
reacties & brieven

mr. Steinz en de schilden van de Orde

Mr. Steinz doet de Orde in zijn bijdrage in het vorige nummer

(Advocatenblad 2003-9 van 2 mei jl.)  enkele suggesties aan de hand om

de participatie van de leden te bevorderen. Deze suggesties – en de

gevarieerdheid ervan – nopen tot een reactie. Vooropgesteld dient te

worden dat de Algemene Raad bijdragen als deze in hoge mate toe-

juicht. Het wijst op betrokkenheid die men graag bij iedere advocaat

zou aantreffen.

Mr. Steinz neemt allereerst het imago bij de kop. Hij veronderstelt

dat dit geheel overgelaten is aan het vrije spel der mediakrachten. Dat

is onjuist. De Algemene Raad, en de deken in het bijzonder, heeft als

algemeen beleidsuitgangspunt dat in beginsel alleen gereageerd

wordt op onderwerpen in de media die voor de Ordepolitiek van

belang zijn. Daarnaast wordt steevast gereageerd op het wetgevings-

beleid van de Rijksoverheid. Doorgaans wordt bewust afgezien van

reacties op strafrechtelijke of civielrechtelijke procesperikelen. Ook

reacties op handelingen of beweringen van individuele advocaten

worden doorgaans aan de lokale dekens overgelaten. 

Anders dan mr. Steinz aanneemt, beschikt de Orde over een team

van specialisten waarop geregeld een beroep wordt gedaan. In de

eerste plaats zijn er de veertien eigen adviescommissies van de Orde

(te vinden in Vademecum, p. 38 e.v.) en daarnaast zijn er 25 zelfstandige

specialisatieverenigingen. Met grote regelmaat ontvangt het Bureau

van de Orde verzoeken om reacties op bepaalde terreinen. In een sub-

stantieel aantal van die verzoeken wordt verwezen naar de voorzitter

van een adviescommissie of een specialisatievereniging, aan wie dan

op voorhand verzocht wordt een zelfstandig standpunt in te nemen

of het Ordestandpunt te vertolken. 

Een probleem van geheel andere aard wordt door mr. Steinz betiteld

als ‘ons democratisch tekort’.

De Algemene Raad zag ook hier niets liever dan grotere participatie.

Op verzoek van het College worden thans de stukken voor de vergade-

ring van het College van Afgevaardigden vier weken tevoren toege-

zonden teneinde de lokale fracties gelegenheid te geven de achterban

te raadplegen. Het is de Algemene Raad bekend dat daarvan wisse-

lend gebruikgemaakt wordt. Met de constatering dat er ‘over ons

maar zonder ons’ wordt beslist, doet mr. Steinz de 81 afgevaardigden

echter tekort. Elke poging om de band tussen de afgevaardigden en

hun achterban te vergroten wordt door de Algemene Raad omarmd. 

Ten aanzien van de vermeende overmaat aan regelgeving is de

Algemene Raad niet te beroerd zich aan zelfanalyse te onderwerpen.

Van tijd tot tijd prijkt dit onderwerp dan ook op de agenda van

beleidsvergaderingen. Of met het uitreiken van certificaten het door

mr. Steinz beoogde doel wordt bereikt, lijkt voor tegenspraak vatbaar:

de tweedeling zou immers versterkt kunnen worden.

De cri du coeur die Mr. Steinz over de discipline van de stagiaires

die de beroepsopleiding volgen, is door de afdeling Opleiding ter

harte genomen.

Balieplus, de serviceorganisatie van de Orde kan alleen blijven

voortbestaan als de door mr. Steinz bepleite grote participatie ook

daarin tot uitdrukking komt. Jaarlijks biedt Balieplus na een beperkt

haalbaarheidsonderzoek nieuwe producten aan; alleen met de succes-

volle wordt doorgegaan. De laatste twee jaar draait Balieplus hierdoor

met een gezond ondernemingsresultaat. De kost gaat echter voor de

baat uit: voor een enkele geïnteresseerde kunnen geen nieuwe pro-

ducten ontwikkeld worden. Daardoor zal de VVAA, die sinds 1924

bestaat, een gigantische voorsprong op het jeugdige Balieplus

behouden.

(W. K. van Duren, wnd. deken/portefeuillehouder communicatie)
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heel knap maar onleesbaar

Uit het artikel ‘Verwarring over wettelijke handelsrechte’

(Advocatenblad 2003-9) valt te begrijpen, dat Joanna Jonker Roelants

heel knap is en veel weet. Jammer dat er niet meer valt uit te halen.

Het onderwerp is immers op zich zelf interessant.

De schrijfster heeft een onder auteurs veelvoorkomend tekort. Zij

leeft zich onvoldoende in in de omgeving van het bevattingsvermo-

gen van de geadresseerde lezer. Zij schrijft er maar een beetje op los,

zonder zich er om te bekommeren, of de in haar publicatie vervatte

boodschap op deze manier de geïnteresseerde lezer kan bereiken.

Mijn voorstel aan de redactie is, om te doen verzorgen een artikel,

waarin de materie ons ter kennis wordt gebracht in termen, die voor

de gemiddelde advocaat zijn te bevatten.

( R.W. de Vos van Steenwijk, Den Haag)

(advertentie)


