
 

 
 
 

 

 

Reactie Haagse deken op de Evaluatie van de werking van het dekentoezicht op Pels 

Rijcken  

 

De Haagse Orde heeft met belangstelling kennisgenomen van de evaluatie door het College 

van Toezicht van het dekenale onderzoek dat naar aanleiding van de notariële fraude heeft 

plaatsgevonden bij Pels Rijcken. Dit onderzoek is onder leiding en verantwoordelijkheid van 

de Haagse deken uitgevoerd in de periode van maart tot augustus 2021. De Haagse deken 

ervaart de evaluatie die het college van het onderzoek heeft verricht als waardevol. De 

evaluatie bevat een aantal belangrijke lessen en handvatten voor de verdere ontwikkeling van 

het toezicht op de advocatuur. De Haagse deken is het college erkentelijk voor zijn 

inspanningen. De Haagse deken spreekt deze erkentelijkheid uit in het besef dat het toezicht 

op de advocatuur zich beweegt in het precaire spanningsveld van enerzijds de noodzaak tot 

controle op de naleving van de regels en kernwaarden die voor advocaten gelden en 

anderzijds de noodzaak tot waarborging van de vertrouwelijkheid waaraan advocaten in een 

rechtsstaat gebonden zijn. Het erkennen van dit spanningsveld blijft ook bij de verdere 

ontwikkeling van het toezicht van essentieel belang.  

  

De aanbevelingen van het college sluiten goed aan op de bevindingen in het dekenale 

onderzoek. Het dekenale onderzoek bij Pels Rijcken en de evaluatie van dat onderzoek door 

het college bevestigen dat een specifieke aanpak voor de grote kantoren gewenst en 

noodzakelijk is. Het dekenberaad heeft naar aanleiding van de bevindingen bij Pels 

Rijcken inmiddels concrete stappen gezet die zien op het toezicht op grote kantoren, waarbij 

net als in het dekenale onderzoek bij Pels Rijcken niet alleen aandacht is voor de hard controls 

(de harde regels en de toepassing daarvan) maar evenzeer voor de soft controls (integriteit en 

sociale veiligheid). Met inbreng van de grote kantoren zelf en van externe expertise wordt het 

governance kader voor de advocatuur nader vormgegeven. Het belang van een cultuur van 

gelijkwaardigheid met ruimte voor tegenspraak is -net als in andere sectoren- groot gebleken, 

en de toezichtstrategie wordt daarop verder ingericht. 

 


