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Het is ieder jaar weer een uitdaging: hoe krijgen we 
u naar de jaarvergadering? Welke wortels kunnen 
we u voorhouden? Het aantal bezoekers schom-
melde de afgelopen jaren rond de vijfhonderd, dat is 
op ruim 13.000 advocaten aan de krappe kant.
 Dit jaar is Leeuwarden aan de beurt. In het vorige 
Advocatenblad heeft organiserend deken Arend Lan-
ting al een paar lokkertjes in de strijd geworpen. De traditionele kroegentocht 
na de huishoudelijke vergadering is in ere hersteld, net als het afsluitende feest 
met muziek en allerlei ander vermaak. Oude wortels in nieuwe zakken dus, mede 
omdat we de afgelopen jaren wel kritiek kregen op de versobering van de jaarver-
gadering.
 Uiteraard is het niet alleen Wein, Weibe und Gesang. Het thema van dit jaar is De 
advocatuur op drift. Hoe ziet de toekomst van ons vak er uit, nu de Commissie Advo-
catuur door minister Donner aan het werk is gezet om de advocatuur door te lich-
ten? Komen er meer of juist minder regels? Leveren we in de toekomst maatwerk 
of confectie? Waar komt de nadruk te liggen: op rechtspleging of op consultancy?
 Serieuze vragen, die van een mogelijk antwoord zullen worden voorzien door 
de inleiders. Voorafgegaan door de dekenrede, want ook die heeft de traditionele 
plaats – bij aanvang van de vergadering – dit jaar teruggekregen.
 U hoeft overigens niet alleen te luisteren. Het middaggedeelte van de jaarver-
gadering voorziet in een interactief programmaonderdeel in de vorm van carous-
seldebatten, waarbij nadrukkelijk uw inbreng wordt gevraagd.

Naar wij denken een goede combinatie van inhoud en vertier. Dat zou voldoende 
moeten zijn om u naar Leeuwarden te lokken, ware het niet dat u misschien nog 
steeds mijmert: ‘Zo’n vaart zal het allemaal niet lopen’, of: ‘Het zal mijn tijd wel 
duren’. Daarom probeer ik het nog eens op een andere manier.
 Minister Donner schreef onlangs in een brief aan de Kamer dat de cohesie bin-
nen de advocatuur in de loop van de afgelopen vijftig jaar zoek is geraakt. Een 
citaat: ‘De advocatuur is een beroepsgroep van uitersten geworden. Belangen lig-
gen steeds minder gelijk en de afgrenzing van de beroepsgroep ten opzichte van 
andere (juridische) dienstverleners is minder scherp. Het begrip “advocaat” krijgt 
minder onderscheidend vermogen: het is niet altijd meer de aanduiding voor 
“iemand in toga”.’
 Belangen liggen – vergeleken met vroeger – inderdaad minder eenduidig, 
maar dat wil niet zeggen dat er belangentegenstellingen zijn ontstaan tussen ver-
schillende groepen advocaten. Het verschoningsrecht is een gedeeld belang van 
álle advocaten, evenals het procesmonopolie.
 En wat te denken van zelfregulering? AR-lid Maurits van den Wall Bake zei het 
mooi tijdens de eerste ‘dierentuinsessie’ in Rotterdam: ‘Straks worden we opgeza-
deld met een Hoge Autoriteit voor de Advocatuur, met een minderheid aan advo-
caten in het bestuur. We zijn dan niet meer baas in eigen huis, maar huurder. Het 
zijn dan anderen die onze wetten schrijven.’

Duidelijk is dat we ons grondig moeten voorbereiden op de maatschappelijke en 
politieke discussie die zal volgen op het rapport van de Commissie Advocatuur. 
De Algemene Raad vindt het van groot belang dat u meedenkt en meepraat. Bij-
voorbeeld (laat ik zeggen: bij voorkeur) in Leeuwarden.

Wortel

Els Unger

Als een vis in het water?

Holland Van Gijzen Advocaten en
Notarissen heeft een strategische alliantie
met Ernst & Young Belastingadviseurs en
maakt deel uit van EY Law Europe

Je voelt het vanzelf als de grenzen bereikt zijn. Misschien is

het tijd voor een andere werkgever? Wij zijn op zoek naar

juristen die zichzelf zijn en blijven, in een omgeving met vol-

doende bewegingsvrijheid. Holland Van Gijzen Advocaten

en Notarissen. Een jong en ondernemend advocaten- en

notarissenkantoor.

Voor onze vestiging in Eindhoven zijn we op zoek naar:

(Sr) advocaten en kandidaat-notarissen voor
de sectie ondernemingsrecht, zowel voor de
procespraktijk als transactiepraktijk. 
Met 3 tot 6 jaar werkervaring.

Behoefte aan een wat ruimere omgeving? Stuur dan je 

sollicitatie naar Marlous van Gils van Holland Van Gijzen

Advocaten en Notarissen. Postbus 455, 5600 AL Eindhoven,

tel. (040) 260 23 38 of recruitment@hollandlaw.nl. 

Voor meer informatie, kijk op www.hollandlaw.nl. 
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