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Van de deken

Lustrum 2007

M
et de Advocatenwet van 1952 werd de Nederlandse Orde van 
Advocaten ingesteld. Volgens deze oude, ons vertrouwde wet, 
dient het bestuur van de Orde ook de eenheid van de beroeps-

genoten na te streven (art. 33 Advocatenwet). Een mooie taak.
Maar wat kan worden verstaan onder de eenheid van die ruim 14.000 
vrij beroepsbeoefenaren die volgens de wet lid moeten zijn van de 
Orde? Misschien is het belangrijkste element van die eenheid dat er 
binnen de balie consensus bestaat over de eisen die mogen worden 
gesteld aan een advocaat die zijn vak verstaat, inclusief de morele pro-
fessionaliteit.
Die eenheid wordt bevorderd, zoals staat in Gedragsregel 17, door een 
onderlinge verhouding tussen advocaten die berust op welwillendheid 
en vertrouwen. In het vorige Advocatenblad (p. 490 en 491) werd dit nog 
eens onderstreept in een uitspraak van de tuchtrechter. Het is in het be-
lang van een goede beroepsuitoefening dat de strijd waarin een advo-
caat terecht kan komen niet leidt tot onnodig nadeel of leed van de bij 
die strijd betrokkenen of derden. Advocaten moeten zich onthouden 
van al wat hun onderlinge verhouding kan verstoren en al wat bij een 
al verstoorde verhouding aanleiding kan geven tot verdere verslechte-
ring van die verhouding, zo stelt de tuchtrechter.
Anders gezegd: een advocaat die zijn vak verstaat, zorgt ervoor dat hij 
een zodanig behoorlijk collegiaal contact heeft dat een rechtsgeschil 
niet escaleert door ‘onderling’ geruzie.

Een lustrum is iets om te vieren. Dat doen we tijdens ons jaarcongres 
op 28 september in Den Haag. Op het Jaarcongres is er veel ruimte voor 
informeel collegiaal contact. Dat is bevorderlijk voor die zo noodza-
kelijke behoorlijke collegiale verstandhouding. We zijn verheugd dat 
zich voor het Jaarcongres van 28 september al meer dan 1000 deelne-
mers hebben opgegeven. Er valt op 28 september in Den Haag voor een 
advocaat – én voor de vele gasten van de Orde – ook heel wat te beleven. 
Dus voor degenen die zich nog niet (of mogelijk nog nooit voor een 
jaarcongres) hebben opgegeven: doe alsnog mee. Ik moedig u aan, ook 
als u een hekel hebt aan groepsgedrag. Er is voldoende ruimte voor het 
individu, zoals het een organisatie van beroepsbeoefenaren betaamt. 
De kans dat een advocaat door deelname aan het Jaarcongres een schut-
kleur krijgt, is niet zo groot. 
Ook dit jaar wordt een aantal advocaten om hun mening gevraagd in 
een evaluatie van het congres. Doet u vooral mee aan deze evaluatie. 
Wij willen graag weten waarom u wel of geen zin had om te komen. 
Suggesties zijn van harte welkom, zodat het bestuur van de Orde vol-
gend jaar met uw wensen rekening kan houden.
Meer eerst: welkom in Den Haag.

Willem Bekkers

Reageren: vandedeken@advocatenorde.nl

3 PO-punten 
middag-
programma 
Jaarcongres

De Orde accrediteert het mid-
dagprogramma van het Jaar-
congres 2007 op 28 september 
aanstaande in het World Forum 
Convention Center In Den Haag 
met drie opleidingspunten. Bij 
binnenkomst tijdens het con-
gres ontvangt u een badge met 
uw naam. U kunt deze badge ná 
het middagprogramma tijdens 
borrel en buffet in persoon 
inleveren bij de registratiebalie 
om in aanmerking te komen 
voor de opleidingspunten. Er 
worden geen punten toegekend 
wanneer slechts een gedeelte 
van het middagprogramma is 
bijgewoond.
Enkele dagen na het congres 
ontvangen de deelnemers per 
e-mail een evaluatieformulier. 
Ook het certifi caat zult u (enige 
tijd later) per e-mail ontvangen.

• Voor meer informatie over het Jaar-
congres zie de dezer dagen aan u toe-
gezonden Programmagids Jubileum 
Jaarcongres 2007. U kunt zich online 
aanmelden op www.rostra.nl.

Jaarverslag 2006 
Curatorium 
Beroeps-
opleiding

Bij de invoering van de wet-
telijke regeling van de Beroeps-
opleiding is krachtens art. 9d 
Advocatenwet een Curatorium 
ingesteld. Dit houdt toezicht 
op de Beroepsopleiding en fun-
geert tevens als college waarbij 
stagiaires in beroep kunnen 
komen tegen beslissingen die in 
het kader van de Beroepsoplei-
ding zijn genomen.
Ingevolge de Advocatenwet 
dient het Curatorium jaarlijks 
verslag uit te brengen aan de 
minister van Justitie. In het 
Jaarverslag wordt uitgebreid 
op de taken van het Curato-
rium ingegaan en worden de 
behandelde beroepschriften 
besproken. 
U kunt een exemplaar van 
het Jaarverslag 2006 op-
vragen bij mevrouw E.W. 
Langelaan, Bureau van de 
Orde, Eenheid Uitvoering 
& Diensten, e-mailadres: 
e.langlaanBadvocatenorde.nl.
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