
Van de deken

Op Orde?

D e Nederlandse Balie hecht aan een systeem waarin advocaten naast 
hun gewone praktijk de Orde besturen. Advocaten-vrijwilligers 
zijn echter niet per definitie ook goede bestuurders. In Engeland 

constateerden maatschappij en regering dat de balie de zaken onvol-
doende op orde had om voortzetting van het systeem van zelfregulering 
en zelfreiniging te rechtvaardigen. Er werd niet tijdig en onvoldoende 
serieus ingegaan op klachten van het publiek en bij advocatenkantoren 
werd ‘weak management’ opgemerkt.
 Maar waarom zou de Nederlandse Orde reorganiseren? Het juridisch 
systeem in Engeland is niet te vergelijken met dat van Nederland. Boven-
dien, een reorganisatie die niet is ingegeven door de enkele noodzaak om 
te bezuinigen, roept soms weerstand op.
 De reorganisatie van het Bureau van de Orde en de nieuwe werkwijze 
van de Algemene Raad werden mede ingegeven door nationale en in-
ternationale ontwikkelingen in de advocatuur. Daarbij was sprake van 
voortschrijdend inzicht. Inmiddels is de nieuwe situatie een feit. Het 
lijkt me een goed moment om de nieuwe werkwijze hier nog een keer 
uiteen te zetten.

Voorheen werd het beleid voorbereid door één of twee stafmedewerkers 
op het bureau, in nauwe samenwerking met een lid van de Algemene 
Raad. Waren die eruit, dan werden de voorstellen af- of goedgekeurd 
door Algemene Raad en, in het laatste geval, voorgelegd aan het College 
van Afgevaardigden.
 Deze werkwijze heeft het nadeel dat beleidsvraagstukken betrekkelijk 
geïsoleerd worden benaderd. Geïsoleerd in die zin dat de verdere impli-
caties van een probleem soms niet in ogenschouw worden genomen, en 
geïsoleerd in de kring van direct betrokken personen.
 In de nieuwe werkwijze zijn de schuttingen gesloopt. De Algemene 
Raad heeft voor de komende periode vijf hoofdonderwerpen vastgesteld, 
die telkens door meerdere leden van de Algemene Raad en meerdere 
beleidsmedewerkers worden beheerd. Het gaat om vakbekwaamheid 
waaronder herziening van de Beroepsopleiding, toegang tot het recht, 
toezicht (handhaving) en klachten- en geschillenregeling, en informatie-
voorziening/communicatie.
 Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de luiken ook op andere manie-
ren worden opengezet. Daarbij zullen we gebruik blijven maken van de 
in de balie duidelijk aanwezige expertise. We zullen ook het land ingaan 
om de balie te raadplegen. Daarnaast zullen de binnenkort te installeren 
Raad van Advies en waar nodig andere externe deskundigen in het stadi-
um van de beleidsvoorbereiding worden uitgenodigd om mee te denken.
 Juist de projectmatige aanpak maakt een bredere oriëntatie mogelijk. 
De afdelingen beleid en uitvoering van het bureau werken daarbij nauw 
samen.
 De bedoeling van dit alles? Beter doordacht beleid en bestuur. Meer 
draagvlak. Strakkere uitvoering. Daar vraagt niet alleen de samenleving 
om, maar ook de balie zelf. In 2008 zal blijken of het werkt. Ik wens u een 
mooie kersttijd en een goed Nieuwjaar.

Willem Bekkers

Reageren: vandedeken@advocatenorde.nl

Actualiteiten

Daan de Snoo  
naar NMI
Daan de Snoo, voormalig hoofd 
communicatie/rechtspraktijk bij 
het bureau van de Orde, is per  
1 december werkzaam als di-
recteur van het Nederlands 
Mediation Instituut. De Snoo is 
de opvolger van R. Kootker, die 
sinds 1 mei interimdirecteur was. 
De Snoo was binnen het bureau 
onder andere verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van diverse 
kwaliteits- en serviceprogram-
ma’s. Ook was hij medeverant-
woordelijk voor de Klachten- en 
geschillenregeling, waarbij thans 
3760 advocaten zijn aangesloten.

Stagiairesalaris-
sen per 1 januari 
2008
De Algemene Raad heeft inge-
stemd met de jaarlijkse indexe-
ring van stagiairesalarissen, con-
form de Modelrichtlijn Arbeids-
voorwaarden Stagiaires. Voor 
de bepaling van het te hanteren 
indexeringspercentage wordt 
uitgegaan van de reeks alle huis-
houdens, afgeleid, met peilda-
tum oktober. Vergelijking van de 
cijfers van oktober 2006 en 2007 
geeft een stijging te zien van 1,5% 
(er is geen rekening gehouden 
met het effect van veranderingen 
in de tarieven van de kostprijs-
verhogende, indirecte belastin-
gen en de consumptiegebonden 
belastingen). Op basis van deze 
stijging bedragen de in de model-
richtlijn opgenomen stagiairesa-
larissen per 1 januari 2008:
- voor een eerstejaars: H 2.000
- voor een tweedejaars: H 2.279
- voor een derdejaars: H 2.532

Toetsen  
Beroepsopleiding 
11 januari 2008
Najaarscyclus 2007 (& inhalers):
10.30 - 12.30 uur: Strafprocesrecht
13.30 - 14.30 uur:   Jaarrekening-

lezen
15.00 - 16.00 uur: Gedragsrecht
16.30 - 17.30 uur:   inhalers Belas-

tingrecht

Alle toetsen worden afgenomen 
op basis van de meest recente 
wetteksten.
 Stagiaires die in september 
2007 met de Beroepsopleiding 
zijn begonnen, hoeven zich niet 
op te geven. Inhalers/herkansers 
(stagiaires die vóór september 
2007 met de Beroepsopleiding 
zijn begonnen) dienen zich zo 
spoedig mogelijk schriftelijk 
aan te melden bij de Neder-
landse Orde van Advocaten, 
t.a.v. mevrouw C. van Rijn, fax-
nummer 070-335 35 34, e-mail: 
c.vanrijnAadvocatenorde.nl. U 
ontvangt t.z.t. een schriftelijke 
bevestiging van inschrijving. 
 Wilt u bij inschrijving duide-
lijk het volgende vermelden:
-  naam, voorletter(s) en ge-

slacht;
-  het adres waar de bevestiging 

naartoe gezonden moet wor-
den;

-  uw cursuscode.
Het examengeld voor het inha-
len/herkansen van toetsen is door 
de Algemene Raad vastgesteld 
op H 75 per toets. Ná de toets-
dag ontvangt u een acceptgiro 
waarmee u het examengeld kunt 
overmaken.
Toetslocatie: de Vechtse Banen in 
Utrecht.
Meer informatie: afdeling  
Opleiding, 070-335 35 55,  
tussen 09.00-12.00 uur.

(Secretariaat Examencommissie)

Ordeberichten


