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Nederlandse Mededingl n8sautorltelt ~q
i

, BESLUIT
l
r,
!,Ic
~ "

;: : Nummer ~o.26

:~ B~~~~ ...l k1Bcht Van d~r Brugge te~n Rade!1 voor Re<:htibijstand en NOvA
:

B~ilJit van de dirroeur-generaal van de Neder~.ndse Med~iJlgiJl~a~to..lteit op het
l . b~~arsdirlft van de he~r R.K. van der Br~gge, gend1t tegen zijn besl~it van ~O j~'i 2004.

I Verloop procedure en fel'ellJke achtargrond

1, Bij briefvan 26 april 2°04 heeft mr. R,K. van dl:r BrlA. een klacht lngedlend bij de

direct{!~r-generaal Vóln de N~erlands~ Mededlngingsautorireit (hierna: a-g NMa) wegens
vermeende schending van d~ Mededlngingswet doorde Rad~n voor Red1tsbljs~nd (hierna:
de Raden) enjof de Nederlandse Orde van AdvQ~ten ('rlierna: NOvA). ; ,4

2. Mr, R,K, van der Brugge is advocaat en proCl.lreur te 's-Gravenhage en heeft geklaagd over de

kwalileitsetsen dit' ~ R"dl:n in ~iImenwerking met de NOvA st~llen aan de (Voorzetting van

de} inschriJVing van advocaten om ~n aanmerking te komcfJ voor gefInancierDe rel;htsbijstand.
Meer fn het bIjzonder I~ de klal;ht gericht tegen het Convenant Kwaliteitswaarborgîng

AdvoGrtuur van 4 maart 2002 {hierna: het convenant} en het audit systeem dat de NOvA. il'I

opdntd1t van de R"d~~ heeft ontwikkeld.

3- In het ronv~nant h~bben de Raden, de NOvA en de staa~se-cretarîs van justitie af5praken

gemaakt over een systeem van kwallte~borglng In verband met de taak van de Raden om de

gesubsidieerde red1tsbijstand ~ org" ni se ren.' Het ronvenant t1eefl: tut doel een

~amenhangend sy$feem van kwalit~its"lorg Vl>Qr de ~5ub$idieerd~ red1t~bijstand in te
voeren,' Dit systeem sluit aan op de Kwa1ite1tstoets R~htshulp respect1evelijk de
Kwalireit$~tandaard .2004 die doord~ NOvA "lijn ontwikkeld. ~ Kwalitejt5toe1;~ re~pectievelijk
de Kwal~jtsstandaard bevatl1!n normen die algeme-en van toepassing zijn op alle

advocatenkantoren ongeacht hun omvang of praktijkvoering (commen::i~l. gemengd,
gesubs,d ieen:l). U it het convenant volgt dat vanaf 2004 in begi nsel ~ itsluirend toevoegi ngen

,.-.,.,., ,.,., 1 Artikel 7 Wet op de r«n~biJsland 0 Staahol.d van 2) dcl:ember 199'3. rn-

. Aanflef en .rtlbll, zie documelltnr. 4D4/'I, oIJlage].
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worden af~geve" aan advocaterl die beschikken over een ~Idige audi~erklari"g. waarop de

rl'~lgev~ng is aaf1Sepast.

4. I n elke hoofd plaats ressort van het G ered1t$hof Is een Raad voor Remts bij ~nd gevestigd.
Een Raad bestaat uIt 9 leden die door de Minister van justitie WQrden benoemd. Ane in net

re~sort k~ntoor houdende advocaten die d$artoe een aanvraeg hebben in~iend worden
ingeschr~n in het regi$t~r indien zij voldrJen aan bepaalde voorwaardenj. Indien een

adVóc:aat n~t langer heeh votdaan dan wel met langer voldoet aan de voorwaarden kan de

betreffende Raad d~ inschrijv~ng dQorhóll~Q'

5- Met ingang \/an 1 januari 2004 wvrdt als voorw~ard~ aan de inschrijving gesteld dat ~n
advocaat t:en auditverklaring moet overleggf:n.5 Onder een audit\l~rklaring wordt verslaan:

a- een door een auditor afgegeven auditverklaring d~c voldoet aan de eisen die zijn

geformuleerd in de Kwalit~.tstoets 2002 resp. de Kwa.liteits~tandaard 2004 van de
Nederland$~ OrtJoE \/an Advocaten. ~ Kwa.lite~sstandaan;l 2004 geldt voor ;I~dits

~ólng~raagd op of na 1 oktober 200,;

b. ecn door de raad met de ond~r á. bedoelde verkl;1ring gelijkgestelde aooltvmlaring. die is

gehasecrd op ei~n die naa r !'Iet oordeel va n de raad. gemeten naar i nhoud en fe~iidte,
ren mi nsm ge1 ijkwaardig zijn aa n de eisen bedo~ld onder a.~ ;-.

De nieuwe regc~ing i$ kEnbaar gemaakt in de zgn- nieuws-brief jaargang 10, derember 200)

(~ie aok: www.rvr.org).

6. H~ auditsystecm waart~g~n de klacl1l is gericht ;~ één \/an de mogelijke wijz~n waaro? de

aanvragend~ advocaat kan aantonen dat hiJ aan de door de Raad gestelde voor.Olaarden kan

voldoen. Dil audi~y~em is het resullaat van het convenant en is opgesreld door de NOvA.
De audit wordt U11gevoerrl door een advocaat uit een and~r arrondis-sement, die daarvoor een
training heeft gevolgd die is georganiseerd door de NOvA / De advocaat die een audit wil

laten uitvoeren sluit door tusscnkQm$t v~n de NOvA rechtstre~ks een overeenkomst met de

betreffcnde auditor, die i5 opge~eid door de NOvA en toetst aan het hiervoor bedoeld

au-ditsysteem.' De kQ5~n van e~n audit, ad euro 1.°3>.43 e.-cl. BTW ~n reiskosten, komen ten

-.. --

) Arti kel"n '4 ~1115 Wet op de re,,"I.bijst. nd, i rI samcnhang mct i'I~ bepaalde yon an. 2, lid 1 in.dl rijYÏngoYOorw~ardefl

aQOo4.

. Artikel '7 W.t op d. rccl1t'Dii&tand.

'An. 2, lid 1 In§cnriivi"g'Sv""rwaardcri ~O04 b~d1tens de We~ QP de recfltsblj_llnd, W\OfW.rvr_org.

'Toelicllling op ~rti1ce12 '"udit~rHaring) inscnrijvîngsYOorwaa~n 2004, ~.rvr.Qrg,

, Toel i~h ~"g (lP artt~ 2 (oudlr..ri<IIr1ng) in.c:hrijv...g.voorwaardcn ~O04. \//Ww, rvr.c rg.

! .Voor~id aud;I'O_~~m!i1, billog~&, documerrlrlr. ~/la.
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IQste van de aanvri~nde advocailt, ten~') a.n een advocaat m~1 dan 5° toevoeg~ngen in
2003 zijn afgegeven, In dat geval 5ubsidtiren de Raden de hel~ van d~ kosten. g

7. Volgens mr. Van der Brugge hebben de Raden en dec NOvA met het vaststellen van het

convenant en net daarop geba5eerde aIJditsY5teem (I nclus itWf de ult'o'oering daarvan)

gehandeld in strijd met altikeien 6 en 24 Mededingingswet.

8. B~i besluit Viln 20 Juli 2.004 (hiema: het b"tr~l!n besluit) h~ft: de dog NMa d~ klad1t

afgewezen. Hierbij is, z.akelijk weerg~ven, geoorrleeld dat de gedragingen van de NOvA en

d~ Raden niet onder ~ bereik v~n de Mededinging$wet vallen en dat de d.g NMa d~rha~

niel bevoegd Is kcnn!$ te nemen van de klacht

9. T~gen het bestreden besluit heeft mr. Van der BnJggt: bij briefvan 26 augustus 2004 bezwaar

gemaakt. D~ ontvang~ van dit bezwaa~çhrifl: is bij blief van 1 $eptember 2004 béVestlgd,

10, Bij brief van 12 november 2004 heeft mr. Van der Brugge nog enkele stukken in het gedIng

g~bracht.
t

,. I,,"
11. Op 26 no~mber 2004 heefl: ~ art. 7:2 Awb een hooIZitting plaatsgevonden. Tildens dez~

hoorzittî ng heb ben zowel belWaarmaker zelf al sm ede zijn gemacl,tigde het ~zwaarsch rÎft

mol1deling toegelicht, w~rop namens de Rad~n ~n de NOvA is gereageerd.

11 Ontvankelijkheid

12. Voordat de d-g NMa kan toekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de gronden van het

bezwaarschrift;, dient re worden onderzoçht of mr. Van der Brugge een eigen, persoonlijk

belang heEi\: dat ziçh ondersrnflidl van andere advocaten die worden getroffen door t1et

hiervoor omschreven audit~sreem dal in opdrac},t van de R~den is ontwikkeld door de NOVA
~n verband met hun wettelijke laak om de gefinancierde rechtsbi}$~nd te organIseren.

;;

13. Zo hceft de Rechtbank Rotterdam in de Postb~~zaak'o ailngeg~n dat

"11;511'-, IIIs houder 110" UI1 postbus ~n als zodanig rot1tnIrnpanY ~n PTT Post, te~pke ~eri

obj~i8f bspaQlboQr ~n PO/d<1ende "r;:tussl bslang [heeft]. Ook s:tç(7i va5~ J(J~ slur jerzake ~l1ig

~jgl:n bt:Jon8 hltlf/f. De rechtbank is ~dIt.,r. and~rs dali IIfPweerder, ~11 ODro661 rJQ~ geen spro~ j~

l.'tlfi E~n bel""g do~ zich in ~flt'-fls rrJl:va"tt: mhi6 G"~~e;dj !-'at! dat I'(ln (Jnders - ong6~~r

280. ()Oo - .lJoud615 van ~ postbus ifi Neder/IJ"d. H~t f,6bruik ..an Mn postbu$ ~or p~~o/)nllj~

sn maQ~rn"ppe/ijke d(J~lejnden (me.d6) uir II6iIig/1f';ids- en privpC}'Dverwegi"gen, !!lsmede de
.- --

~ 1;" wd)slle NOvA, wwwbelienet.nl, P..klijwn.krs!f:u"ing, kwalileitss~nd..rd OD04 en a"dit ~~hulp,

,. Red1tbank RG~rdam d.d. 9 auglJstus 2001, Po,Ib~ 11. MEDED 99/1S36-5~MO
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ji'!t)I1,ille sit..ati, VQ~ een houder~" gn "ostbus, ol1de"roh"ide/1 dez8 geenuifls 1'(1/1 aI:1I 11

wnl.~6urigt: al1dsn houdsr Wfi 11611 postbus. Bo~fldilm h on~!doende nQflrlemlllijk g,word611 dat I!

~n QQr1Zlelt VQn 6~re5 spmb is ~I/ zorJ8nig sprc!ti'eke cfb!.izondsrs, in h(jQf blJdrijfrvoering

~n omsflJndlgh6dm, dut ~if ~iI;.II op d~'e grond tDu OIJdervJr3iden !'d11 een wiIl6k,urigr; and,~

houdIIr ~n een posmUf [...j."

14. Dezelfde b~nadcring koos het College v~n Beroep voor het bednjfsleven (hiern; CBb) in de
zaak waarin onder meer was geklaagd over het be~taan van prijsafspraken tusscn. onder

ar1dere, dc KLM en de SLM op vllegveroil1d;ngen Am~terdam Paramaribo Y_V_": "M~t de

redrtDal1k is het Ccffege von oordeel dm d6 d-g NMà ~Ic" ~lUh~ op ~et slQrldp.-m "e8ft g~eld
dat d, b6/angcfi ~n A niet fer;:hts~ b6frokl<~" waret1 bij de ajNfjzifig van de kl"dJt A's
beJangen onderscheiden zjCM on.,Q!dol!t1de I'(ln de belangen var! alfe Qndere gebrulk~rs Mn d~

ludlt/ijn Amsterdam-Parofflaribo, 1J{l1! welke natjonallieir oDk,

De ~mstandigheid dar A (zeer) f,-.quent ;'(in daze 1~cht1ijn g~brlOik mQQkt, m(J(J~ dit "jet Qfldels,

eo.,enmm als de ~ daafV(jor; h~ - mede - woonplaats hebben in Slinname. [...J"

, s. De~ lijn heeft: de Rechtbank Rotter\Jam recentelijk bevestlgd in de uitspraak van i4 december
l

20Q4." ; t~

16. In bezwaar he~ mr. Van d~r Brugge zich op het standpunt gesteld dat zijn belang ziçh
onde~cheïdt van andere a~çat.en omdat de Raad voor Rec~bijstand van ~t nofressort

's-Gravenhage bij besluit van 2 fubrUOiri 2004 zijn ifl~d1rijving ex art. '7 W~ op de
redltsbijstA1nd heeft doorgehaald- Dit bere~nt dat h~j in beginse' - behoudens ~n bijlonder

geval'j - niet langer kan deelnem~n aan de geflnaT'icierdc rerntsbijstand, De inschrijving van

mr. Van d~r Brugge is doorgehaald omdat hiJ niet heeft volda..n aan de voor de Inschrijving

gestelde voorwaardcn, Deze omstandigheid vloeit d~s voort uit art. 17 Wet op de
recntsbi)stand in samenhiJng met de insrnrijvings\loofW:!amen 2004 er) de wijze waarop de

Ra()en h~n beleidsvr~jhe~ hebi,en Ing~vuld. Het is de d-g NMa gebleken dat de Raden alle
inschrijvingen van advoi;3ten doortlaa1t die niet aan de voorwaarden voldoen, waaronder het

. ni~ overleggen van een auditverklaring. Elke advocaat heeft te m:lken met dit beleId en

daaraan verbonden n;idelige gevolgen- Niet is gcb!eken dat ten aanzien van mr. Van der

Brug:g:e sprake is van zodanig specilieoke of bijzondere, in zijn bedrijfsvoering ~Iegen

omstandigtl~id. dat hij zich op die grond zou onderscheiden van een wl~lekeurige andere

advo<:.aat.'-1 Dit beteken I dat h ij geen bel a nghebbende i5 i n de zi n van artikel 1;3 Awb zoals

"CB8 d_d- .., rrbruarl 2QOf, AW8 01/447 ef1 ~/'1J18-

,. ~1ttOO"1r Rotterrlam d.d. 11 Q~.mDe' 2004. MEDED ~/'I.S-

"Art 15 Wel of' d. .""l1tSbijst&nd-

'4 Vgl Rcd1\b3 nk Rotb!rd.m d,d. 1" d~",ber LOO4, M~ [) E D Q~t"4S. lJ3.
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uItgelegd door de Red1tbank Rotterdam en het CBb In mededinBingsrechtzaken al~

onderha\llge.

111 InhoudelIjke beoo,del1~s

17. Ge~ien het voren5t8ande komt ~ d-g NMa !'Iet meer aan een inhoudelijke beoo~li"g toe.

IV Besluit

Gelet op het vorenstaRnde verklaart de directèur.generaal van de Ned~riandse
Mededlngin~aUtOritelt h~ bezwaarschrift van mr. R.K. van der Brugge. 8ul1cht ~gen zijn besluit

\l8n 20 Juli 2.0~ nIet ontvankelijk.

Datum: 21 A.t~ jo.. ,.~

t

:.~

I'tandse Mededi ngingsautorireit

..

T .gen dit ~uft kgf! d~1f8 wi-tIS b~jgng ~tstre,b bij di. h6Sluit is bltrokkm, bil1n," zes ~k6t1 na
belrlfndmgJ;ing I'IJn dit !-1'uit un g,mD:;.,.,erd b6roepSGkrift indi6"ert bij R~bank U R(1tt8TIiam. 1

$edI)( b~uursrBdJt, Postbus 5095:1, j007 BM Ratt~m'(Jm
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