
In grijs kostuum geklede 
heren, en dames gehuld 
in asymmetrische rok met 
laarzen, hadden zich toegang 
verschaft tot het World 
Forum Convention Center, 
het oude Congresgebouw. Al 
voor de opening van het con
gres was het damestoilet in 
gebruik genomen als knoop
punt voor in en uitgaand 
dataverkeer per mobiel en 
Blackberry. In 2007 weet de 
cliënt de advocaat overál te 
bereiken. 

Geen lobbyclub
Staatssecretaris van Justi
tie, mr. Nebahat Albayrak, 
feliciteerde de Orde bij de 
opening van het congres 
met de respectabele leeftijd 
van 55 jaar. Geheel in lijn 
met het regeringsbeleid dat 
ouderen langer door dienen 
te werken, benadrukte ze dat 
de Orde het zich, ondanks 
de leeftijd waarop velen het 
rustiger aan willen doen, 
niet kan veroorloven om ‘een 
tandje minder’ te gaan.  
 Was de advocaat vroeger 
vooral een heer, volgens de 
staatssecretaris, nu heb
ben dames de heren voorbij 
gestreefd, zowel in aantal als 
in aanvangssalaris. 
 Het kabinet wil vijftig 
miljoen bezuinigen op de 
rechtsbijstand en dient te 
laveren tussen grondwet
telijke en verdragsrechtelijke 
verplichtingen om rechts
bijstand te verlenen en het 
maatschappelijke belang om 
de kosten ervan binnen de 
perken te houden. Daarom 
wil de regering het stelsel 
van rechtshulp vernieuwen. 
Zij denkt aan verplichte 
mediation, met sancties 
voor de partij die deelname 
weigert, en het promoten 
van – al dan niet verplichte – 
rechtsbijstand verzekeringen 
op de rechtsgebieden die zich 
hiervoor lenen. Ook zouden 
eenvoudige zaken verplicht 
via het Juridisch Loket kun
nen lopen, om vervolgens 
door hbojuristen te worden 
afgewikkeld. Tot slot acht 

zij een systeem van no win no 
fee een mogelijkheid om de 
kosten te beteugelen.  
 De staatssecretaris prees 
de voortvarendheid van de 
Orde bij het instellen van 
de raad van advies, waarbij 
ze opmerkte dat de Orde de 
hoedster van het algemeen 
belang, en geen lobbyclub, is.

Geenglazenplafond.nl
Mr. Nebahat Albayrak reikte 
vervolgens de OSR Sonja 
Boekmanprijs uit aan mr. 
Wanda van Kerkvoorden 
als de meest veelbelovende, 
jonge, vrouwelijke advocaat 
van Nederland. De gelukkige 
mag niet ouder zijn dan 40 
jaar en dient zich verdien

stelijk te hebben gemaakt 
voor de sector. De jury had 
een shortlist samengesteld 
van vrouwelijke advocaten. 
Wanda van Kerkvoorden 
kreeg de prijs omdat zij een 
excellente ondernemer is 
naast een voortreffelijke ad
vocate, gedreven en innove
rend, met praktische ideeën, 
en met de wil om vrouwelijke 
advocaten voor de sector te 
behouden.

Van Kerkvoorden beschouw
de de prijs als aanmoedi
ging voor het streven naar 
verdere diversiteit, zodat ook 
vrouwen kunnen doorstro
men naar topfuncties in de 
advocatuur. Een speerpunt 
is volgens haar de door
stroming van vrouwen bij 
kleinere en middelgrote kan
toren. Er is nog te zeer sprake 
van een glazen plafond. Van 
Kerkvoorden heeft als aanzet 
tot het doorbreken ervan de 
domeinnaam www.geengla
zenplafond.nl laten regis
treren. Zij wil een website 
opzetten, waarop mannen én 
vrouwen ervaringen en tips 
kunnen uitwisselen en infor
matie verkrijgen, over zaken 
als coaching, kinderopvang 
en de vraag hoe aan de top te 
komen.

Vooroordelen
Zijn eerste dekenrede opende 
Willem Bekkers met de ver
rassende mededeling dat de 
generatie van de dertigers een 
verloren generatie was – maar 
dat Nebahat Albayrak dit had 
goedgemaakt, zodat de eer 
van de dertigers toch werd 
gered.
 Volgens de deken (zie voor 
de tekst van zijn rede de Or
depagina’s achter in dit num
mer) dient de advocatuur 
zichtbaarder te worden voor 
het grote publiek. Hij wees op 
een publiekscampagne van de 
Vlaamse balie, met tvspots. 
Of de Nederlandse Orde deze 
clowneske commercial moet 
volgen, is nog wel de vraag. 
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Over lobbyclub, vooroordelen  
en loopbaanafbouw 
‘De hoge opkomst is het beste 

bewijs dat de Nederlandse Orde 

van Advocaten ertoe doet’, 

aldus deken Willem Bekkers 

bij aanvang van het Ordecon-

gres. Ruim 1.100 leden van 

advocatenminnend Nederland 

kwamen op 28 september naar 

Den Haag voor het jubileum-

congres (de 55e verjaardag) 

van de Orde, met thema’s als: 

advocaat als baan voor een 

paar jaar, loopbaanafbouw, 

vooroordelen, glazen plafond, 

de specialiteit rechtspreken en 

onmiddellijke executie.

Koert Boshouwers
redactielid
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De Orde wil de 
kernwaarden ook 
uitdragen om bij 
het grote publiek 

vooroordelen tegen 
de advocatuur te 

ontmantelen



 De deken ging uitgebreid 
in op de kernwaarden van 
de advocaat, die voor de leek 
geen vanzelfsprekendheid 
zijn. De Orde wil ze uitdra
gen om vooroordelen tegen 
de advocatuur te ontmante
len.
 Bestaande regelgeving 
dient te worden gemoder
niseerd, deze is te gedetail
leerd, deels gedateerd en 
onoverzichtelijk. De codifica
tie van vakbekwaamheid en 
een gedragscode leiden tot 
het schrappen van verorde
ningen en Gedragsregels.  
 Het verlenen van toegang 
tot het recht onafhankelijk 
van het inkomen van de 
rechtzoekende, is een plicht 
van de overheid. Daarom is 
het volgens Bekkers onbe
grijpelijk dat er fors op de ge

financierde rechtshulp wordt 
bezuinigd. Ook de Tweede 
Kamer is tegen de voorge
stelde bezuiniging, maar een 
motie hierover is nog niet 
aangenomen vanwege het 
vertrouwen in de staatssecre
taris. 

Voor bepaalde tijd 
Na de dekenrede gingen twee 
twintigers, twee veertigers en 
twee vijftigers onder leiding 
van advocate Frederieke Leef
lang en Peter Wakkie (Ahold) 
met elkaar ‘in debat’. Zo 
namen Rachida Haddouch en 
Michiel Wuisman plaats in 
hippe stoelen, werden Aukje 
Haan en Emile Cornel voor 
een jaren zeventig behang 
geplaatst dat pijn deed aan 
je ogen, en waren voor Els 
Swaab en Cees Okkerse 

Engelse clubfauteuils van 
zolder gehaald.
 Leeflang gaf in haar 
inleiding het stereotiepe 
beeld weer dat de jongere 
advocaten geen idealen heb
ben, slechts in geld zijn 
geïnteresseerd en ouderen de 
maatschap willen uitduwen, 
terwijl de ouderen alleen nog 
praten over de golfbaan en 
hun kleinkinderen. Ook die 
prikkel bracht het debat niet 
op gang, mede als gevolg van 
zo extreem geformuleerde 
stellingen dat deelnemers en 
zaal maar weinig animo kon
den opbrengen er een positie 
over in te nemen. Niettemin 
werd duidelijk dat twintigers 
de advocatuur niet meer zien 
als een beroep voor het leven, 
maar als een uitdagende 
functie voor bepaalde tijd. 

Als het niet bevalt, zoekt de 
twintiger na een paar jaar 
zijn heil elders. Veertiger 
Aukje Haan meende dat de 
jongere advocaat geen pa
rate kennis heeft, slecht kan 
schrijven en geen kranten 
meer leest. Snelheid zonder 
diepgang, al tonen ‘ze’ wel 
inzet, dat weer wel.
 Volgens de vijftigers 
waren advocaten nog wel 
idealistisch en maatschappe
lijke betrokken, maar minder 
dan voorheen. ‘Een schone 
taak voor de oudere partners’, 
aldus Els Swaab. 
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Twintigers zien de advocatuur niet meer 
als een beroep voor het leven; als het 
niet bevalt, wordt het heil elders gezocht
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De voordelen van het alimentatierekenprogramma 
ElsevierINA voor u op een rij: 

Gebruikt door de rechterlijke macht
Makkelijke navigatie
Maken van meerdere berekeningen naast elkaar
Toevoegen van eigen specificaties en notities
Omzetten van berekeningen naar een  
PDF of Word bestand
Uitgebreide printfunctie
Informatie uit het Tremarapport direct  
zichtbaar in het programma
Dossiers worden locaal opgeslagen

















Overtuig uzelf en bekijk de demo op www.elsevierjuridisch.nl/ina

ElsevierINA meer dan 
een rekenprogramma 
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Loopbaanafbouw
Het ging veel over de work-life 
balance. Werkweken van ze
ventig à tachtig uur zijn voor 
de nieuwe generatie advoca
ten niet langer vanzelfspre
kend; ze vormen een reden 
om de advocatuur in te wis
selen voor het bedrijfsleven. 
De goede balans is niet alleen 
van belang voor ouders met 
kinderen, zei twintiger Wuis
man, maar ook voor mensen 
die een aantrekkelijk sociaal 
leven willen leiden. Volgens 
Els Swaab zouden kantoren 
moeten faciliteren dat een 
advocaat gedurende een peri
ode in zijn leven minder uren 
kan werken. Cees Okkerse 
vroeg zich af of, gelet op de 
burnoutverschijnselen bij 
veel advocaten, de eisen niet 
te zwaar zijn geworden.
 De diversiteit zal moeten 
toenemen, niet alleen omdat 
de markt het eist maar ook 
door de verkleuring van de 
maatschappij. Het proces van 

in en uitstroom van advo
caten zal dit de komende 
jaren tot een wat natuurlijker 
proces maken: er verschijnen 
steeds meer advocaten met 
een allochtone achtergrond, 
en Els Swaab noemde de 
loopbaanafbouw van oudere 
partners. Bij de grote kanto
ren moet je naar een hogere 
leeftijd van uittreden, en het 
dan wat rustiger aan doen. 
De oudere advocaat kan de 
laatste jaren volgens haar nog 
veel voor een kantoor beteke
nen, en zich richten op zaken 
als coaching en cliëntbegelei
ding.  
  
Specialiteit rechtspreken
Na de lunch presenteerden 
de specialistenverenigingen 
zich in een parallelprogram
ma van twee keer anderhalf 
uur; de Orde beloonde de 
nieuwsgierigheid met drie 
opleidingspunten. De eerste 
parallelsessies leken beter 
bezocht dan de tweede; 
blijkbaar lonkte het bier in 
het Ordecafé of trachtte 
de bezoeker de file op de 
Utrechtsebaan voor te zijn. 
 Aan het eind van de mid
dag sprak Huub Willems, 
voorzitter  van de Onderne
mingskamer van het Amster

damse Hof, over specialisme 
en generalisme. Terwijl 
specialisme binnen de advo
catuur begrijpelijk is, komt 
de advocaat die hoopt op 
een gespecialiseerde rechter 
bedrogen uit. De rechterlijke 
macht streeft naar genera
lisme: men moet in meerdere 
kamers inzetbaar zijn, zelfs 
als men geen benul van za
ken heeft, want dan heeft de 
griffier dat wel. Specialiseren 
binnen de rechterlijke macht 
is beperkt tot het gedurende 
een bepaalde tijd zitting heb
ben in een bepaalde sector. 
Deze brede inzetbaarheid 
bevordert volgens Willems de 
eenheid van recht. Heeft een 
rechter dan geen specialisme? 
Jazeker wel: zijn specialiteit 
is rechtspreken! 

Onmiddellijke executie
Het hoogtepunt van het con
gres was de afsluiting door 
het Advocaten Symfonie
orkest, dat maar liefst de 
Slavische mars van Tchaikov
sky én het pianoconcertdeel 
Allegro Affettuoso van Schu
mann (Matiana Izman als 
soliste) én Alexander’s Ragtime 
Band van Irvin Berlin speelde. 
Daarna bleken klassieke 
muziek en rap samen te gaan 

bij de Advocatenrap, met een 
tekst van Idriss van Straalen 
en gearrangeerd door Jeppe 
Moulijn. Zo werd de ver
dachte swingend naar diens 
onmiddellijke executie ge
rapt door verdachte, officier, 
getuige, advocaat en rechter.
 Onder begeleiding van een 
jazzband kon de bezoeker 
in het Ordecafé champagne 
drinken en opnieuw van een 
buffet genieten. Niet lang 
daarna werd het rustiger, de 
advocaat was uitgecommuni
ceerd en ging op huis aan.
 Wat zou er volgend jaar 
te genieten zijn in congres
minnend Assen? 

Een goede balans 
tussen werken en 
leven is niet alleen 
voor jonge ouders 
van belang, maar ook 
voor mensen die een 
aantrekkelijk sociaal 
leven willen leiden
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Staatssecretaris Albayrak

Staatssecretaris Albayrak reikte 
aan Wanda van Kerkvoorden de 
Sonja Boekmanprijs uit
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Huub Willems


