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Dekenberaad werkt toe naar status bestuursorgaan
De coronapandemie ook de advocatuur niet ongemoeid gelaten. Gelukkig lijken de negatieve financiële
Dit is onder andere te lezen in het jaarverslag 2020 van het dekenberaad. In het dekenberaad
overleggen dekens van de elf arrondissementen over de wijze waarop zij hun toezichttaken en bevoegdheden op de advocatuur uitoefenen. Naast de gevolgen van de coronapandemie voor (het
toezicht op) de advocatuur, stond 2020 ook in het teken van de evaluatie van de Wet positie en
toezicht advocatuur.
Ondanks de coronapandemie heeft het toezicht op de advocatuur grotendeels doorgang kunnen vinden,
zij het soms in een wat aangepaste vorm. Het aantal kantoorbezoeken is als gevolg van de
coronapandemie wel iets afgenomen (417 t.o.v. 593 in 2019). De dekens hebben daarnaast 361 Opgaven
Nieuw Kantoor in behandeling genomen, 367 bemiddelingsdossiers geopend, 344 normoverdragende
gesprekken gevoerd, 93 dekenbezwaren ingediend en in 63 zaken een advocaat aan een burger
toegewezen. Net als eerdere jaren is het aantal aan de deken gevraagde adviezen gestegen tot 1.834
(vgl. in 2019 1.313 en in 2018 1.272). Een advocaat kan de deken om advies vragen over de uitleg en
toepassing van de gedragsregels en de Verordening op de advocatuur (Voda).
Klachtbehandeling
De dekens hebben daarnaast het afgelopen jaar 2.724 klachten behandeld. Ook dit is een verdere
toename ten opzichte van de afgelopen jaren (vgl. in 2019 2.576 en in 2018 2.301). De meeste klachten
worden ingediend tegen de eigen advocaat (1.098) en gaan over de kwaliteit van de dienstverlening
(503). Net als de raden van discipline (zie hun jaarverslag van 2020) zijn ook de dekens van mening dat
uit deze cijfers echter moeilijk trends af te leiden zijn, omdat de aantallen in de loop der jaren te veel
fluctueren.
Klachtbehandeling is naar zijn aard arbeidsintensief. Reden voor het dekenberaad om een Commissie
klachtbehandeling in te stellen die de klachtbehandeling heeft geëvalueerd. Uit een eerste analyse van
de cijfers kan grofweg gesteld worden dat 1/3 van alle klachten de raad van discipline bereikt en dat van
dit aantal door de raad van discipline de helft kennelijk ongegrond wordt verklaard. Dit betekent dat
slechts ongeveer 1/6 van alle klachten zodanig tuchtrechtelijk relevant is dat de klacht ten volle door de
tuchtrechter beoordeeld (kan) wordt(en). De Commissie zal in 2021 onderzoeken of er verdere
efficiencyverbeteringen voor de klagers noodzakelijk zijn.
Financiële kengetallen
De financiële positie/kwetsbaarheid van kantoren is in 2020 onder meer onderzocht door het opvragen
van de financiële kengetallen in alle arrondissementen (5.468 opgaven). In 24% (1.304 opgaven) van de
ingediende kengetallen hebben de resultaten geleid tot nader overleg tussen de deken en de unit FTA
over de financiële positie/kwetsbaarheid van deze kantoren, waarna in een groot aantal gevallen actie is
ondernomen. Daarbij is bij de Centrale Controle Verordening uitvraag over 2019 (17.657 opgaven) ook
rekening gehouden met mogelijke (financiële) gevolgen van de coronapandemie.
Wwft
Verder is gewerkt aan de verspreiding van kennis onder advocatenkantoren over de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aan het bewustzijn van de herkomst van
ontvangen gelden van cliënten. In 2020 heeft het Kenniscentrum Wwft 219 adviesaanvragen behandeld,

een lichte toename ten opzichte van het jaar ervoor (205).
In 2020 is een Wwft-themaonderzoek bij 50 aselect gekozen kantoren afgerond. Belangrijkste conclusies
zijn dat alle onderzochte kantoren een goed beeld hebben van hun cliënten en wat de aard van de
gevraagde diensten is. De meerderheid van de kantoren neemt het proces van het onderzoeken van een
ongebruikelijke transactie (indien van toepassing) serieus en overweegt zorgvuldig of dit moet worden
gemeld aan de FIU of niet. Daarnaast is er in december 2020 een vragenlijst Wwft voorgelegd aan 1.265
advocatenkantoren (23% van alle kantoren) waarvan een of meer advocaten in de CCV 2019 had(den)
aangegeven Wwft-diensten te verlenen.
Advocaat-stagiairs
Ondanks dat de negatieve financiële gevolgen voor kantoren lijken mee te vallen, zijn er wel degelijk
zorgen over de verdere gevolgen van de coronapandemie voor de advocatuur, onder meer voor wat
betreft de professionele ontwikkeling van advocaat-stagiairs. Als gevolg van het vele thuiswerken
kunnen advocaat-stagiairs bijvoorbeeld moeilijker voldoen aan de vereiste praktijkervaring. Ook vonden
contacten met kantoorgenoten en cliënten, maar met name ook de opleiding, veelal online plaats. De
dekens zullen hieraan extra aandacht besteden.
Wet positie en toezicht advocatuur
Een belangrijk onderwerp in 2020 was de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta),
onderdeel in het traject van de verdere professionalisering van het toezicht op de advocatuur. In
september 2020 werd het evaluatierapport door minister Dekker aangeboden aan de Tweede Kamer.
Volgens het evaluatierapport, maar ook volgens demissionair minister voor rechtsbescherming Sander
Dekker zijn er de afgelopen jaren forse stappen voorwaarts gezet, maar moet er nog een aantal slagen
betreffende good governance worden gemaakt. Het traject zal volgens de dekens in de toekomst
moeten leiden tot een nieuwe situatie, waarin het dekenberaad in ieder geval een bestuursorgaan wordt
met de bevoegdheid beleidsregels op te stellen.

