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Schaamrood om voorgenomen staatstoezicht op advocatuur
Jan Leliveld 

DDe dag dat de Russische advocaat 
Magamed Abubakarov in Am-
sterdam een prijs in ontvangst 
nam voor zijn moedige advo-

catenwerk in de Noord-Kaukasus, werd 
duidelijk dat in Nederland mogelijk een 
einde komt aan een van de overheid on-
afhankelijke advocatuur. 

Het kabinet zal, als het aan staats-
secretaris Fred Teeven ligt, de personen 
die belast worden met het toezicht op 
de advocatuur aanstellen en voordragen 
voor ontslag. Daarnaast bepaalt het kabi-
net het toezichtbudget. Ook kan de toe-

zichthouder bijvoorbeeld bepalen welke 
groep advocaten onder de loep moeten 
worden genomen. Daarbij kan inzage 
worden verkregen in (cliënt-)dossiers. 

Even moest ik denken aan het staats-
bezoek van Poetin onlangs. Een korte 
verwijzing naar het overlijden van asiel-
zoeker Dolmatov was voldoende om de 
bewindslieden het schaamrood op de 
kaken te laten krijgen. Zo voelde het op 
de Lawyers for Lawyers Award-meeting 
ook. Een zaal met advocaten die hun 
werk doen in de allermoeilijkste omstan-
digheden. Advocaten die perfect kunnen 
uitleggen waarom een onafhankelijke 
advocatuur — advocatuur zonder be-

moeienis van de overheid — cruciaal is. 
Staatstoezicht op de advocatuur zal 

niet in een keer een ramp zijn, aldus 
ombudsman Alex Brenninkmeijer. Maar 
hier zit wel de crux. Wij zijn in Nederland
slordig en onverschillig geworden als het
om de inrichting van de rechtsstaat gaat, 
en zeker ten aanzien van de plek van de 
advocaat in die rechtstaat. De advocaat 

die tussen zijn cliënt en de overheid 
moet staan, en zo nodig furieus tegen die
overheid ten strijde moet kunnen trek-
ken. Daarbij past staatstoezicht niet. 

Luister naar de verhalen van de bui-
tenlandse advocaten en weet dat de prijs 
vroeg of laat betaald zal worden. Een 
belangrijke kwestie: waar moeten advo-
caten in totalitaire landen naar verwijzen
als gevraagd wordt hoe het wel moet? 
Niet langer naar Nederland was de alge-
mene conclusie. Ik schaam mij diep.
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Waar moeten advocaten in
totalitaire landen naar 
verwijzen als gevraagd 
wordt hoe het wel moet? 


