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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-662992591 (DOS-2018-
0006669)

Onderwerp

Aangaan van Professioneel Statuut advocaat mw. mr. C.H.M. Konings

Advies
1 . Aan te gaan het Professioneel Statuut met advocaat in loondienst mw. mr. C.H.M.

Konings.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot ondertekening van het

Professioneel Statuut met advocaat in loondienst mw. mr. C.H.M. Konings.
 
 
Besluit GS
Conform advies vastgesteld
 

Bijlagen
Professioneel Statuut voor de advocaat in dienstbetrekking PZH-mw. mr. Konings

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 6 november 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

 

Sinds 1 september 2018 is mw. mr. C.H.M. Konings aangesteld in dienst van Gedeputeerde

Staten van Zuid-Holland, als advocaat in loondienst. Zij kan de Provincie vertegenwoordigen in

zaken waarin civiele procesvertegenwoordiging is vereist en/of waarin juridische tussenkomst is

gewenst ter voorkoming of beslechting van een (civielrechtelijk) geschil.

 

Krachtens de voor de advocaat geldende beroeps-en gedragsregels dient het beroep van

advocaat in vrijheid en onafhankelijkheid te worden uitgeoefend. Dit geldt ook voor advocaten in

loondienst. Die juridische onafhankelijkheid houdt in dat een advocaat een eigen persoonlijke

verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot zijn of haar beroepsmatig handelen als advocaat.

 

Om de onafhankelijkheid van mw. mr. C.H.M. Konings als advocaat in loondienst te waarborgen,

is vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten een zogenoemd Professioneel Statuut vereist. Het

Professioneel Statuut beschermt de onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocaat tegen

ongewenste beïnvloeding door de werkgever met wie per definitie een hiërarchische verhouding

bestaat. 

 

Zodra de onafhankelijkheid middels het Professioneel Statuut is gewaarborgd, kan mw. mr.

C.H.M. Konings als advocaat namens de provincie (naar buiten toe) optreden.

 

Het Professioneel Statuut is een model van de Nederlandse Orde van Advocaten en is aangepast

op de situatie die op mw. mr. C.H.M. Konings van toepassing is.

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële en/of fiscale consequenties ten aanzien van de ondertekening van het

Professioneel Statuut.

 

Juridisch kader

Het Professioneel Statuut behoort bij artikel 25 van de Regeling op de advocatuur en is bedoeld

om te voorkomen dat verschil van inzicht over het beroepsmatige beleid van de advocaat in

loondienst bij de behandeling van de haar toevertrouwde zaken, reden vormt voor eenzijdige

beëindiging van de dienstbetrekking door Gedeputeerde Staten, of maatregelen die daartoe

kunnen leiden. Dit geldt enkel in gevallen van beleidsmatig verschil van inzicht in advocaatzaken

en laat besluiten in andere gevallen die een goed functioneren van mw. mr. C.H.M. Konings in de

weg staan onverlet. Met uitzondering van de professionele onafhankelijkheid in advocaatzaken

betekent ondertekening van het Professioneel Statuut dus geen doorbreking van de hiërarchie

tussen werkgever en werknemer. 

 

Besluitvorming valt niet onder de mandaatregeling en is derhalve voorbehouden aan GS.

 

De CdK zal, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 Provinciewet, de

juridische binding tot stand brengen. 
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2 Proces

 

Een kopie van het ondertekende statuut dient door mw. mr. C.H.M. Konings gezonden te worden

aan de Orde van Advocaten.

 

3 Communicatiestrategie

 N.v.t.

 


