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Omdat de opkomst voor de Huishoude -
lijke vergadering zich moeilijk liet voorspel-
len, had de Alkmaarse Balie lang getwijfeld
over de beste locatie. Zou de mooie
Remonstrantse schuilkerk aan het Fnidsen
niet te klein zijn? Daarom werd het toch de
grote zaal van Theater de Vest. Onnodig,
want uiteindelijk bleef tweederde van de
ongeveer driehonderd theaterstoelen leeg.

Ondernemersvereniging
Niet vanaf een kansel dus, maar van een
toneel werd de Orde namens de Alkmaarse
advocatuur hartelijk welkom geheten door
A.W. Castelijns. ‘Van Alkmaar begint de
victorie,’ zei hij. Na wat uitwisselingen van
beleefdheden – ’We zijn blij in Alkmaar te

zijn’ – opende algemeen deken Marek
Guensberg de vergadering.

De notulen van de vorige vergadering
lagen ter tafel. Guensberg opperde ze
hardop voor te lezen, als twintig aanwezigen
dat verzochten zou hij zich verplicht weten,
en keek verwachtingsvol de zaal in. Tot veler
opluchting ‘sprong er niemand op’ zodat
Guensberg meteen kon beginnen aan het
volgende agendapunt: de samenwerking met
accountants.

Guensberg had prettig nieuws. Nou ja
nieuws, wie het Advocatenblad soms leest,
wist het waarschijnlijk al: advocaat-generaal
Léger heeft voor het Europese Hof van
Justitie geconcludeerd dat het verbod op
geïntegreerde samenwerking van accoun-
tants en advocaten mag voortbestaan. De
Raad van State moet zich er ook nog over
uitspreken maar lijkt geen roet in het eten te
gaan gooien.

Helaas vindt Léger ook dat de
Nederlandse Orde van Advocaten valt aan te
merken als een ondernemersvereniging. Dat
betekent dat regelgeving getoetst zal moeten
worden door de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa).

Bestuurslid van de Belangenvereniging
van Ondernemende Advocaten (BOA) J.B.
Vallenduuk loopt glimlachend naar de
microfoon. Of de Orde zich vanaf nu dan
eindelijk gaat inzetten voor de onderne-
mende advocaten, wil hij weten. Guensberg,
eveneens glimlachend, verwijst naar de arti-
kelen 26 en 28 van de advocatenwet, en
vooral naar de toelichting daarop. ‘Die zult
u zelf ook wel kennen’, zegt de deken, ‘want
ik weet dat u altijd goed in uw stof zit.’
Relevante bewegingen
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In Alkmaar werd aan de
vooravond van de Orde-
vergadering gesproken over de
conclusie van A-G Léger, de
uitgeklede kwaliteitstoets, de
buitengewone Orde-vergadering
van 18 juni en de vijftigste
verjaardag.
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Vreugde over uitgeklede toets



705a d v o c a t e n b l a d  1 8 1 9  o k t o b e r  2 0 0 1

Over het volgende onderwerp kon de aan-
wezigen evenmin veel nieuws gemeld wor-
den: de gefinancierde rechtshulp. Joop
Nijhuis (Algemene Raad) vertelde trots dat
de door Justitie opgelegde kwaliteitstoets
tot op het bot is uitgekleed. Niemand zakt,
tenzij hij dagelijks ‘alle brieven en dossiers
in de prullenmand gooit, en de telefoon laat
afsnijden.’ Mw. E.M. Hilten (Den Haag)
stoorde zich aan de degradatie van de kwali-
teitstoets tot een wassen neus. ‘Waarom zou
er geen kwaliteitseis mogen bestaan?’ zei zij.
De Algemene Raad leek even met stomheid
geslagen. Gaat deze mevrouw een zwaardere
toetsing eisen? – van verscheidene gezichten
was deze vraag te lezen. Guensberg nam het
woord. ‘Kwaliteit staat hoog in ons vaan-
del,’ antwoordde hij. En de toetsing van die
kwaliteit behoort natuurlijk in handen van
de advocatuur te blijven, dat is een prin-
cipe. Slechts onder protest is de Orde
akkoord gegaan met de mede door Justitie
bedachte kwaliteitstoets. Zo bezien was
vreugde over de uitgeklede toets verdedig-
baar, vonden kennelijk alle leden, want er
volgden geen opmerkingen. Wel wilde
iemand weten naar wie de rapporten gaan.
Toch niet naar de Raden voor
Rechtsbijstand? Nijhuis antwoordde dat ze
alleen verstrekt worden aan het gecontro-
leerde kantoor en, geanonimiseerd, ook aan

de Algemene Raad. De Raden voor
Rechtsbijstand krijgen geen inzicht in het
audit rapport, verzekerde Nijhuis.

Over de buitengewone Orde-vergadering
van 18 juni was al veel gezegd en geschre-
ven: het signaal van onvrede moet serieus
worden genomen, maar de kritiek is niet
helemaal terecht. ‘Het zijn relevante bewe-
gingen in de balie,’ aldus de deken.
Mevrouw N.M. Lam (Alphen a/d Rijn) had
zich geërgerd aan de ‘badinerende’ toon
waarop de extra Orde-vergadering is
beschreven in het Advocatenblad. ‘Dat deed
de mensen die de vergadering hadden geor-
ganiseerd geen recht,’ zei ze. Volgens
Guensberg is de redactie van het
Advocatenblad echter ‘volstrekt onafhanke-
lijk’ en heeft de Orde dus geen invloed op
de inhoud.
Vallenduuk wilde weten of de Algemene
Raad zich wel realiseert wat er gebeurt als
de BOA de kosten van het lidmaatschap
verlaagt tot 100 gulden. ‘Dan kunnen wij
een macht worden van betekenis,’ gaf hij
zelf al het antwoord. Niemand die dat ont-
kende, en zo zweefde de opmerking een
beetje weg.

Daan de Snoo, hoofd van de Afdeling

Rechtspraktijk/Communicatie van de
Orde, gaf een toelichting met lichtbeelden
over de centrale controle-verordeningen.
Hoewel zijn geluid en beeld haperden, was
de essentie van het verhaal duidelijk: de
controle zal veel efficiënter verlopen. Er
klonk instemmend gemompel en zelfs
applaus in Theater de Vest. ‘Wij zien er
naar uit dat de computers zullen zoemen,’
zei Guensberg.

Ten slotte blikte Guensberg vooruit naar de
vijftigste verjaardag van de Orde. Die gaat
volgend jaar groots gevierd worden in
Amsterdam en men kan daarover een infor-
matieoffensief verwachten.
Na de afsluiting nodigde Castelijns iedereen
uit voor een drankje in de foyer en een aan-
sluitende kroegentocht: ‘Maar doe voor-
zichtig, neem de taxi,’ waarschuwde hij, ‘En
kom morgen op tijd voor de
Ordevergadering.’ n

Twee advocaten, Nely Lam en Rob Müller, werden afge-
schrikt door de negatieve berichten over de bereikbaarheid
van Alkmaar per openbaar vervoer en auto (Advocaten blad
2001-15). Zij namen de fiets. Vanuit Alphen aan den Rijn
overbrugden zij de afstand van 85 kilometer naar Alkmaar
in ruim zes uur. Monter en voldaan reden ze om omst-
reeks 16:30 uur Alkmaar binnen, opgewacht door de foto-
graaf. Na de fotosessie spoedden zij zich naar hun logeer-
adres, opgepikt uit het boek  je van de Stichting Vrienden
op de Fiets (www.vriendenopdefiets.nl). Ruim op tijd
waren zij in het Hof van Alkmaar aanwezig voor de borrel
en het diner.

Gaan ze volgend jaar ook fietsen naar de 50e
Orde-vergadering in Amsterdam? ‘Jazeker, dat is dicht-
bij; slechts twee uurtjes fietsen,’ aldus Nely. ‘Het jaar
2002 is toch door de Verenigde Naties uitgeroepen tot
Het jaar van het Ecotourisme?’
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