
Van de deken

Neem ons serieus!

D it was de kop van het verslag in het Advocatenblad van de vergadering 
van het College van Afgevaardigden van 28 juni 2007. Het verslag 
was zoals te doen gebruikelijk van de hand van journalist Jan Pieter 

Nepveu, die schrijft: ‘Het ging maar om de locatie van het Jaarcongres, 
maar de boodschap was dat de Algemene Raad (AR) op dit en veel andere 
punten meer en eerder dient te overleggen met het College.’
 Sinds 1 oktober 2005 ben ik ‘achter de tafel’ aanwezig in de College-
vergaderingen. In tegenstelling tot veel afgevaardigden kom ik dus net 
kijken. Eén conclusie kan ik nu echter al wel trekken: zowél het College als 
de AR wil serieus genomen worden.
 De wetgever heeft met de instelling van een College en een AR de 
advocatuur zelfregulering gegeven en wel om het algemeen maatschap-
pelijk belang te dienen. Advocaten zijn serieuze beroepsbeoefenaren, zich 
bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar zij houden 
ook van het spel. Een veel gehoord verwijt is dat het advocaten vaak vooral 
om dat spel te doen zou zijn. Dat hoort de AR misschien vaker dan de 
gemiddelde advocaat. Reden temeer voor de AR om het College goed te 
informeren. Ook is duidelijk dat de AR het College eerder bij beleidsvoor-
nemens moet betrekken.
 Dit laatste zal in de onderlinge omgang over en weer enige aanpassing 
vergen. Daarbij zullen College en AR nog meer dan tot heden het geval is 
samen moeten optrekken, in een dualistisch stelsel en ieder met zijn eigen 
verantwoordelijkheid. De bestuurders en toezichthouders van de Orde re-
aliseren zich maar al te goed dat er naar die bijna 15.000 vrij-beroepsgeno-
ten in al hun diversiteit verbindend, en dus niet geïsoleerd, moet worden 
opgetreden.
 Daarbij heeft de AR draagvlak in het College nodig en het College 
draagvlak bij het electoraat. Soms bekruipt me in een collegevergadering 
het gevoel dat de vergadercultuur ver af staat van de dagelijkse advoca-
tenpraktijk en dus ook van onze achterban, maar zoals gezegd: ik ben een 
betrekkelijke nieuwkomer en mij past zeker tegenover het groot aantal 
zeer ervaren afgevaardigden bescheidenheid.
 Er staat de komende periode veel op het spel. Zo gaat binnenkort al de 
Advocatenwet in de steigers. Onder die omstandigheden kan het niet zo 
zijn dat College en AR de handen níét ineenslaan.
 De gedeelde rechtsstatelijke verantwoordelijkheid van College en AR 
gaat verder. Niet zelden wordt de advocatuur door de buitenwereld gezien 
als een gesloten, ouderwets gilde. Inmiddels is die zienswijze achterhaald, 
maar er moet blijkbaar nog het nodige worden uitgelegd. Ook daar maakt 
de AR werk van, zoals moge blijken uit een notitie met beleidsvoornemens 
voor de komende jaren. Die notitie komt aan de orde in de collegeverga-
dering van september. Ik hoop dan, aan de vooravond van ons feestelijk 
lustrum jaarcongres in Den Haag, op een mooie doorstart in de samenwer-
king tussen College en AR en een vruchtbaar debat over zaken waar we met 
z’n allen voor staan: kwaliteit van en toegang tot recht(shulp).

Willem Bekkers

Reageren: vandedeken@advocatenorde.nl

Examen-
reglement
In zijn vergadering van 2 juli 
2007 heeft de Algemene 
Raad het Examenreglement 
aangepast. Het gaat om 
de volgende wijzigingen. 
Naast het Examenreglement 
bestonden ook regels van de 
Examencommissie. Om het 
eenvoudiger te maken voor 
de stagiaire zijn deze regels 
– in iets andere woorden 
– opgenomen in het Exa-
menreglement. Verder wordt 
het wenselijk geacht dat de 
Examencommissie bij onre-
gelmatigheden bij de toetsen 
van de Beroepsopleiding kan 
optreden. Hiertoe diende het 
Examenreglement aange-
past te worden. Tot slot zijn 
er nog op enkele punten 
wijzigingen doorgevoerd 
om het Examenreglement in 
overeenstemming te brengen 
met de Stageverordening 
2005. Naar aanleiding van 
het voorgaande zijn de arti-
kelen 2, 3, 6 en 13 gewijzigd. 
De wijzigingen gaan in per 
1 augustus 2007 en zullen 
gelden voor de stagiaires die 
in september 2007 met de 
Beroepsopleiding beginnen.

Besluit aan-
merken als 
opleiding
Gelet op het aantal verzoe-
ken en de termijn waarbin-
nen verzoeken op grond van 
het Besluit aanmerken als 
opleiding (BAAO) worden 
ingediend, dienen deze 
verzoeken analoog aan art. 
5 Verordening op de Perma-

nente Opleiding 2000 (VPO), 
voor het lopende jaar te 
worden aangevraagd. 
Het voorgaande betekent dat 
als een cursus in 2008 is vol-
tooid of gegeven, een verzoek 
tot toekenning van punten 
uiterlijk 31 december 2008 
ingediend moet zijn. Als een 
meerdaagse cursus in 2008 is 
begonnen, maar doorloopt 
en in 2009 wordt voltooid, 
dient een gemotiveerd 
verzoek uiterlijk 31 decem-
ber 2009 aan de Algemene 
Raad gezonden te worden. 
Deze cursus kan eerst punten 
opleveren in het jaar waarin 
de cursus wordt voltooid, 
derhalve in 2009. 
 De wijziging gaat gelden 
met ingang van 2008. Verzoe-
ken die betrekking hebben 
op eerdere jaren moeten vóór 
31 december 2007 ingediend 
worden, anders kunnen deze 
niet meer in behandeling 
worden genomen.

Leerplan 
najaarscyclus 
vastgesteld
De Algemene Raad heeft op 
2 juli het ‘Leerplan Beroeps-
opleiding najaarscyclus 2007’ 
vastgesteld. Ten opzichte van 
het leerplan van de voorjaars-
cyclus is een viertal aspecten 
gewijzigd: de benaming van 
het afsluitend adviesgesprek 
Praktijkleer, het vrijstel-
lingsbeleid, de afschaffing 
van het open boek-examen 
Burgerlijk Procesrecht en de 
absentieregeling. 
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