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Op 29 september aanstaande zal in Haarlem het Jaarcon-
gres 2006 plaatsvinden. U leest het goed: jaarcongres. Het 
tot nu toe gebruikelijke begrip jaarvergadering wekte de 
indruk dat er de hele dag wordt vergaderd. Niets is minder 
waar.
 We hebben het programma dit jaar mede samengesteld 
op basis van adviezen van advocaten. Aan hen hebben we de vraag voorge-
legd wat ze graag zouden zien op het jaarcongres van de Orde. De inbreng 
van de advocaten heeft ertoe geleid dat onderwerpen als het nichekantoor, de 
instroom van HBO’ers, diversiteit en de aantrekkelijkheid van de advocatuur 
voor jonge professionals op de agenda staan.
 In het plenaire gedeelte, geleid door dagvoorzitter Felix Rottenberg, onder 
meer aandacht voor de Commissie Advocatuur, beroepsethiek en marktwer-
king. Het programma wordt afgesloten met een debat tussen de Justitiewoord-
voerders van de fracties in de Tweede Kamer.
 Overigens kunt u uw eigen dag samenstellen uit lezingen, parallelsessies 
en discussietafels. Voor degenen die willen bijpraten met vrienden, collega’s of 
oud-studiegenoten, is er het Ordecafe. Muziekliefhebbers komen aan hun trek-
ken bij het unieke optreden van een gelegenheids-symfonieorkest, bestaande 
uit ruim veertig advocaten.
 Kortom, er is voor ieder wat wils.

Dan de volgende stap. Als uw agenda het maar enigszins toelaat, komt u dan 
ook naar het jaarcongres!
 Vorig jaar in Leeuwarden gaven circa 450 advocaten acte de presence. Op een 
beroepsgroep van 14.000 advocaten kan dat veel beter, zeker in een tijd dat de 
toekomst van ons vak zo nadrukkelijk ter discussie staat. Laten we een voor-
beeld nemen aan de accountants en de notarissen. De opkomst bij hun jaarcon-
gressen is veel hoger.
 Onze bijzondere positie in de rechtsstaat brengt met zich mee dat wij 
onszelf mogen reguleren. Naar aanleiding van het rapport van de Commissie 
Advocatuur wordt weliswaar gesproken over het vergroten van maatschappe-
lijke inbreng in het beleid van de Orde, maar de kern is en blijft dat advocaten 
regels maken voor advocaten. Althans, wat de Algemene Raad betreft.
 Zelfregulering veronderstelt betrokkenheid van de leden. Die betrok-
kenheid is er zeker wel, bijvoorbeeld bij alle advocaten die actief zijn in de 
Beroepsopleiding, in het College van Afgevaardigden en in de locale Raden van 
Toezicht. Het zou echter goed zijn als ook anderen dan die direct betrokkenen 
zich vaker zouden laten zien en horen.
 Voor alle duidelijkheid: daarvoor hoeft u absoluut niet ‘Orde-minded’ te 
zijn. Ook tegenspraak wordt gewaardeerd, zoals het hoort in een levendige en 
democratische beroepsorganisatie.
 Dus noteer die 29e september alvast in uw agenda. Het precieze programma 
wordt u binnenkort toegezonden. Uw komst wordt bijzonder gewaardeerd.

Jaarcongres 29/9/06

Els Unger
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