuurd proactief toezicht vormt een belangrijk onderdeel van elk toezichtsysteem. Naar 
verwachting neemt dit belang in de toekomst telkens verder toe, gelet op het belang om eventuele 
risico’s op een zo vroeg mogelijk moment te herkennen. Dit maakt het mogelijk tijdig maatregelen te 
treffen. Bovendien heeft dit een preventief effect. 
 
Het proactieve toezicht dient aan een aantal eisen te voldoen: 

 Adequate risicoselectie 

 Objectief 

 Uniform 

 Systematisch 

 Thematisch 
Om invulling te kunnen geven aan de vorenstaande eisen kan gedacht worden aan de huidige 
werkwijze om jaarlijks bij de kantoren gegevens, die inzage geven in de naleving van de 
verordeningen, in te zenden bij het bureau van de landelijke Orde. Dit vindt nu plaats via de CCV. Dit 
is nuttig doch opvragen en verzamelen alleen volstaat echter niet. Via een jaarlijks minimaal af te 
leggen aantal kantoorbezoeken door de Raden van Toezicht kan een scherper beeld van het kantoor 
gevormd worden en aandacht geschonken worden aan de gegevens, die de basis vormen voor de 
ingezonden gegevens. Hoewel de signalerende functie van de CCV niet onderschat mag worden 
bieden de huidige ingezonden gegevens onvoldoende basis  voor een uniforme en systematische 
risicoselectie. Ook aan de eis van objectiviteit wordt niet geheel voldaan. Deze basis zou wel gelegd 
kunnen worden via het jaarlijks inzenden van beknopte uniform in te vullen staten met kengetallen. Dit 
draagt bij aan de eis van adequate risicoselectie  en maakt thematische risicoselectie doeltreffender.   
 

4. Jaarplan dekenberaad 
 
In het jaarplan 2013 van het dekenberaad*** zijn de volgende belangrijke thema’s gekozen: 

 Het bepalen van de toezichtstrategie voor de jaren 2013-2016; 

 Opvolging geven aan het proactief toezicht/ kantoorbezoeken; 

 Opvolging geven aan de bevindingen uit de centrale controle op de verordeningen; 

 Het uitwerken van het financieel toezicht; 

 Onderzoek naar de kwaliteit van de advocatuurlijke dienstverlening, met name voor kwetsbare 
groepen rechtzoekenden. 

De unit FTA dient bij de eerste 4 thema’s een ondersteunende rol te gaan spelen. 
 

5.  Toezichtstrategie voor de jaren 2013-2016 
 
In de komende jaren zal de toezichtstrategie nader moeten worden ingevuld. Belangrijke onderwerpen 
zullen hierbij zijn het helder vorm geven aan een gestructureerd proactief toezicht en het bepalen van 
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de meest effectieve wijze om risico’s te onderkennen en deze risico’s op een doeltreffende wijze te 
detecteren bij de kantoren. Deze detectie kan plaats vinden via verschillende signalen: 
1. Gestructureerd  via jaarlijks ingediende gegevens via een voorgeschreven format; 
2. Gestructureerd voor een beperkt deel van de kantoren via kantoorbezoeken aan de hand van 

standaardvragenlijsten indien deze kantoren aselect zijn gekozen; 
3.  Aan de hand van signalen die de dekens ontvangen. Onder andere kan gedacht worden aan 

ontvangen signalen van ketenpartners, opvallende uitkomsten uit de CCV, het niet  of niet tijdig 
betalen van de hoofdelijke omslag of bepaalde klachten. 

 
Het eerste signaal is het qua methodiek het meest  objectief en indien van toepassing op alle kantoren 
een goed instrument om trends/ontwikkelingen in beeld te brengen. Voorwaarde is dan wel dat de  in 
te dienen gegevens geschikt zijn voor selectiemethoden om financiële risico’s te onderkennen. Als 
gevolg van het ontbreken van financiële verantwoordingsgegevens is dit op dit moment niet goed 
uitvoerbaar. Indien in aanvulling op de huidige gegevens in de toekomst in voorkomende gevallen, dat 
wil zeggen dat als de deken dit noodzakelijk acht, enkele voorgeschreven verantwoordingsstaten -
bestaande uit een samengevatte balans en samengevatte staat van baten en lasten (zie bijlage1)- 
rechtstreeks zouden worden ingediend bij de unit FTA wordt in het op een systematische wijze filteren 
van financiële risico’s op een effectieve wijze een stap voorwaarts gemaakt. Met name de 
(ontwikkeling in de) financiële soliditeit van de aangewezen kantoren kan hiermee op een eenduidige 
wijze worden gevolgd. Het gaat om voor de bedrijfsvoering van een kantoor noodzakelijke gegevens 
en deze gegevens zullen tijdig beschikbaar (dienen te) zijn. Om die reden is geen sprake van 
administratieve lastenverzwaring voor de kantoren. De risicoselectie kan door de unit FTA via vooraf 
geprogrammeerde vergelijkingen worden uitgevoerd en de uitkomsten van deze selectie wordt in de 
vorm van signaalrapportages onder de aandacht gebracht van de dekens.  
 
Deze uitbreiding van de in te zenden gegevens dient zorgvuldig te worden voorbereid en 
gecommuniceerd. Essentieel in deze voorbereiding is de overtuiging van de noodzaak om dit soort 
gegevens voor dit specifieke doel in te dienen. Het doel van het detecteren van risico’s via kengetallen 
is het verhogen van de kwaliteit van de risicoselectie om daarmee het toezicht aan effectiviteit te laten 
winnen. Dit komt dan tot uitdrukking in lagere aantallen aselecte onderzoeken en meer gerichte 
onderzoeken die minder tijd vergen van het betrokken kantoor en de onderzoekers. Bovendien leidt dit 
tot meer eenduidigheid in aanpak en betere verantwoording over de aanpak.     
 
Op basis van deze signaalrapportages wordt in overleg met de dekens besloten of en zo ja op welke 
wijze vervolgacties worden ingezet. De volgende mogelijkheden zijn denkbaar: 

 Schriftelijk informatie opvragen bij het betrokken kantoor door de deken of medewerker unit FTA; 

 Telefonisch contact door de deken of de unit FTA; 

 Informatie betrekken in een kennismakingsbezoek door de deken (al dan niet samen met  unit 
FTA); 

 Gericht onderzoek door deken(al dan niet samen met unit FTA). 
 

Een beperkte aselecte steekproef op kantoren, waar geen specifieke risicosignalen van bekend zijn, is 
eveneens van betekenis als proactief instrument. Effectieve vragenlijsten in combinatie met het 
inhoudelijk toetsen van een aantal aspecten van de kantoorvoering kan inzichtverdiepend werken. Dit 
kan ook als middel dienen om best practices te beschrijven.  
 
De signalen, die de dekens vanuit de CCV en andere bronnen ontvangen, blijven van groot belang 
voor het toezicht. Deze ad hoc verkregen financiële signalen kunnen in verband gebracht worden met 
de jaarlijks in te dienen gegevens. De unit FTA kan een zinvolle functie vervullen bij het ondersteunen 
van de dekens indien een onderzoek bij het kantoor noodzakelijk wordt geacht. 
 

6.  Opvolging geven aan het risicogestuurd (proactief) toezicht/ kantoorbezoeken 
 
Voor 2013 en 2014 zal het proactief toezicht zijn gebaseerd op de signalen voortvloeiend uit de 
huidige CCV-gegevens, klachten, normoverschrijdend betaalgedrag etc.. 
Daarnaast zal het geplande aantal kantoorbezoeken moeten worden uitgevoerd. De unit FTA kan de 
dekens ondersteunen bij deze bezoeken als het gaat om de administratieve controles gericht op 1) 
toezicht op het beheer van derdengelden, 2) de financiële situatie van de kantoren 3) de opzet en 
werking van de administratie van de kantoren en 4) naleving van Wwft. Met name bij het volgen van 
financiële mutaties kan de unit van toegevoegde waarde zijn voor de dekens. Dit biedt de deken en 
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zijn staf de mogelijkheid de werkzaamheden meer te richten op de niet-financiële aspecten. Het is  
niet de bedoeling dat forensisch onderzoek wordt uitgevoerd. Slechts in de gevallen dat daar 
bijzondere aanwijzingen voor zijn kan verdiepend onderzoek door de unit worden uitgevoerd doch dit 
vindt pas plaats in overleg en op verzoek van de deken. Dan is sprake van reactief onderzoek. 
Bovendien kan door inschakeling van de unit de objectiviteit en uniformiteit op een systematische 
wijze worden gewaarborgd en kunnen bepaalde risico’s via een eenduidige methodiek worden 
gedetecteerd en gewogen.  
 

7.  Opvolging geven aan de bevindingen uit de centrale controle op de verordeningen 
 
Uiterlijk 30 april van het daaropvolgende jaar dienen de jaarlijkse CCV-opgaven geretourneerd te zijn. 
Deze opgaven kunnen leiden tot bepaalde signalen, die binnen de landelijke Orde door een aantal 
daartoe bevoegde medewerkers aanleiding kunnen geven tot het opvragen van aanvullende 
informatie bij het kantoor dat de gegevens heeft ingediend. 
Nadat de fase van aanvullende toelichtingen inwinnen is afgerond worden de uitkomsten inclusief de 
signalen ter beschikking gesteld aan de dekens. In dit stadium is geen rol voor de unit weggelegd. De 
unit zal op korte termijn de benodigde machtigingen dienen te ontvangen om de CCV-gegevens te 
gebruiken voor de uitvoering van de toezichthoudende taken. Eerst nadat de fase van aanvullende 
toelichtingen is afgerond kan de unit de dekens behulpzaam zijn bij het analyseren van de signalen op 
mogelijke risico’s. Dit leidt vervolgens tot een selectie van te bezoeken kantoren. De unit kan de deken 
ondersteunen bij de selectie en het formuleren van op het geconstateerde risico toegespitste 
vragenlijst ten behoeve van het kantoorbezoek. Bij het kantoorbezoek kan de unit zich toespitsen op 
de specifieke financiële onderwerpen. De uitkomsten van de werkzaamheden worden na 
hoor/wederhoor voorgelegd aan de deken. 
 

8.  Het uitwerken van het financieel toezicht   
 

In het vorenstaande is ingegaan op de rol die de unit FTA dient te vervullen op korte en op lange 
termijn. Nu is het moment aangebroken dat de unit zichtbaar wordt via het naar buiten treden door: 

 het ondersteunen van de dekens bij het uitvoeren van kantoorbezoeken en uitvoeren van 
onderzoeken op verzoek van de dekens 

 het uitvoeren van analyses en deze uitkomsten delen met de betrokken dekens 
Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren zal op korte termijn via het dekenoverleg   een zo concreet 
mogelijke planning afgesproken moeten worden met de dekens individueel en bekrachtigd moeten 
worden met het dekenberaad. Vaststellen  van het jaarplan van de unit FTA is een 
verantwoordelijkheid van het dekenberaad. Dit dient zo helder mogelijk te worden ingevuld. De 
opstartfase van de unit is grotendeels afgerond. In de loop van 2013 en 2014 zal via een beheerst 
groeiproces de capaciteit van de unit uitgebreid worden. Om het jaarplan voor 2013 en verdere jaren 
op te stellen is een planning noodzakelijk. 
De unit kan bij de volgende activiteiten worden betrokken: 
1) kantoorbezoeken o.b.v. financiële signalen ter ondersteuning van de Raden van Toezicht 
2) analyse/onderzoek o.b.v. thema’s zoals financiële soliditeit, derdengelden, kasontvangsten etc.. 

Inmiddels is in het dekenberaad van 5 juni 2013 besloten dat de unit in 2013 een steekproef van 
circa 40 kantoren zal uitvoeren gericht op het gebruik van de stichting derdengelden 

3) aselect gekozen kantoorbezoeken ter ondersteuning van de Raden van Toezicht 
4) samen met de dekens signalen zoals onder andere de uitkomsten CCV analyseren/beoordelen op 

het kantoor van de deken 
Behoudens de onder 1 genoemde activiteit kunnen de activiteiten vooruit gepland worden. Dit geldt 
voor zowel de aantallen onderzoeken als de periode waarin deze activiteiten dienen plaats te vinden. 
Op dit moment is de vraag naar het leveren van een bijdrage bij de kantoorbezoeken door de unit nog 
onvoldoende concreet. Het is wenselijk dat in samenwerking met de locale Orden zo spoedig mogelijk 
de planning voor de activiteiten van de unit wordt uitgewerkt.  
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Bijlage 6 – Uitkomsten verkenning derdengelden door de unit FTA 

 

  Aan het dekenberaad 
 
 
  
 Betreft: Rapportage verkenning gebruik stichting derdengelden 
Datum:20 september 
 
 
Geachte dame en heren dekens, 
 
 
Hierbij brengt de unit Financieel Toezicht Advocatuur (unit FTA) verslag uit over de bevindingen 
met betrekking tot de in het derde kwartaal uitgevoerde onderzoeken bij de door de lokale orden 
geselecteerde kantoren. 
 
Het doel van de opdracht is een quick scan uitvoeren bij de geselecteerde kantoren en te 
rapporteren over de uitkomsten hiervan in de vorm van een samenvattende rapportage. Dit 
betekent dat op het bij dit onderzoek betrokken cijfermateriaal geen accountantscontrole is 
toegepast en dat aan de rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid 
van het in het verslag opgenomen cijfermateriaal en de toelichtingen daarop. 
 
Opdracht 
 
In het dekenberaad van juli 2013 is besloten een verkenning van het gebruik van de stichting 
derdengelden door de unit FTA te laten uitvoeren van per arrondissement 4 kantoren. De selectie 
van de kantoren heeft door de locale orden aselect plaatsgevonden en de namen van deze 
kantoren zijn vervolgens ter beschikking gesteld aan de unit FTA. Uitgangspunt was dat de 
medewerking van de kantoren diende te geschieden op vrijwillige basis. Om die reden zijn ook 
reservekantoren geselecteerd voor het geval een kantoor niet bereid was of in de gelegenheid 
was medewerking te verlenen aan een onderzoek. 
Het onderzoek diende zich te richten op: 

a. inventariseren of er sprake is van problemen met de stichting derdengelden rekeningen 
en vervolgens of en op welke wijze nadere actie gewenst is;  

b. vergroten van het bewustzijn van de kantoren m.b.t. problemen die rond de stichting 
derdengelden kunnen spelen;  

c. het signaleren van mogelijke risico’s en daarmee invulling te geven aan risicogestuurd 
toezicht. 
 

Gevolgde procedure 
 
Met de geselecteerde kantoren is door de unit telefonisch contact opgenomen om af te spreken of 
het kantoor de benodigde gegevens zou opsturen of dat de unit inzage in de gegevens zou 
worden verstrekt op het geselecteerde kantoor. Van de 44 kantoren zijn 35 kantoren bezocht en 9 
kantoren hebben de gegevens aan de unit gezonden. Bij deze 9 kantoren was sprake van een 
beperkt aantal mutaties. Twee kantoren hebben aangegeven niet mee te willen werken aan het 
onderzoek en hier zijn reservekantoren voor geselecteerd.  
Tijdens de kantoorbezoeken zijn aan de hand van een standaardvragenlijst de volgende 
onderwerpen besproken: 

 samenstelling stichtingsbestuur 

 procedures met betrekking tot het beheer van de stichting derdengelden 

 maakt het kantoor gebruik van een accountant en zo ja wat is de rol van de accountant bij 
de stichting derdengelden 

 organisatiestructuur van het kantoor 
 
Daarnaast zijn de bankafschriften van de stichting derdengelden en de daarop betrekking 
hebbende onderbouwingen van de mutaties van het gehele jaar 2012 en het eerste kwartaal 2013 
beoordeeld. 
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Na afloop van het onderzoek zijn de conclusies en aanbevelingen met de kantoorleiding 
besproken. 
 
Met de 9 kantoren, die de gegevens naar de unit hebben gezonden zijn de conclusies en 
aanbevelingen telefonisch besproken. Indien noodzakelijk zijn aanvullende gegevens opgevraagd 
en ontvangen. 
 
Samenstelling onderzochte kantoren 
 
De verschillen tussen de kantoren zijn zoals verwacht groot. 
Gerubriceerd naar aantal advocaten is de verdeling als volgt: 

 1                                                                                                   11 

 2 tot en met 5                                                                               16 

 6 tot en met 25                                                                             11 

 Meer dan 25                                                                                   6 
Gerubriceerd naar jaarlijkse inkomende geldstroom: 

 Minder dan € 25.000                                                                    11 

 Meer dan € 25.000 en minder dan € 100.000                               6 

 Meer dan € 100.000 en minder dan € 1.000.000                         14 

 Meer dan € 1.000.000                                                                  13 
Bij 2 kantoren heeft gedurende de onderzochte periode geen enkele mutatie plaatsgevonden op 
de derdengeldenrekening.  
Bij 2 kantoren wordt samen met een ander kantoor 1 derdengeldenrekening aangehouden voor  
gebruik door beide kantoren.  
 
Met betrekking tot de inschakeling van een accountant door de onderzochte kantoren kan het 
volgende onderscheid worden gemaakt: 

 Bij 25 kantoren wordt geen verklaring door een accountant bij de jaarrekening van het 
kantoor afgegeven. In deze gevallen wordt de jaarrekening van het kantoor opgesteld 
door de in dienst zijnde administrateur of een extern boekhoudkantoor. In enkele gevallen 
verricht een accountantskantoor specifieke werkzaamheden die niet leiden tot een 
verklaring; 

 Bij 12 kantoren wordt een samenstellingsverklaring afgegeven door de accountant bij de 
jaarrekening van het kantoor; 

 Bij 1 kantoor  is sprake van een beoordelingsverklaring bij de jaarrekening van het 
kantoor; 

 Bij 6 kantoren is sprake van een controleverklaring bij de jaarrekening van het kantoor. 
Bij 11 kantoren is sprake van overeengekomen controlewerkzaamheden, die betrekking hebben 
op de stichting derdengelden, door de accountant. In 2 gevallen leidt dit tot een verklaring bij de 
jaarstukken van de stichting derdengelden. 
 
Bevindingen  
 
1. de betaalprocedure is in een groot aantal gevallen (12) niet zonder risico’s. De administrateur 

of de kantoordirecteur is technisch in de gelegenheid een afboeking geheel zelfstandig uit te 
voeren. Dit als gevolg van de overdracht van de bevoegdheid van de bestuurders aan de 
administrateur. Dit betreft niet alleen de kleinere kantoren; 

2. bij 37 kantoren worden de overboekingen van de derdengeldenrekening door 2 bestuurders 
goedgekeurd. Bij 7 kantoren is dit 1 bestuurder.  Bij 3 van deze kantoren is ook sprake van de 
onder 1 genoemde bevinding;  

3. met uitzondering van 1 kantoor is in alle gevallen sprake van minimaal 2 bestuurders die in 
voldoende mate kwalificeren. Eenpitters voorzien hierin door een externe advocaat of een 
externe accountant als bestuurder van de stichting te laten optreden.  Bij 
kostenmaatschappen is sprake van een gezamenlijke stichting derdengelden en wordt 1 
derdengeldenrekening gebruikt; 

4. bij vrijwel  alle kantoren worden honorariumbedragen, die betaald hadden moeten worden op 
de kantoorbankrekening, abusievelijk door cliënten overgemaakt op derdengeldenrekening. 
Dit betreft een relatief groot aantal mutaties; 

5. bij met name de grotere kantoren worden de bedragen, die overgeboekt dienen te worden 
naar de kantoorrekening, periodiek geclusterd overgeboekt (periodieke afroming). Uit de 
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samengevatte onderbouwing per dossier is de samenstelling van de geclusterde post tot de 
individuele dossiers te herleiden. Deze bedragen betreffen hoofdzakelijk honorariumbedragen, 
die de ondubbelzinnige instemming hebben van de cliënt,  als onderdeel van een ontvangen 
totaalbedrag en bedragen, die rechtstreeks op de kantoorrekening hadden moeten worden 
ontvangen als gevolg van het gebruik van het verkeerde rekeningnummer door de cliënt. Bij 
de overboeking naar de kantoorrekening wordt  een veiligheidsmarge gehanteerd ter 
voorkoming dat het saldo op de derdengeldenrekening ontoereikend zou zijn. Doorbetalen 
naar rechthebbenden gebeurt wel terstond; 

6. behoudens specifieke afspraken gemaakt met de cliënt worden de ontvangen bedragen in de 
regel snel doorgeboekt naar de rechthebbenden. Rentevergoeding aan cliënten vindt in zeer 
beperkte mate plaats. In die gevallen worden specifieke afspraken hierover gemaakt zoals 
bijvoorbeeld het langer parkeren van bedragen op een stichting derdengeldenspaarrekening 
Geconstateerd is dat slechts in een beperkt aantal gevallen Bijlage B: Modelovereenkomst 
kantoor-stichting derdengelden artikel 4 gevolgd wordt als gelden langer dan 8 dagen en 
korter dan 3 maanden op de derdenrekening staan; 

7. niet geheel duidelijk is de wijze hoe dient te worden omgegaan met artikel 6 lid 5 (“Het is de 
advocaat niet toegestaan derdengelden te doen strekken tot zekerheid van hemzelf, zijn 
praktijk of enige derde of anderszins in strijd met hun bestemming te gebruiken.”) In sommige 
gevallen vindt storting van een voorschot op de derdengeldenrekening plaats waarop 
periodiek de nota’s voor honorarium van de advocaat in mindering worden gebracht; 

8. De strikte naleving van het in Vafi artikel 6 lid 6 gestelde dat de advocaat gelden die zich 
bevinden onder een stichting derdengelden mag aanwenden voor betaling van een eigen 
declaratie indien de rechthebbende daarmee ondubbelzinnig instemt en de advocaat dit 
onverwijld schriftelijk vastlegt met verwijzing naar een specifiek omschreven declaratie en het 
verschuldigde bedrag wordt op verschillende manieren ingevuld. In de meeste gevallen via 
email, in andere gevallen via een brief of een door de cliënt ondertekend verslag, maar ook 
telefonisch of met verwijzing naar de dienstverleningsopdracht en de daarbij afgesproken 
voorwaarden. Het is de vraag of bij de twee laatst genoemde methoden sprake is van 
ondubbelzinnige instemming; 

9. Bij 1 kantoor is geconstateerd dat kosten die ten laste van het kantoor dienen te komen via de 
derdengeldenrekening zijn betaald. Het betreft een relatief klein totaalbedrag. Toegezegd is 
dat met directe ingang deze kosten via de kantoorrekening zullen worden betaald; 

10. Bij 9 kantoren bestaat niet de technische mogelijkheid om betaalopdrachten door 2 
bestuurders te laten verzenden omdat het door de bank ter beschikking gestelde (technische) 
systeem uitgaat van de fiattering aan de hand van een daarvoor bestemde code door 1 
functionaris (“tancode”). Dit wijkt af van het twee handtekeningenstelsel, dat dezelfde bank 
hanteert voor papieren betaalopdrachten. De vraag is of de bank op deze wijze adequaat 
invulling geeft aan de zorgplicht.  

 
Samenvattend oordeel 

1. De medewerking van de kantoren bij de onderzoeken  was constructief. De bereidheid om 
de vragen te beantwoorden en nadere toelichtingen te geven was groot. Bij de bespreking 
van de uitkomsten en aanbevelingen is in een groot aantal gevallen aangegeven dat het 
onderzoek als waardevol is ervaren; 

2. Bij 44 kantoren heeft onderzoek plaatsgevonden. Gelet op het steekproefaantal en de 
gekozen selectiemethode geeft dit geen betrouwbare schatting dat de vorenstaande 
bevindingen op de gehele kantorenpopulatie in gelijke mate van toepassing zullen zijn. 
Het geeft wel een belangrijke indicatie wat de aandachtspunten zijn;   

3. De betaalprocedure is bij ruim 25% van de onderzochte kantoren kwetsbaar. De risico’s 
worden in vele gevallen op dit punt onderschat. Hoewel dit geen onderdeel uitmaakte van 
het onderzoek is geconstateerd dat ditzelfde risico ook aanwezig is als het gaat om de 
kantoorbankrekening. Gelet op de voorschotbetalingen door cliënten kunnen dan ook 
cliëntengelden aan risico’s onderhevig zijn; 

4. de procedures worden door kleinere kantoren waarbij het aantal en het volume van de 
mutaties zeer beperkt is als omslachtig en belastend ervaren. Dit vormt een risico voor 
strikte naleving van de regelgeving; 

5. Alle kantoren verplichten een verklaring van een openbare accountant bij de 
verantwoording van de stichting derdengelden in te dienen bij de deken is niet zinvol. De 
uitkomsten van dit onderzoek rechtvaardigen deze extra kosten voor vrijwel alle kantoren 
niet. 
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Aanbevelingen 
De unit FTA geeft het dekenberaad het volgende in overweging: 

1. De uitkomsten van de steekproef rechtvaardigen een uitbreiding van de steekproef met 
een groter aantal kantoren dan het nu uitgevoerde onderzoek en de uitvoering van deze  
onderzoeken op te dragen aan de unit FTA; 

2. Bijzondere aandacht te schenken aan het toezicht op de bijzondere risico’s inzake de 
betaalprocedures. Het risico voor de continuïteit van het kantoor is hier groot. De 
bewustheid binnen een groot aantal van de onderzochte kantoren voor dit risico in 
samenhang met een beperkte bewustheid voor andere administratieve risico’s vergt 
specifieke maatregelen. Deze maatregelen dienen te bestaan uit voorlichting en het 
afleggen van bezoeken waarbij de aandacht specifiek op deze aandachtspunten/risico’s 
wordt toegespitst; 

3. De strekking van artikel 6 lid 5 (het strekken van zekerheid) nader te laten uitwerken; 
4. Een concreet standpunt in te nemen inzake het niet geheel nakomen van het in Bijlage B: 

Model overeenkomst kantoor-stichting derdengelden artikel 4 gestelde inzake het rente 
dragend uitzetten van de derdengelden en (met inhouding van kosten en een afslag van 
0,25%) doorvergoeden aan cliënten indien gelden langer dan 8 dagen op de 
derdengeldenrekeninghebben uitgestaan;  

5. Vast te stellen welke methoden toereikend zijn voor de advocaat om invulling te geven 
aan de ondubbelzinnige instemming van de cliënt om  gelden die zich bevinden onder een 
stichting derdengelden mag aanwenden voor betaling van een eigen declaratie. 
Bovendien dient aan dit aspect bijzondere toezicht gehouden te worden bij het toezicht. 

 
 
Unit Financieel Toezicht Advocatuur 
Drs. A.E.R. Blok RA  
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Bijlage 7 – Protocol informatie-uitwisseling Orde – IND 

 

 
 



Interim rapporteur toezicht advocatuur 

Eindrapportage 2013 
59 

 
  



Interim rapporteur toezicht advocatuur 

Eindrapportage 2013 
60 

Bijlage 8 – Analyse uniforme klachtenregistratie per 1 november 2013 

 

Basisinformatie  

Periode van de analyse 01-01-2013 t/m 31-10-2013 

Aantal klachten 2518 

Aantal advocaten per 31-12-2012 17068 

 

1. Type klacht 

 

Klachten Aantal klachten In % 

Over de eigen advocaat 1293 51% 

Over de advocaat van de wederpartij 581 23% 

Van advocaten tegen advocaten 269 11% 

Van de Deken 163 6% 

Van derden 104 4% 

Tegen de Deken 82 3% 

Varia 26 1% 

Eindtotaal 2518 100% 

 

2. Klachten per arrondissement 

 

Arrondissement Aantal klachten 

In verhouding tot aantal 

advocaten per 

arrondissement  

Limburg 246 17% 

‘s-Hertogenbosch 212 14% 

Den Haag 359 11% 

Noord-Holland 213 11% 

Midden-Nederland 332 10% 

Noord-Nederland 145 10% 

Breda-Middelburg 160 9% 

Oost-Nederland* 240 7% 

Rotterdam 218 6% 

Amsterdam 393 5% 

Eindtotaal 2518 100% 

* Incl. Gelderland/Overijssel (per 1 april 2013 is het arrondissement Oost-Nederland gesplitst in 

Gelderland en Overijssel) 

 

3. Onderwerp van de klacht 

 

Top 10 klachten (standaard categorieën) Aantal klachten In % 

Kwaliteit van de dienstverlening 746 22% 

Zorg in acht te nemen jegens wederpartij 245 7% 

Andere bezwaren
21

 220 7% 

Financiën algemeen 172 5% 

Communicatie cliënt/bejegening 166 5% 

Bewust gebruik onjuiste gegevens/info 143 4% 

                                                           
21

 Een voorbeeld van andere bezwaren is: Wederpartij klaagt over advocaat van de wederpartij dat deze zijn 

geheimhoudingsplicht zou hebben geschonden. 
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Grievende uitl./dreigement/berichten derden 124 4% 

Vrijheid/ruimte van handelen 123 4% 

Declaratie/aanv zekerheid/incasso 117 4% 

Traagheid 116 3% 

 

4. Onderwerp van de klacht per arrondissement 

 

Limburg 

Top 3 klachten (standaard categorieën) Aantal klachten 

In % van totaal aantal 

klachten Limburg 

Kwaliteit van de dienstverlening 54 15,8% 

Communicatie cliënt/bejegening 25 7,3% 

Financiën algemeen 22 6,5% 

 

’s-Hertogenbosch 

Top 3 klachten (standaard categorieën) Aantal klachten 

In % van totaal aantal 

klachten ‘s-

Hertogenbosch 

Kwaliteit van de dienstverlening 57 18,9% 

Andere bezwaren 25 8,3% 

Zorg in acht te nemen jegens wederpartij 21 7,0% 

 

Den Haag  

Top 3 klachten (standaard categorieën) Aantal klachten 

In % van totaal aantal 

klachten Den Haag 

Kwaliteit van de dienstverlening 99 17,7% 

Andere bezwaren 39 7,0% 

Financiën algemeen 35 6,3% 

 

Noord-Holland 

Top 3 klachten (standaard categorieën) Aantal klachten 

In % van totaal aantal 

klachten Noord-Holland 

Kwaliteit van de dienstverlening 55 20,1% 

Zorg in acht te nemen jegens wederpartij 33 12,1% 

Financiën algemeen 19 7,0% 

 

Midden-Nederland 

Top 3 klachten (standaard categorieën) Aantal klachten 

In % van totaal aantal 

klachten Midden-

Nederland 

Kwaliteit van de dienstverlening 172 51,7% 

Andere bezwaren 39 11,7% 

Wat in het algemeen niet betaamt 32 9,6% 

 

Noord-Nederland 

Top 3 klachten (standaard categorieën) Aantal klachten 

In % van totaal aantal 

klachten Noord-

Nederland 

Kwaliteit van de dienstverlening 56 28,7% 

Financiën algemeen 24 12,3% 

Communicatie cliënt/bejegening 15 7,7% 
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Breda-Middelburg 

Top 3 klachten (standaard categorieën) Aantal klachten 

In % van totaal aantal 

klachten Breda-

Middelburg 

Kwaliteit van de dienstverlening 45 23,2% 

Zorg in acht te nemen jegens wederpartij 27 13,9% 

Communicatie cliënt/bejegening 16 8,2% 

 

Oost-Nederland 

Top 3 klachten (standaard categorieën) Aantal klachten 

In % van totaal aantal 

klachten Oost-Nederland 

Kwaliteit van de dienstverlening 68 16,0% 

Zorg in acht te nemen jegens wederpartij 34 8,0% 

Communicatie cliënt/bejegening 32 7,5% 

 

Rotterdam 

Top 3 klachten (standaard categorieën) Aantal klachten 

In % van totaal aantal 

klachten Rotterdam 

Kwaliteit van de dienstverlening 43 17,3% 

Zorg in acht te nemen jegens wederpartij 25 10,1% 

Tegen de eigen Deken 16 6,5% 

 

Amsterdam 

Top 3 klachten (standaard categorieën) Aantal klachten 

In % van totaal aantal 

klachten Amsterdam 

Kwaliteit van de dienstverlening 98 22,0% 

Zorg in acht te nemen jegens wederpartij 43 9,6% 

Andere bezwaren 38 8,5% 

 

5. Klachten naar omvang kantoor 

 

Omvang kantoor Aantal klachten % klachten 

1 581 24% 

2-5 960 39% 

6-20 648 27% 

21-60 180 7% 

61 en meer 76 3% 

 

Om deze cijfers in perspectief te plaatsen: 

 

Omvang kantoor Aantal kantoren 

Aantal kantoren 

met een klacht 

% kantoren 

met klacht 

% kantoren 

zonder klacht 

1 2479 387 16% 84% 

2-5 1665 581 35% 65% 

6-20 525 311 59% 41% 

21-60 74 54 73% 27% 

61 en meer 22 18 82% 18% 

 

 

 



Interim rapporteur toezicht advocatuur 

Eindrapportage 2013 
63 

6. Klachten tegen mannen/vrouwen 

 

 % klachten Gecorrigeerd voor 

verdeling 

mannen/vrouwen op 

tableau 

Mannen 70% 64% 

Vrouwen 30% 36% 

 

Top 3 klachten tegen mannen 

 

Onderwerp Aantal In % van totaal aantal 

klachten tegen mannen 

Kwaliteit van de dienstverlening 500 22% 

Andere bezwaren 158 7% 

Zorg in acht te nemen jegens wederpartij 157 7% 

 

Top 3 klachten tegen vrouwen 

 

Onderwerp Aantal In % van totaal aantal 

klachten tegen mannen 

Kwaliteit van de dienstverlening 246 25% 

Zorg in acht te nemen jegens wederpartij 88 9% 

Andere bezwaren 62 6% 

 

7. Afhandeling klachten 

 

Soort afhandeling Aantal In % 

In behandeling / nog geen status 1438 57% 

RvD 417 17% 

Ingetrokken 225 9% 

In ruste 178 7% 

In ruste na dekenstandpunt 151 6% 

Geschikt 103 4% 

Geschillencie / andere instantie 6 0% 

 Totaal 2518 100% 

 

8. Doorlooptijden van de klachten die worden afgehandeld 

 

Arrondissement Gemiddeld aantal dagen* 

Midden-Nederland 185** 

Breda-Middelburg 137 

Oost-Nederland*** 126 

Rotterdam 105 

Amsterdam 101 

Den Haag 100 

Limburg 99 

Noord-Nederland 97 

‘s -Hertogenbosch 88 

Gelderland**** 87 
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Noord-Holland 81 

Overijssel**** 66 

* Gemiddeld aantal dagen tussen aanmelding en afhandeling 

** Midden-Nederland hanteert als datum afhandeling de datum van archivering. 

*** Doorlooptijd van klachten binnengekomen tot 1 april 2013 

**** Doorlooptijd van klachten binnengekomen vanaf 1 april 2013 

 
 

2% van de advocaten (inclusief de dekens) is verantwoordelijk voor 40% van de klachten. 

2% van de advocaten (exclusief de dekens) is verantwoordelijk voor 39% van de klachten. 

 

9. Klachten per cohort werkervaring (aantal jaren ingeschreven op het tableau) 

 

(absolute aantallen) 

 

 
 

(In verhouding tot de hoeveelheid advocaten in de verschillende cohorten op het tableau) 

 

2% van de 
advocaten 

40% van de 
klachten 

0% 5% 10% 15% 20%

Minder dan 5 jaar

Tussen de 5 en 10 jaar

Tussen de 10 en 15 jaar

Tussen de 15 en 20 jaar

Tussen de 20 en 25 jaar

Tussen de 25 en 30 jaar

Tussen de 30 en 35 jaar

Meer dan 35 jaar
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0% 5% 10% 15% 20%

Minder dan 5 jaar

Tussen de 5 en 10 jaar

Tussen de 10 en 15 jaar

Tussen de 15 en 20 jaar

Tussen de 20 en 25 jaar

Tussen de 25 en 30 jaar

Tussen de 30 en 35 jaar

Meer dan 35 jaar
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10. Overzicht van welk rechtsgebied de klacht betreft 

 

 

  

 

Amsterda

m 

Breda- 

Middelburg 

Den Haag Gelderland ’s-Hertog-

enbosch 

Limburg Midden-

Nederland 

Noord-

Holland 

Noord-

Nederland 

Overijssel Rotterdam Totaal 

Arbeidsrecht 
21 10 25 9 7 8 32 14 7 10 21 164 

Bestuursrecht + 

sociaal 

zekerheidsrecht 

26 9 26 7 8 4 5 9 9 5 11 119 

Curator + 

faillissementen 
9 10 7 7 9 14 31 5 3 2 6 103 

Civiel overig 
154 43 94 54 63 108 95 28 69 29 80 817 

Familierecht 
75 35 102 46 76 64 82 85 60 21 57 703 

Huurrecht 
12 12 9 9 17 19 22 4 2 1 2 109 

Ondernemings- 

recht 
18 13 5 5 12 4 13 15 3 1 

 
89 

Strafrecht 
60 13 31 5 9 16 51 16 5 3 15 224 

Vreemdelingen-

recht 
5 5 5 2 0 1 2 0 0 0 6 26 

Overig* 
2 0 66 25 31 17 0 40 32 4 39 256 

  382 150 370 169 232 255 333 216 190 76 237 
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Bijlage 9 – Stand van zaken kantoorbezoeken per 1 november 2013 

 

1. Aantal kantoorbezoeken 

 

Arrondissement 

Totaal 

kantoren 10% 

Bezocht 

per 1-11-

2013 

Voorzien tot 31-

12-2013 

% kantoorbezoeken 

2013 gerealiseerd en 

voorzien 

Amsterdam 900 90 51 39 10% 

Noord-Holland 311 31 13 18 10% 

Midden-Nederland 645 65 60 37 15% 

Noord-Nederland 278 28 21 7 10,1% 

Den Haag 558 56 39 20 10,6% 

Rotterdam 536 54 83 4 16,2% 

Limburg 287 29 21 10 10,8% 

‘s-Hertogenbosch 339 34 28 9 10,9% 

Breda-Middelburg 325 33 54 13 20,6% 

Gelderland 397 40 33 7 10,1% 

Overijssel 196 20 16 4 10,2% 

Totaal 4772 477 419 168 12,3% 

 

2. Aanleiding voor het kantoorbezoek 

 

Aanleiding Aantal 

Signaal 194 

A-select 225 

 

 
 

3. Omvang van de bezochte kantoren 

 

Omvang kantoor Aantal 

E = 1-2 advocaten 265 

K = 3-10 advocaten 104 

M = 11-50 advocaten 39 

G = 51 en meer advocaten 11 

46% 

54% 

Aanleiding 

Signaal

A-select
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4. Eerste beoordeling 
 

Eerste beoordeling Aantal 

Alles in orde 147 

Tekortkomingen 

geconstateerd
22

 268 

Overig* 4 

* Het gaat hier om advocaten die zich direct na het bezoek hebben laten uitschrijven. 

 

 
 

5. Onderwerp tekortkomingen 
 

Onderwerp tekortkomingen 

Aantal keer 

geconstateerd 

In % van het totaal 

aantal tekortkomingen 

                                                           
22

 'In de meeste gevallen wordt bij een kantoorbezoek wel een aandachtspunt gevonden. Het kan gaan om een 
ernstige tekortkoming, of om een ondergeschikt organisatorisch punt dat verbetering behoeft. Voor de 
leesbaarheid van dit overzicht is geen onderscheid gemaakt'. 

63% 

25% 

9% 

3% 

Kantoorbezoeken naar omvang kantoor 

E = 1-2 advocaten

K = 3-10 advocaten

M = 11-50 advocaten

G = 51 en meer advocaten

35% 

64% 

1% 

Eerste beoordeling 

Alles in orde

Tekortkomingen
geconstateerd

Overig
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Intake, kantoororganisatie en financiële administratie 186 42% 

Stichting derdengelden 91 21% 

Financiële positie 64 15% 

Samenwerking 44 10% 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 20 5% 

Opleiding 21 5% 

Wwft 12 3% 

Totaal 438 100% 

 

 
 

6. Resultaat per geconstateerde tekortkoming 
 

Resultaat intake, kantoororganisatie en financiële 

administratie 

Aantal 

Termijn gegeven 83 

Bevinding gerepareerd 38 

Normoverdragend contact 28 

Waarschuwing 1 

Coaching / begeleiding 2 

eigen schrapping 3 

dekenbezwaar 5 

Onbekend 23 

 

Resultaat beroepsaansprakelijkheidsverzekering Aantal 

Termijn gegeven 10 

Bevinding gerepareerd 7 

Normoverdragend contact 2 

Onbekend 1 

42% 

4% 15% 

21% 

10% 

3% 

5% 

Onderwerp tekortkomingen 

Intake, kantoororganisatie en
financiele administratie

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Financiele positie

Stichting derdengelden

Samenwerking

Wwft

Opleiding
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  Resultaat financiële situatie Aantal 

Termijn gegeven 34 

Bevinding gerepareerd 7 

Normoverdragend contact 4 

Waarschuwing 1 

Coaching / begeleiding 4 

Dekenbezwaar 6 

Onbekend 8 

  

Resultaat stichting beheer derdengelden Aantal 

Termijn gegeven 45 

Bevinding gerepareerd 27 

Normoverdragend contact 7 

Waarschuwing 1 

Dekenbezwaar 2 

Onbekend 9 

  Resultaat samenwerking Aantal 

Termijn gegeven 26 

Bevinding gerepareerd 6 

Normoverdragend contact 4 

Onbekend 7 

  Resultaat Wwft Aantal 

Termijn gegeven 2 

Bevinding gerepareerd 1 

Normoverdragend contact 6 

Dekenbezwaar 1 

Onbekend 2 

  

 Resultaat Opleiding Aantal 

Termijn gegeven 9 

Bevinding gerepareerd 3 

Normoverdragend contact 6 

Waarschuwing 2 

Dekenbezwaar 1 
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Bijlage 10 – Resultaten CCV 2012 

 

Stand van zaken opvolging CCV 

 

 

 
 

* Het gaat hier om kantoren die zijn opgeheven 

 

 

 

 

 

 
 

* Het gaat hier in de meeste gevallen om afspraken over het inhalen van punten  

** Het gaat hier onder andere om advocaten die geschrapt zijn 

 

 

  

Kantooropgave 

697 dossiers met 
onvolkomenheden 

Afspraak 
gemaakt met 

deken:  

49 (7%) 

Geen opgave 
nodig:  

1 

Kantoor-
bezoek:  

4 (1%) 

Niet voldaan:  

13* (2%) 

Voldaan (na 
actie RvT):  

477 (68%) 

Nog in 
behandeling:  

152 (22%) 

Deken-
bezwaar:  

1 

Individuele opgave 

903 dossiers met 
onvolkomenheden 

Afspraak 
gemaakt met 

deken:  

567* (63%) 

Kantoorbezoek:  

1 

Niet voldaan:  

11** (1%) 

Voldaan (na 
actie RvT):  

222 (25%) 

Nog in 
behandeling:  

91(10%) 

Dekenbezwaar:  

11 (1%) 
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Bijlage 11 – Stand van zaken unit FTA per 1 november 2013 

 

NOTITIE        TER BESPREKING 
 

Datum : 13 november 2013 
Betreft  : Stand van Zaken unit Financieel Toezicht Advocatuur (unit 

FTA) per 1 november 2013 
   

De unit is sinds 1 april 2013 operationeel. Onderstaand wordt ingegaan op de in 
deze periode uitgevoerde werkzaamheden. 
De werkzaamheden zijn: 

1. Gesprekken bij alle Orden in de Arrondissementen. Doelstelling van deze 
gesprekken: 

a. Nadere kennismaking met dekens en staf en in sommige gevallen 
andere leden van de Raden van Toezicht; 

b. Ideeën over de invulling van de rol van de unit delen/ missie uitdragen; 
c. Specifieke problemen in de arrondissementen bespreken; 
d. Stand van zaken en uitkomsten bezoeken door de diverse Raden. 

2. Onderzoeken n.a.v. signalen: 
a. Den haag: 2 onderzoeken o.g.v signalen en 3(deskresearch) 
b. Amsterdam: 2 desk research op verzoek van de deken om te 

evalueren of op signalen in het verleden tijdig en adequaat is 
gereageerd  

c. Amsterdam: 12 desk research beginnende kantoren.  
d. Arnhem: 1 intensief besproken met deken 
e. Groningen: 1 onderzoek bij het kantoor o.g.v. signalen 
f. Maastricht: 3 onderzoeken bij het kantoor o.g.v. signalen; 1 

vervolgonderzoek o.g.v. signalen en 2 desk research;  
g. Den Bosch: 1 onderzoek bij het kantoor o.g.v. signalen; 
h. Haarlem: 4 desk research; 
i. Utrecht: 2 onderzoeken bij de kantoren o.g.v. signalen; 
j. Zwolle: 1 desk research o.g.v. signalen. Naar aanleiding van het desk 

research is een onderzoek uitgevoerd. 
3. Reguliere bezoeken: 

a. Zwolle: 1 kantoor 
b. Utrecht: 2 kantoren 
c. Maastricht: 1 kantoor 

4. Verkenning derdengelden: 
Onderzoek uitgevoerd bij 44 kantoren plus samenvattende rapportage aan 
dekenberaad. 

5. Opstellen uitgangspunten en werkprogramma themaonderzoek Wwft bij 50 
kantoren landelijk gespreid. Deze onderzoeken zullen in december worden 
gepland en in het 1e kwartaal van 2014 worden uitgevoerd. 
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Bijlage 12 – Startnotitie verkennend onderzoek Wwft 

 

Startnotitie onderzoek WWFT     TER BESPREKING 
 

Aan   : leden van het dekenberaad 
Cc : n.v.t. 
Van : Fred Blok, Virgil Matroos (unit FTA)  
Datum : 28 oktober 2013 
Betreft  : WWFT onderzoek door unit FTA, onder verantwoordelijkheid van het 

dekenberaad 
Dossiernummer  : - 
Bijlagen : Werkprogramma WWFT 

 
Inleiding  

In 2008 is de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking 
getreden. Deze wet is het uitvloeisel van de implementatie van de 3

de
 richtlijn Witwassen. Deze wet is 

ook van toepassing op advocaten. In artikel 1 lid 2 WWFT worden bepaalde diensten die door 
advocaten worden geleverd, uitgezonderd van de meldplicht bij de Financial Intelligence Unit (FIU). In 
deze notitie worden de mogelijkheden uitgewerkt om het WWFT toezicht door de unit FTA vorm te 
geven.  
Deze aanpak wordt gekenmerkt door de volgende stappen: 
 
Ten eerste vindt een globale selectie plaats van het aantal advocaten en de kantoren dat zich 
bezighoudt met WWFT-gerelateerde diensten.  
 
Vervolgens wordt uit deze globale selectie een aantal kantoren geselecteerd waar het onderzoek zal 
plaatsvinden (planning en aantallen). 
 
Tenslotte worden de relevante onderzoeksthema’s gedefinieerd en vastgelegd in een werkprogramma 
dat gehanteerd wordt bij de uitvoering van de onderzoeken WWFT. Als bijlage  is het te hanteren 
werkprogramma opgenomen. 
 
Het doel van het onderzoek is om te komen tot een objectieve toetsing van de naleving van de Wwft-
regelgeving. Dit maakt onderdeel uit van  de taken, die in de missie van de unit FTA zijn vastgelegd.  
 
Achtergrond toezicht WWFT 
 

Aantal advocaten die WWFT diensten verlenen 

In Nederland zijn  7814 advocaten die WWFT diensten verlenen.
23

 Dit aantal is verdeeld over 1026 
kantoren. Aangezien  17.100 advocaten op het tableau staan ingeschreven betekent dit dat 45 % van 
de advocaten WWFT diensten verleent. Hierbij dient wel nadrukkelijk te worden aangetekend dat dit  
ook een aantal advocaten betreft dat op incidentele basis deze diensten verleent.  
 
Reikwijdte 
Op advocaten is de WWFT van toepassing voor zover zij niet onder de uitzonderingsbepaling van 
artikel 1 lid 2 WWFT vallen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever een restrictieve uitleg geeft 
aan het artikel. Dit betekent dat enkel op grond van de in dit artikel genoemde uitzonderingsgronden, 
deze wet niet van toepassing zal zijn op advocaten. Op basis van artikel 1 lid 1 sub 12 en 13 WWFT 
zijn advocaten aangemerkt als instelling in de zin van de wet. 
 
Aandachtspunten WWFT 
 
Het onderzoek per kantoor richt zich op de volgende onderwerpen: 

1. Opzet procedures en instructies 

                                                           
23
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             Hierin wordt onderzocht hoe het kantoor de opzet voor het zijn van een WWFT instelling heeft 
geregeld. Een deel van de vragenlijst richt zich op de aanwezigheid van WWFT procedures 
binnen het kantoor. De belangrijkste procedures zijn:  
 

 Cliëntenonderzoek 
Het cliëntenonderzoek is een van de pijlers van de WWFT. Instellingen dienen een 
cliëntenonderzoek uit te voeren in het kader van de bestrijding van witwassen en het 
financieren van terrorisme. De WWFT heeft hiervoor een aantal eisen. Deze eisen hebben 
onder meer betrekking op: 

 de situaties waarin het cliëntenonderzoek verricht moet worden; 

 de identificatie van cliënten en de verificatie daarvan; 

 typen cliëntenonderzoek 

 bijzondere situaties, met name omtrent politiek prominente personen (PEP) en introductie 
van cliënten. 
 
 

 Meldingsplicht 
De tweede pijler van de WWFT is de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. 
Ongebruikelijke transacties dienen gemeld te worden. Om dit te kunnen doen moet een 
instelling deze transacties moeten kunnen onderscheiden (afwijkend, ongebruikelijk, en 
verdacht) en er vervolgens adequaat mee kunnen omgaan. Aspecten die in dit verband aan 
de orde komen zijn onder meer: 
 

 soorten transacties; 

 systeem van indicatoren; 

 meldingsprocedure; 

 te verstrekken gegevens; 

 vrijwaring van melders. 
 

2. Dossieronderzoek 
Van een geselecteerd aantal dossiers zal aan de hand van een standaardvragenlijst worden 
onderzocht of de bij de opzet genoemde procedures daadwerkelijk worden gevolgd en dat 
daarmee het dossier op deze punten voldoet aan de regelgeving.. 
 
 

3. Opleidingen 
Op basis van artikel 35 WWFT moeten instellingen er zorg voor dragen dat haar werknemers 
bekend zijn met de bepalingen van de wet en dat de medewerkers opleidingen genieten die 
hen in staat stellen om ongebruikelijke transacties te herkennen. Dit betekent dat het 
advocatenkantoor  aan moet kunnen tonen wat het doet aan het opleiden en het op peil 
houden van de WWFT-kennis van de advocaten. Door middel van een gerichte vragen kan 
ook dit worden getoetst. 
 
 

Onderzoeksvoorstel 
Voorgesteld wordt om uit de lijst van advocaten een aantal kantoren (50) te selecteren waar een  
onderzoek zal worden uitgevoerd op WWFT dossiers.  Bij het bepalen van de geselecteerde kantoren 
moet onder meer worden gelet op: 
 

 grootte van het kantoor; 

 aantal WWFT diensten per kantoor (intensiteit); 

 arrondissement waarin het kantoor actief is. 
 

Uit een globale  analyse van de lijst met advocaten die WWFT diensten verlenen valt op te maken dat 
sprake is van een concentratie van deze kantoren in 4 arrondissementen. Er kan voor worden 
gekozen om met name kantoren in die arrondissementen te selecteren waar zich de kantoren 
bevinden die de meeste WWFT diensten  verlenen. Op basis van de laatst bekende gegevens

24
 zijn 
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dit Amsterdam, Breda, Arnhem en Den Bosch. De unit FTA maakt de selectie van deze kantoren, 
Hierbij zullen uit alle arrondissementen kantoren worden gekozen. Bij de 4 genoemde 
arrondissementen zal het aantal geselecteerde kantoren hoger liggen dan gemiddeld. 
Op deze wijze wordt invulling gegeven aan het toezicht op de naleving van de WWFT op een 
objectieve en systematische wijze. Ook geeft het inzicht in de mogelijke verschillen in de 
dossieropbouw bij de verschillende kantoren. 
 
De uitkomst van dit onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 

 Worden de regels over de melding op een adequate wijze nageleefd?  

 Wordt het cliëntenonderzoek  op  correcte wijze  uitgevoerd? (Indien dit niet het geval is loopt  
de advocaat in  kwestie risico).  

 Wordt de opleidingsverplichting nageleefd en wordt de daarbij opgedane kennis op een 
effectieve wijze geborgd? 
 

Het is de bedoeling de uitkomsten van dit onderzoek samen te vatten in een anonieme rapportage die 
aangeboden wordt aan het dekenberaad. Daarnaast zal voor alle onderzochte kantoren een 
rapportage worden uitgebracht. In deze rapportage zullen de bevindingen en aanbevelingen worden 
geformuleerd. Deze rapportage zal na hoor/wederhoor aan de betrokken dekens worden uitgebracht.   
 
 

  



Interim rapporteur toezicht advocatuur 

Eindrapportage 2013 
76 

Bijlage 13 – Stand van zaken proeftuin Breda-Middelburg d.d. 20 november 2013 

 

NOTITIE 

Aan : mr R.J. Hoekstra 

Van : mr E. van Empel, mr M.A.M. Rademaker 

D.d. : 20 november 2013 

Betreft : proeftuin nieuw toezicht 

 

 

De proeftuin nieuw toezicht is een naar aanleiding van het rapport van mr A.W.H. Docters van 

Leeuwen – Het bestaande is geen alternatief – voor anderhalf jaar gestart project dat tot doel had: 

het uitwerken van ideeën met betrekking tot de invulling en inrichting van a) het toezicht op zowel 

individuele advocaten als kantoren, b) de klachtenprocedure en c) de rapportage van het gehouden 

toezicht. 

 

Binnen de proeftuin is gewerkt aan het ontwikkelen van systematisch toezicht, de professionalisering 

van het toezicht en een onafhankelijk van de persoon van de deken of de adjunct-secretaris werkend 

systeem van toezicht. Hiervoor zijn fasen in het toezicht onderscheiden waarbinnen op die fase 

afgestemd toezicht is ontworpen en rapportages zijn/worden ontwikkeld. 

 

a) 

Er is sprake van ingangstoezicht, doorlopend toezicht en uitgangstoezicht. Dit toezicht vindt plaats op 

individueel niveau en op kantoor niveau. 

Ingangstoezicht op individueel niveau en kantoor niveau. 

Toezicht bij ieder verzoek tot beëdiging en bij iedere advocaat die zich van buiten het arrondissement 

in het arrondissement vestigt (beoordeling beëdigingsverzoeken, kennismakingsgesprekken). 

Toezicht bij het vestigen van een advocatenkantoor (entreetoetsen) 

 

Doorlopend toezicht op individueel niveau en kantoorniveau. 

Toezicht bij stagiaires met betrekking tot de voortgang in de opleiding middels voortgangsverslagen 

en mentorgesprekken. 

Toezicht op advocaten en kantoren door CCV gestandaardiseerde vragenlijst met opvolging bij 

gebreken. 

Toezicht op basis van signalen leidend tot specifieke toezichtdossiers op zowel individueel als kantoor 

niveau met systeem van voortgangsbewaking. 

Toezicht op kantoren op basis van een steekproef aan de hand van standaard vragenlijsten met 

opvolgsysteem bij gebreken. 

Toezicht op basis van klachten die volgens een landelijke standaard worden behandeld. 

Toezicht op basis van bemiddelingsverzoeken en verzoeken tot begroting van de declaratie. 

 

Uitgangstoezicht op individueel en kantoor niveau. 

Controle op overdracht van zaken en archiefbeheer. 

 

b) 

Klachtenprocedure 

Binnen het dekenberaad is een standaard met betrekking tot de klachtbehandeling ontwikkeld en de 

registratie daarvan. 

 

c) 

Rapportage 

Voor klachten, bemiddelingen en begrotingen, CCV, het aantal beëdigingen en schrappingen was al 

rapportage ontwikkeld. Die is in de afgelopen twee jaren verbeterd waardoor specifieker kan worden 
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gerapporteerd. Daarnaast is het mogelijk om te rapporteren over zogenaamde specifieke toezicht 

dossiers en kantoorbezoeken op basis van een steekproef. 

 

Conclusie 

De proeftuin heeft tot het volgende inzicht geleid. 

 

Het nieuwe toezicht legt een groot beslag op de tijd van de deken, de overige leden van de raad van 

toezicht en het bureau van de orde. Daarnaast is het administratief zeer bewerkelijk. Aan te bevelen is 

om, ten behoeve van de uniformiteit, efficiency en kostenbeheersing, samenwerkingsverbanden op te 

zetten, met nadrukkelijk behoud van de plaatselijke toezicht taak en verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van de raden van toezicht en de dekens. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld 

expertisepooling zoals één telefonische ingang per ressort, beoordeling specifieke vraagstukken op 

één plaats in het land (bv wwft-expertise, beoordeling entreetoets), enz. 

Ook kan gedacht worden aan bundeling van de administratieve verwerking van het toezicht per 

ressort en die expertise te poolen, Om te voorkomen dat de afstand tussen het toezicht en de 

administratieve verwerking ervan te groot wordt en het toezicht verwordt tot het invullen van lijsten en 

het louter technocratisch verwerken en opvolgen daarvan, moet niet verder dan ressortelijk worden 

geconcentreerd. 

 

Het huidige landelijke registratiesysteem One-direct biedt onvoldoende mogelijkheden om goede 

landelijk uniforme rapportages te maken. Dit heeft ertoe geleid dat nog in 2013 een denktank zich zal 

buigen over een nieuwe uniforme registratie dat in één en hetzelfde systeem past en eenvoudig tot 

inzichtelijke rapportages leidt. 

.-. 
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Bijlage bij notitie proeftuin Breda-Middelburg 

 

Codes S-dossiers 
  

   A - Landelijke 
  Regelgeving 01 Advocatenwet 

 
02 Vafi 

 
03 Verordening op de praktijkrechtspersoon 

 
04 Resultaat gerelateerde beloning 

 
05 Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking 

 
06 Verordening op de vakbekwaamheid 

 
07 Samenwerkingsverordening 

 
08 Stageverordening 

 
09 Uitvoering tuchtrechtelijke maatregel 

 
10 Verordening op de geheimhoudersnummers 

 
11 Gedragsregels  

   B - Plaatselijke 
  Regelgeving 01 Stagereglement 

 
02 Hoofdelijke omslag 

 
03 "Signalering" 

 
03.1 Financiële situatie 

 
04 Ontheffing PO-punten 

 
05 Beoordeling PO-punten 

 
06 Beëindiging praktijk / kantoor 

 
07 Starten kantoor / entreetoets 

 
08 Praktijkvoering 

 
09 Diversen 

 
10 Nep advocaat 

 

Overzicht s-dossiers (ingekomen en afgehandeld) 
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Overzicht s-dossiers landelijke regelgeving (ingekomen en afgehandeld) 

 
 

Overzicht s-dossiers plaatselijke regelgeving (ingekomen en afgehandeld) 
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Wijze van afhandeling van de s-dossiers (een s-dossier kan meerdere acties bevatten) 

 
 

Wijze van afhandeling van een s-dossier (een s-dossier kan meerdere  acties bevatten) 
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Contact  Interim rapporteur toezicht advocatuur 

p/a Postbus 30851 

2500 GW DEN HAAG 

E-mail  rapporteur@toezichtadvocatuur.nl 

Website www.toezichtadvocatuur.nl  

 


