
Van de deken

Nieuw gerechtelijk jaar 
En vier dekens nemen afscheid

N a de grote schoolvakantie wordt in menig land luis-
terrijk het gerechtelijk jaar geopend. Zittend in de 
Westminster Abbey, dacht ik aan ‘De Blairfenis’, het 

essay van Gijsbert ter Kuilen (NJB 2007/3) en met name aan de 
passage daarin: ‘In mei onderbrak een rechter een pleidooi om-
dat hij de taal niet begreep: wat was een website?’
 De religieuze plechtigheid, waarin The Right Honourable 
Jack Straw MP, Lord Chancellor and Secretary of State for 
Justice, ons voorlas uit Leviticus (10: 9-18),contrasteerde met de 
rondetafelconferentie van de barleaders uit de hele wereld over 
marktwerking, de nieuwe Legal Services Bill en interdiscipli-
naire samenwerkingsverbanden.
 De constitutionele hervormingen die onder Tony Blair in 
de UK tot stand zijn gekomen, werpen hun schaduw vooruit. 
Onder de barleaders was enige onrust te bespeuren. De net 
aangetreden president van de American Bar Association, Bill 
Neukom, vroeg met instemming van velen aandacht voor de 
klassieke, onafhankelijke taak van de advocaat met zo weinig 
mogelijk overheidsbemoeienis.
 Hoe anders begint het gerechtelijk jaar in Nederland. Mij 
is gebleken dat de barleaders die in mei 2008 Nederland bezoe-
ken met belangstelling, en ook wel met verwondering, kijken 
naar hoe het er bij ons aan toegaat. Niet alleen kennen wij een 
strikte scheiding tussen kerk en staat, maar ook een sober ver-
toon in de rechtspraktijk waar het de kostumering van rechter, 
officieren en advocaten betreft. Een Lord Justice of Appeal was 
zichtbaar verbaasd te zien dat Bert van Delden en ik nagenoeg 
hetzelfde type toga droegen.

In de maand oktober vinden de lokale jaarvergaderingen 
plaats. De leden van de AR zullen enkele jaarvergaderingen 
bijwonen. Ik hoop en verwacht dat de positieve instelling van 
de leden, die bleek tijdens de laatste vergadering van het Col-
lege van Afgevaardigden en het jaarcongres, ook daar zicht-
baar zal zijn.
 Daarbij is de rol van de negentien dekens in de Nederlandse 
advocatuur niet alleen uniek, maar ook van grote betekenis 
voor het versterken van het vertrouwen in de advocatuur. 
 De dekens van Amsterdam, Dordrecht, Maastricht en Rot-
terdam nemen deze maand afscheid. Aan Hans van Veggel, 
Pim Nuiten, Anneke Odekerken en Jan Kneppelhout is niet al-
leen de lokale Orde, maar ook de Nederlandse Orde veel dank 
verschuldigd.

Willem Bekkers

Najaarscyclus 2007  
(+ inhalers)
10.30 - 12.30 uur: Burgerlijk Procesrecht
13.30 - 15.30 uur: Bestuursprocesrecht
Alle toetsen worden afgenomen op 
basis van de meest recente wetteksten. 
De toets Burgerlijk Procesrecht is geen 
open boek examen meer.
 Stagiaires die in september 2007 
met de Beroepsopleiding zijn begon-
nen, hoeven zich niet op te geven. 
Inhalers/herkansers (stagiaires die 
vóór september 2007 met de Beroeps-
opleiding zijn begonnen) dienen 
zich zo spoedig mogelijk schriftelijk 
(uiterlijk twee weken vóór de toetsda-
tum) aan te melden bij de Nederlandse 
Orde van Advocaten, t.a.v. mevrouw 
C. van Rijn, faxnummer 070-335 35 
34, e-mail: c.vanrijnAadvocatenorde.
nl. U ontvangt t.z.t. een schriftelijke 

bevestiging van inschrijving. 
Wilt u bij inschrijving duidelijk het 
volgende vermelden:
naam, voorletter(s) en geslacht; het 
adres waar de  bevestiging naar toe-
gezonden moet worden; uw cursus-
code.
 Het examengeld voor het inhalen/
herkansen van toetsen is door de Al-
gemene Raad vastgesteld op H 75 per 
toets. Ná de toetsdag ontvangt u een 
acceptgiro waarmee u het examengeld 
kunt overmaken.
 De toetsen worden afgenomen in 
de Vechtse Banen te Utrecht.
 Informatie: Orde, afdeling  
Opleiding, 070-3353555, tussen  
09.00 – 12.00 uur
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Audit valt goed bij 
krappe meerderheid
Lex van Almelo
journalist

Ruim de helft van de ondervraagde 
advocaten vindt de verplichte audit 
om gesubsidieerde rechtsbijstand te 
mogen verlenen een goede aanleiding 
om de gang van zaken op kantoor 
weer eens kritisch te bekijken. Vier 
van de tien advocaten vinden daaren-
tegen dat de audit geen toegevoegde 
waarde heeft. Dit blijkt uit de Monitor 
Gesubsidieerde Rechtsbijstand 20061. 
De Raad voor Rechtsbijstand heeft 
in september 2006 alle 6787 rechts-
bijstandverleners benaderd voor een 
schriftelijke enquête; 26% van hen 
– een representatief deel – heeft gerea-
geerd. Van de responderende advo-
caten voldoet 8% niet aan de verorde-
ning op de permanente educatie. Ook 
in andere opzichten kunnen rechtsbij-
standverlenende advocaten meer doen 
aan de verbetering van hun kwaliteit. 
Vier van de tien advocaten (38%) heeft 

een cliënttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd, een kwart van de advoca-
ten heeft zichzelf geëvalueerd (in de 
meeste gevallen met behulp van de 
Kwaliteit standaard 2004). Advocaten 
overleggen wel met kantoorcollega’s, 
maar doen zelden (8%) aan intervisie. 
En een minderheid van de onder-
vraagde advocaten (45%) is lid van 
een specialisatievereniging. Negen 
van de tien advocaten die wel bij een 
specialisatievereniging zijn aangeslo-
ten geven aan dat dit bijdraagt aan een 
betere dienstverlening.
Bijna de helft van de advocaten (46%, 
in 2005: 44%) verleent gesubsidi-
eerde rechtsbijstand. De behoefte aan 
gesubsidieerde rechtsbijstand neemt 
toe. In 2006 gaven de medewerkers 
van de Juridische Loketten 414.762 
toevoegingen af; ongeveer 15% meer 
dan het jaar daarvoor. Vooral het 
aantal toevoegingen voor strafzaken 
en familiezaken is gestegen. Verder 
kregen ruim 2500 personen kregen 
een toevoeging voor in totaal 1631 
mediations. 


