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Rechtsbijstandverlener BrandMR wil graag advocaten inzetten, maar dat is tegen de regels. Het gevolg: tien tuchtzaken tegelijk.

Door�onze�redacteur�Camil�Driessen

DORDRECHT.�Vurig richt advocaat Da-
niëlle van den Bergh zich tot de tucht-
rechter. Ze vertelt dat, toen ze beëdigd
werd, haar werd ingeprent dat de
cliënt altijd centraal moet staan. „D at
gaat nu fout, want veel rechtzoeken-
den worden nooit iemands cliënt om-
dat het niet betaalbaar is.” Advoc aat
zijn draait voor haar om het helpen
van mensen die het nodig hebben.
„Daarom wil ik op die website staan.”

De site waarnaar ze verwijst is die
van het vorig jaar gelanceerde
BrandMR (‘brandmeester ’), een initi-
atief van SRK Rechtsbijstand dat voor
rechtsbijstandverzekeraars het juri-
dische werk doet. SRK heeft tiental-
len advocaten en juristen in dienst,
onder wie Van den Bergh. Spin- off
BrandMR levert tegen vaste, relatief
lage prijzen eenmalig juridische hulp
op vier gebieden, zoals ‘huis en wo-
n e n’ en ‘werk en inkomen’.

Rechtshulp te duur
SRK besloot BrandMR te lanceren na-
dat het via onderzoek had ontdekt dat
een kwart van de Nederlanders bij
een juridisch geschil geen rechtshulp
inschakelt omdat die te duur is.
Vooral bij mensen met middeninko-
mens en kleine ondernemers zou be-
hoefte bestaan aan juridische hulp te-

gen een vaste prijs, als alternatief
voor advocaten die gemiddeld 217
euro per uur (exclusief btw) kosten.

Sinds de lancering houdt BrandMR
de gemoederen nogal bezig en is het in
een hevige strijd beland met toezicht-
houders op de advocatuur. In die strijd
heeft zelfs minister Sander Dekker
(Rechtsbescherming, VVD) partij ge-
kozen: voor BrandMR, dat hij „een ui-
termate interessant initiatief” n o e mt .

Het liefst zou BrandMR advocaten
van SRK inzetten, maar volgens de
huidige advocatenregels mag dat
niet. BrandMR zet daarom alleen ju-
risten in. Een tiental advocaten van
SRK is desalniettemin met naam, foto
en een korte omschrijving op de
BrandMR-website te zien onder de be-
geleidende tekst: „Op termijn willen
we ook graag advocaten inzetten die
nu bij ons zusterbedrijf SRK Rechts-
bijstand in dienst zijn. Op dit moment
is dit helaas nog niet mogelijk.”

De vermelding leverde maandag-
middag een zeldzaam tafereel op in
de rechtbank Dordrecht. Liefst tien
advocaten moesten zich tegelijkertijd
bij de Raad van Discipline verant-
woorden omdat deken Arjen van Rijn
van het Haagse arrondissement in
juni een tuchtklacht tegen hen in-
diende. Bij de deken – die binnen de
advocatuur belast is met toezicht en
handhaving – is de aanwezigheid van

Minister�Sander�Dekker (Rechtsbescherming,�VVD)�noemt�het�relatief�goedkope�BrandMR�een�„uitermate�interessant�initiatief”.
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de tien op de BrandMR-site compleet
verkeerd gevallen. „Het is een on-
juiste, misleidende voorstelling van
z a ke n” die „leidt tot grote verwar-
r i ng ” bij de buitenwereld. Hij verwees
daarmee naar de advocatenregels die
volgens hem gebieden dat de advoca-
ten alleen op de site van hun eigen-
lijke werkgever SRK mogen staan.

Aan de tuchtzaak over tien foto’s op
een website ligt een veel principiëlere
discussie ten grondslag over bedrijfs-
structuren binnen de advocatuur. Ad-
vocaten in Nederland zijn aan strenge
regels gebonden die zij grotendeels
zelf opstellen. Zo stelt het 54-koppige
College van Afgevaardigden (een
soort advocatenparlement) op voor-
dracht van de Nederlandse Orde van
Advocaten (een soort advocatenrege-
ring) de Verordening op de advoca-
tuur vast. Deze verordening verbiedt
dat advocaten voor BrandMR werken.
Het is advocaten namelijk alleen toe-
gestaan cliënten te helpen als die ad-
vocaten deel uitmaken van een advo-

catenkantoor of in dienst zijn van een
re c ht s b i j s t a n d s ve r ze ke r a a r.

Alternatieve bedrijfsstructuren zo-
als BrandMR, waar niet-advocaten
aandeelhouder zijn of het bestuur vor-
men, mogen dat niet. Want, zo leert de
to e l i c ht i ng bij de advocatenregels,
dan zal het werk van de advocaat „te n
dienste van het winststreven van zijn
werkgever ” staan en is zijn onafhan-
kelijkheid niet gewaarborgd.

Critici, waaronder BrandMR, wij-
zen erop dat deze oude regels het ad-
vocatenlandschap op slot houden en
daarmee de prijzen voor juridische
hulp hoog. Het is dus in het financiële
eigenbelang van advocaten om alter-
natieve bedrijfsstructuren af te hou-
den.

Sinds het na de lancering vorig jaar
weerstand ondervond van de Haagse
deken en de Nederlandse Orde van Ad-
vocaten, probeert BrandMR via aller-
lei wegen de concurrentiebeperkende
regels van tafel te krijgen. Het diende
een handhavingsverzoek in bij mede-
dingingswaakhond ACM en startte
een civiele rechtszaak tegen de Neder-
landse Orde van Advocaten, in de
hoop dat de rechter de advocatenre-
gels onverbindend verklaart omdat ze
strijdig zijn met de Mededingingswet.

Het wist de kwestie hoog op de
agenda in politiek Den Haag te krij-
gen. Kamerlid Jeroen van Wijngaar-

den (VVD) bracht BrandMR via Ka-
mervragen onder de aandacht van
minister Dekker, die is aangesteld om
het rechtsbestel te moderniseren.
Dekker vindt dat advocatenregels
rond bedrijfsstructuren prima „met
behoud van kwaliteit en onafhanke-
l i j k h e i d” kunnen worden aangepast.

We t sw i j z ig i ng
Volgens Dekker heeft de Nederlandse
Orde van Advocaten hem vorig jaar
beloofd om, in een breder perspectief,
naar BrandMR te kijken. Een compli-
cerende factor is dat de minister ver -
anderingen moeilijk kan afdwingen.
Advocaten stellen hun eigen regels op.
De enige route voor Dekker loopt via
de aanpassing van de Advocatenwet.

De Tweede Kamer beseft dat. Deze
zomer werd een motie van Van Wijn-
gaarden en CDA-Kamerlid Chris van
Dam aangenomen die het kabinet op-
roept om – als de Orde van Advocaten
niet „substantieel meer ruimte” biedt
aan alternatieve bedrijfsstructuren –
zélf het initiatief te nemen om de wet-
en regelgeving aan te passen.

Deken Van Rijn had maandag geen
boodschap aan de politieke roep om
meer ruimte voor alternatieve be-
drijfsstructuren. „Het kan zo zijn dat
minister Dekker er sympathiek tegen-
over staat”, zei hij, maar „nu moeten
de regels worden gehandhaafd.”

De huidige regels zouden
de advocatuur op slot
houden en de prijzen hoog


