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Maar de mededelin-
gen waarmee lande-
lijk deken Willem 

Bekkers de bijeenkomst opent, 
blijken een opmaat tot lang-
durige gedachtewisselingen. 
De eerste betreft het verzoek 
van hoofdredacteur Michiel 
van Kleef van Mr., magazine 
voor juristen, om toegang tot 
de vergaderingen. Volgens het 
huishoudelijk reglement kun-
nen derden toegang krijgen op 
uitnodiging van de Algemene 
Raad (AR). Bekkers zou Van 
Kleef toegang willen verlenen 
want ‘de Nederlandse balie 
heeft niets te verbergen’.
 Maar de meningen lopen 
uiteen. De Rotterdamse en 
Dordtse fracties hebben voor 
de vergadering al aangegeven 
geen voorstander te zijn. De 
fractie Den Haag vraagt bij 
monde van deken L. Bruins 
wat de meerwaarde is van 
andere media naast het Ad-
vocatenblad. ‘We vinden het 
ook van belang in openheid 
te kunnen praten, zonder dat 
dat opeens in één of ander 
blad tevoorschijn komt.’ Daar 
sluit de fractie Den Bosch zich 

bij aan:‘Straks komen Privé-
hoofdredacteur Santegoeds 
of mevrouw Nanninga van de 
Telegraaf ook nog. Daar zit-
ten we al helemaal niet op te 
wachten.’
 Maar H. Rouw (Breda, 
Middelburg) vindt dat de 
collegevergaderingen in prin-
cipe openbaar moeten zijn. 
‘En daarom is ook de heer Van 
Kleef welkom.’ Volgens H. 
Offermans (Roermond, Maas-
tricht) kan eventueel, ‘wan-
neer de landelijk deken dat 
geboden acht’, achter gesloten 
deuren worden vergaderd.
Uiteindelijk toont een krappe 
meerderheid zich voorstander 
van het toelaten van de pers, 
met dien verstande dat de 
aanvragen per keer bekeken 
worden. Van Kleef wordt uit-
genodigd voor de volgende 
vergadering.

On top off wel
Ook de mededeling dat 
veertien internationaal ope-
rerende advocatenkantoren 
een eigen beroepsopleiding 
beginnen, The Law Firm 
School, brengt de tongen in 
beweging. De veertien willen 
met de Universiteit Utrecht 
en de Radboud Universiteit 
Nijmegen de opleiding van 
hun stagiairs op internatio-
naal niveau brengen. (Zie ook 
voorin dit nummer, red.)
 De grootste zorg van de 
afgevaardigden geldt de 
samenhang in de balie. De 
cohesie dreigt te verdwijnen. 
‘Den Haag heeft daar ervaring 
mee,’ zegt Bruins. ‘We hebben 
de Brauwerij en zien dat het 
moeite kost die mensen erbij 
te houden.’
 Bruins is tegen ‘een top-
opleiding’ voor een beperkte 
groep stagiairs. Die zal de 

huidige beroepsopleiding 
namelijk uithollen. Maar een 
on top off-opleiding stuit op 
geen enkel bezwaar. Kantoren 
die hun stagiairs naast de 
beroepsopleiding een extra 
opleiding willen aanbieden, 
moeten vooral hun gang 
gaan. Bruins: On top off is ie-
dereen vrij alles te doen om 
de internationale standaard 
te handhaven.’ Hiermee ver-
woordt Bruins zo’n beetje de 
algemene stemming.

Cohen-advocaten  
zitten erin
Een volgende mededeling 
betreft het mee-appelleren 
door de Orde in de zoge-
naamde AKZO-zaak. Het 
Gerecht van Eerste Aanleg in 
Luxemburg heeft in deze zaak 
geoordeeld dat een advocaat 
in dienstbetrekking (Cohen-
advocaat) geen verschonings-
recht toekomt bij onderzoek 
door de Europese Commissie 
(zie Advocatenblad 2007-14, 
van 12 oktober jl.). De AR wil 
mee-appelleren. De fracties 
Breda en Middelburg vinden 
dat Cohen-advocaten geen 
advocaten zijn en willen van 
het hele verschijnsel afscheid 
nemen. Ze zijn dus tegen mee-
appelleren.
 J. Hertoghs (Breda) denkt 
dat de AKZO-zaak de funda-
menten raakt van de Orde als 
beroepsorganisatie. ‘De Euro-
pese rechter zegt in glashel-
dere taal dat Cohen-advocaten 
niet voldoen aan de kernwaar-
de van onafhankelijkheid. We 
zullen moeten debatteren over 
de vraag wat de gevolgen zijn.’
 Bekkers lijkt dat een te-
rechte discussie, maar zij moet 
niet nu worden gevoerd. ‘Nu 
zitten de advocaten in dienst-
betrekking in ons systeem en 

dus zullen wij mee-appelleren 
in de AKZO-zaak.’

€ 35 meer
Om kwart voor vier begint de 
bespreking van het beleids-
plan en de begroting 2008. 
De financiële bijdrage gaat na 
jaren van verlaging volgend 
jaar met H 35 omhoog. Afge-
vaardigden leggen al gauw 
een link met de kosten van de 
recente reorganisatie op het 
Landelijk Bureau. Bekkers 
vindt het ‘buitengewoon te-
leurstellend’ dat de ambitieu-
ze plannen zijn samengevallen 
met de contributieverhoging 
maar ziet geen causaal ver-
band. ‘Sterker nog, wij denken 
dat de vruchten van de reorga-
nisatie zich op termijn zullen 
vertalen in minder kosten en 
efficiënter beleid.’
 De afgevaardigden gaan na 
anderhalf uur akkoord met 
het beleidsplan en de begro-
ting 2008, inclusief de hogere 
financiële bijdrage. Bekkers: 
‘Ik kan u verzekeren dat de 
Algemene Raad dit ziet als 
een opsteker. We zullen u niet 
teleurstellen.’

Tegen zevenen zijn er tien tot 
twintig stoelen vrijgekomen. 
De gebleven afgevaardigden 
zijn gaar, de rondvraag komt 
als een verlossing. Bekkers 
zegt dat Den Bosch de locatie 
wordt van het jaarcongres 
2008, en niet Assen zoals de 
afgevaardigden in juni per 
motie hebben geëist. Hierover 
is volgens hem goed overleg 
gevoerd met de deken uit 
Assen. ‘In 2009 zien we wel 
weer,’ aldus Bekkers. De AR 
wil het jaarcongres het liefst 
steeds in Den Haag houden, 
zo bleek aan het slot van de 
vergadering.

De bijna negentig afgevaardig-

den in de Jaarbeurs bekijken 

voor de vergadering welge-

moed de agenda: beleidsplan 

en begroting 2008, en dan nog 

wat mededelingen over open-

baarheid, Law Firm School en 

Cohen-advocaten. Dat gaat vast 

niet lang duren...

‘Straks komen de Privé en de Telegraaf ook nog’


