
Van de deken

Op de kaart

J uridisch Nederland doet het internationaal niet slecht. 
Professioneel, nuchter en tolerant met een gezonde han-
delsgeest, is wat ik recent bijvoorbeeld in China hoorde. 

‘Daarom bestaat (ook) bij grote ondernemingen de trend om, 
waar mogelijk, in een overeenkomst op te nemen dat in geval 
van geschil de Nederlandse rechter (in de zin van een bepaalde 
daartoe aangewezen rechtbank) bij uitsluiting bevoegd is om 
van een geschil kennis te nemen. Een vaak gebruikt alterna-
tief is arbitrage volgens de regels van het Nederlands Arbi-
trage Instituut’ aldus Peter Wakkie in onze lustrumbundel (p. 
249). Procederen in Nederland is aanmerkelijk goedkoper dan 
in de Angelsaksische wereld, onder meer omdat bijvoorbeeld 
in Amerika – ten gevolge van verdergaande specialisatie – 
voor een omvangrijk geschil al gauw tien advocaten tegelijk 
werken, waar hier een of twee advocaten de zaak behandelen, 
zo stelt hij. Daarom denk ik dat de Nederlandse advocatuur 
redelijk recessieproof is. Wij kunnen bakens verzetten. Zie 
ook Willems (p. 295 e.v.) ‘Generalisme en specialisme in rech-
terlijke macht en advocatuur’.
 Dat juridisch Nederland op de kaart staat hebben we zeker 
ook te danken aan datgene wat er in Den Haag tot stand is ge-
bracht. ‘Stad van vrede en recht’ straalt af op heel Nederland.
 En wat dacht u van de rond 1618 in Breda geboren advo-
caat Adriaen van der Donck, die na zijn studie in Leiden zo’n 
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het rechtsstelsel van 
Nieuw Amsterdam en uiteindelijk van Amerika? (Zie Russell 
Shorto ‘The Island at the Center of the World: The Epic Story 
of Dutch Manhattan and the Forgotten Colony that Shaped 
America’.)
 Ik ben ervan overtuigd dat er voor de Nederlandse advo-
catuur, ook voor de kantoren die zich vooral richten op het 
midden- en kleinbedrijf, in deze globaliserende wereld goede 
mogelijkheden zijn voor internationaal gerichte dienstverle-
ning. Daarvoor is volgens Wakkie wel nodig dat je als advo-
caat een ruime kennis van de organisatie en de producten of 
diensten van het betreffende bedrijf hebt. Ondernemingen 
hebben behoefte aan advocaten die grote internationale pro-
jecten kunnen ‘managen’.
 Dit Ordejaar staat, geïnspireerd door de economen Her-
nando de Soto en Jeffrey Sachs, in het teken van recht en eco-
nomie: de rechtsstaat als basis van economische ontwikkeling 
en welvaart. Hoogtepunt is op 25 september het jaarcongres 
in Arnhem.
 U weet dus wat u te wachten staat, maar wacht niet af: doe 
mee en verleg uw grenzen.

Willem Bekkers

Reageren: vandedeken@advocatenorde.nl
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Actualiteiten

Najaarscyclus 2008 (+ inhalers)
10.30 - 12.30 uur  
Straf procesrecht
13.30 - 14.30 uur
Jaarrekeninglezen
15.00 – 16.00 uur
Gedragsrecht

En de laatste keer
16.30 - 17.30 uur  inhalers  

Belastingrecht 
Alle toetsen worden afgenomen 
op basis van de meest recente 
wetteksten.

Inschrijving
Stagiairs die in september 2008 
met de Beroepsop leiding zijn 
begonnen, hoeven zich niet op 
te geven. Inhalers/herkansers 
dienen zich zo spoedig moge-
lijk digitaal (zie www.advoca-
tenorde.nl) of schriftelijk aan 
te melden bij de Nederlandse 
Orde van Advocaten, t.a.v. me-
vrouw C. van Rijn, faxnum-
mer 070-335 35 34, e-mail: 
c.vanrijnAadvocatenorde.nl. 

U ontvangt te zijner tijd een schrif-
telijke bevestiging van inschrijving. 
Wilt u bij inschrijving duidelijk het 
volgende vermelden:
-  naam, voorletter(s) en geslacht; 
-   het adres waar de bevestiging 

naartoe gezonden moet wor-
den;

-  uw cursuscode.

Examengeld
Het examengeld voor het in-
halen/herkansen van toetsen is 
door de Algemene Raad vast-
gesteld op H 75 per toets. Ná de 
toetsdag ontvangt u een accept-
giro waarmee u het examengeld 
kunt overmaken.

Locatie
De toetsen worden afgenomen in 
De Vechtse Banen te Utrecht.

Informatie
Voor informatie kunt u bellen met 
de Nederlandse Orde van Advoca-
ten, afdeling Opleiding: 070-335 
35 55 tussen 09.00 - 12.00 uur

(advertenties)

Gedreven advocaten voor het aangaan 
van een serieuze relatie

Jij: jong, ambitieus, intelligent, sociaal en empathisch
Wij: ervaren, geïnteresseerd, nuchter en doelgericht

Reageren? 
Kijk voor contactgegevens naar 
onze advertentie in dit blad!
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Toetsen beroeps opleiding  
13 februari 2009
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