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Op het moment dat u dit blad ontvangt, vindt er een bij-
zondere vergadering van het College van Afgevaardigden 
plaats over de standpuntbepaling die de Algemene Raad al 
enige tijd geleden heeft doen toekomen aan de Commissie 
Advocatuur. Over het verloop van die vergadering kan ik 
nu uiteraard nog niets zeggen, maar wel over de daaraan 
voorafgaande dagen. Een week uit het leven van een deken, hoe ziet die er uit?
 Op maandag 6 maart in de auto richting Zeist. Om 10.00 uur moet ik in Woudschoten 
een honderdtal kersverse stagiaires toespreken op hun eerste cursusdag van de Beroeps-
opleiding. Ze zijn muisstil en kijken me glazig aan. Nog moe van het weekend, of staat de 
Orde mijlenver van ze af?
 Daarna naar Den Haag voor een fotosessie voor het Jaarverslag 2005 en aansluitend 
de maandelijkse vergadering van de Algemene Raad, die de hele middag in beslag neemt. 
Een belangrijk onderwerp is de voorbereiding van de komende Collegevergaderingen: de 
bijzondere vergadering en de reguliere vergadering van 31 maart aanstaande. Tijdens die 
laatste vergadering zal de Bond van Ondernemende Advocaten een motie tot intrekking 
van de Wid/MOT-verordening in stemming brengen, zo is al bekend. Na de AR-vergade-
ring eten we als gebruikelijk een snelle hap met leden van de Algemene Raad en de hoof-
den van het bureau. Dat ontspant, en de files worden zo vermeden.
 Op dinsdag lunch ik in Den Haag met de baas van de Directie Rechtspleging en Rechts-
handhaving van het ministerie van Justitie. Een nuttig gesprek om de temperatuur van 
het water te voelen, vooral omdat na het rapport van de Commissie Advocatuur het mi-
nisterie van Justitie het kabinetsstandpunt zal voorbereiden, in overleg met (vooral) het 
ministerie van Economische Zaken.
 Terug in Amsterdam voltooi ik een artikel over een recente uitspraak van de Onderne-
mingskamer voor een blad voor ondernemingsraden. Zo hou ik ook mijn eigen vakkennis 
up-to-date.
 Op woensdag 8 maart brengt de Algemene Raad een bezoek aan de lokale Orden van 
Assen, Groningen en Leeuwarden. De bijeenkomst vindt plaats in Assen met de leden van 
de drie Raden van Toezicht en de plaatselijke Collegeleden. De wederzijdse informatie-
uitwisseling wordt afgesloten met een diner. Bij wijze van roadshow legt de Algemene 
Raad viermaal per jaar dergelijke bezoeken aan lokale Ordevertegenwoordigers af.
 Op donderdagochtend voert de reis wederom naar Woudschoten, nu om de andere 
helft van de voorjaarslichting stagiaires in de Beroepsopleiding 2006 te introduceren in 
de advocatuur.

Tussen alle bedrijven door sta ik journalisten te woord over actualiteiten die de advoca-
tuur raken. Veel persvragen gaan over het door het Openbaar Ministerie vergaren van 
belastende informatie over een bekende strafpleiter. Ons standpunt, vele malen uitgedra-
gen: als een advocaat geen verdachte is, behoren geen privé-gegevens over zijn persoon te 
worden vergaard en zeker niet terecht te komen in een strafdossier. Punt uit.

Op vrijdag dan die bijzondere Collegevergadering in Utrecht. Ik bereid me voor op een 
stevig debat, maar vertrouw op een constructieve uitkomst.
 Als toetje van de week mag ik die avond met mijn partner aanzitten aan een diner 
gegeven door de President van de Hoge Raad. Een grote eer.
 U begrijpt waar ik naartoe wil: een deken krijgt soms heel wat te verstouwen. Letter-
lijk en figuurlijk.

Dekenweek

Els Unger

Dirkzwager zoekt een ervaren advocaat 
insolventierecht die dat ook begrijpt.
De sectie ondernemingsrecht van ons Nijmeegse kantoor bestaat uit acht advocaten. Voor deze sectie zijn wij op zoek naar 
een ervaren advocaat-medewerker insolventierecht met minimaal vijf jaar ervaring. Als ervaren curator/bewindvoerder 
wikkel je zelfstandig faillissementen en surséances af en begeleid je stagiaires op het gebied van het insolventierecht. 
Ondersteund door de vennoten van de sectie bouw je de praktijk verder uit, zowel kwalitatief als kwantitatief. Een afgeronde
Insolad/Grotius opleiding is gewenst.

Bij een middelgroot kantoor als het onze werk je in compacte teams van specialisten. In deze plezierige werkomgeving komen 
je ambities volledig tot hun recht, maar bestaat ook alle ruimte voor persoonlijke contacten met je collega’s.

Voor meer informatie over ons kantoor en de bovengenoemde vacature: kijk op www.dirkzwager.nl of neem contact op 
met Pieter Bergkamp (vennoot sectie ondernemingsrecht) tel. 024 - 381 31 20 of Petra Kiphardt (manager p&o) 
tel. 026 - 353 83 35.

“dirkzwager begrijpt 
dat een faillissement 
mij zakelijk én 
persoonlijk raakt.”

Dirkzwager is een veelzijdig, landelijk top-20 kantoor met een klinkende reputatie, een uitstekende opleiding, 

mooie cliënten en uitdagende (ook internationale) projecten. Ons kantoor heeft vestigingen in Arnhem en Nijmegen 

en telt ruim 230 medewerkers die zich thuis voelen in een professionele, nuchtere en collegiale werkomgeving.

Dirkzwager
advocaten & notarissenwww.dirkzwager.nl
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