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Procesreglement 
kort geding  
sector civiel/
familie

De rechtbanken hebben het 
Procesreglement kort gedin-
gen rechtbanken sector civiel/
familie vastgesteld. Het regle-
ment treedt op 1 januari 2008 
in werking. Met het ontwik-
kelen van het reglement ‘is 
beoogd een verdere bijdrage te 
leveren aan het harmoniseren 
van de werkwijze en werkpro-
cessen van de verschillende 
rechtbanken op het punt van 
de kortgedingprocedure,’ 
aldus de considerans. De recht-
banken hopen verder dat het 
reglement zal leiden tot ver-
korting van de doorlooptijden.
Het reglement zal ook in ge-
drukte versie verschijnen. Die 
papieren versie geldt echter 
niet als brondocument. Daar-
voor worden gebruikers verwe-
zen naar www.rechtspraak.nl, 
onder naar de rechter/lande-
lijke regelingen/sector Civiel. 
Daar zal de meest recente ver-
sie van het reglement komen 
te staan. Het reglement is nu 
te raadplegen op www.advo-
catenorde.nl, in de rubriek 
nieuws.

Vereniging 
Jonge Straf-
rechtadvocaten 
opgericht

Begin november is de Neder-
landse Vereniging van Jonge 
Strafrechtadvocaten (NVJSA) 
opgericht. De vereniging heeft 
als hoofddoel het verbeteren 
van de kwaliteit van dienstver-
lening van jonge strafrechtad-
vocaten (van 1 t/m 8 jaar erva-
ring). De NVJSA is opgericht in 
samenwerking met de Neder-
landse Vereniging van Straf-
rechtadvocaten (NVSA) die 
de vereniging bij de start ook 
financieel heeft ondersteund. 
De NVJSA denkt te voorzien in 
een behoefte voor ambitieuze 
jonge advocaten die zich heb-
ben gespecialiseerd op het ge-
bied van strafrecht, maar waar-
voor het lidmaatschap van de 
NVSA nog niet openstaat. De 
nieuwe vereniging vindt het 
van groot belang dat jonge ad-
vocaten met minder ervaring 
op het gebied van strafrecht 
zich al vroeg bekwamen in het 
adequaat verlenen van rechts-
bijstand aan verdachten in een 
strafrechtelijke procedure. 
• Voor meer informatie kunt u kijken 

op www.nvjsa.nl.

Van de deken

Vertrouwen

Is de advocatuur te vertrouwen? Dit is een hamvraag. Gedrags-
regel 1 luidt niet voor niets: ‘De advocaat dient zich zodanig te 
gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen 

beroepsuitoefening niet wordt geschaad’. Het gaat dus om een 
individuele verantwoordelijkheid van iedere advocaat voor het 
vertrouwen in het beroep. Het kan geen kwaad dat de Orde blijft 
bevorderen dat iedere individuele advocaat zich ervan bewust is 
dat hij een grote eigen verantwoordelijkheid heeft waar het gaat 
om het vertrouwen in het beroep, en dus ook in de beroepsgroep.
 Is de advocatuur te vertrouwen? In de eerste plaats moet een 
cliënt zijn eigen advocaat kunnen vertrouwen. Dat vertrouwen 
kan onder druk komen staan als de advocaat toezegt dat hij in-
formatie van een derde niet zal delen met zijn cliënt. In het alge-
meen is een dergelijke toezegging niet verstandig (zie regel 6 en 
de toelichting daarop). Na de ontsporing van een zaak tussen een 
advocaat en een cliënt heb ik als lokaal deken weleens gevraagd 
waarom een cliënt zo weinig kritisch met zijn advocaat was om-
gegaan. ‘Als ik mijn eigen advocaat niet eens kan vertrouwen, 
wie dan wel?’ werd mij dan volstrekt terecht tegengeworpen. Het 
gaat daarbij natuurlijk om vertrouwen over en weer, waarbij de 
advocaat zijn vrijheid en onafhankelijkheid behoudt en altijd 
het laatste woord heeft (zie regel 9).
 Is de advocatuur te vertrouwen? Die vraag is ook relevant voor 
niet-cliënten, als het gaat om gerechtvaardigde andere belangen. 
Als met de informatieverstrekker vertrouwelijkheid is afgespro-
ken, dan is het vanzelfsprekend dat de advocaat – net als ieder 
ander – hieraan is gebonden. In dat geval kan vertrouwelijkheid 
uitsluitend met wederzijds goedvinden worden opgeheven. Bij 
het verstrekken van informatie over een zaak die bij een advocaat 
in behandeling is, neemt hij ook gerechtvaardigde andere belan-
gen in acht (zie regel 10). Er is sprake van een getrapte afweging. 
Primair doet zich de vraag voor of de cliënt belang heeft bij het 
verstrekken van informatie aan een derde. Als dat het geval is, 
dan is het de vraag of met deze informatieverstrekking mogelijk 
gerechtvaardigde belangen van derden worden geschaad. Daar-
bij is denkbaar dat het algemeen belang prevaleert boven het 
belang van de individuele cliënt. 
 Is de advocatuur te vertrouwen? Het imago van de advocatuur 
dat mij bijna dagelijks – in vele geledingen van de maatschap-
pij – wordt voorgehouden, behoeft bijstelling. Een betrouwbare 
en onafhankelijke advocatuur is de basis van een rechtsstaat. Het 
bevorderen daarvan is een taak voor iedere advocaat. Een rechter 
moet elke advocaat weer op zijn woord kunnen geloven. Voor het 
resultaat van deze exercitie zijn alle individuele advocaten mede-
verantwoordelijk.

Willem Bekkers
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