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Van de deken

Reageren: vandedeken@advocatenorde.nl

Het was wennen, maar door ook de dekenvacature 
open te stellen, bouwde de Orde voort op de de-
mocratie in de verkiezingen waartoe het College 

van Afgevaardigden en de Algemene Raad enkele jaren 
geleden besloten. In mijn dekencommentaar van 8 mei 
2009 kondigde ik aan dat het afhing van de kwaliteit 
en het aantal kandidaten of de AR een enkelvoudige 
of meervoudige voordracht zou doen. Er waren twee 
sollicitanten: Herbert Cotterell en Jan Loorbach. De-
genen die de kandidaten kennen, begrijpen dat de AR beide kandi-
daten heeft voorgedragen. Het is vooral te danken aan hun kwaliteit 
en instelling dat de verkiezing waardig was zonder verliezers. De 
waardering en het respect voor beide kandidaten zijn alleen nog maar 
toegenomen. Beide kandidaten feliciteer ik daarmee en dank ik. Het-
zelfde geldt voor het nieuwe lid van de AR Jan Leliveld. Ik zie uit naar 
onze samenwerking tot 1 maart 2010.

FEC en toezicht
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsver-
band tussen AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD-ECD, OM en 
Politie. FEC is in 1998 opgericht door de ministeries van Justitie en 
van Financiën met als doel de integriteit van de financiële sector te 
versterken (www.fec-partners.nl). Op 22 juni wijdde FEC een middag 
aan de gevolgen van de financiële crisis op de financieel-economische 

criminaliteit. FEC voorzitter, directeur DNB en oud-
advocaat Joanne Kellerman en anderen benadrukten de 
noodzaak voor de advocatuur om veel meer proactief en 
luider haar stem te verheffen dat zij er alles aan doet ter 
voorkoming van deze soort criminaliteit in eigen gele-
deren. ‘BFT blijft ontevreden over advocatuur’, kopte 
de Orde van de Dag 18 juni (zie ook hiervoor in de Actuali-
teitenrubriek, red). Anderen vragen ons welke mate van 
ongeloofwaardigheid de Orde acceptabel vindt.
 Per 1 juli is de nieuwe Verordening op Administratie 
en de Financiële Integriteit in werking getreden. Dekens 

kunnen hulp inroepen van ‘vliegende brigades’. De Orde heeft oog 
voor de realiteit. Het is ons ernst. Maar we moeten ervoor waken dat 
toezicht de onafhankelijkheid en partijdigheid (en de kernwaarden 
van de advocatuur in het algemeen) nooit ofte nimmer aantast en dat 
we niet toegeven aan de waan van de dag. De Orde werkt aan een an-
der toezichtsmodel. Daarmee zijn we ver gevorderd. In de huidige fase 
laten we ons graag adviseren door de bij uitstek deskundige op dit 
gebied: Arthur Docters van Leeuwen. We komen niet weg met gerust-
stellende opmerkingen aan het grote publiek. We zullen ons moeten 
verantwoorden over de aard, hoeveelheid klachten, wat daarmee 
gedaan wordt en hoe beleid van AR en Raden van Toezicht daarop is 
aangepast. De maatschappij heeft daar recht op en een fiere, zelfverze-
kerde advocatuur heeft niets te verbergen.

Willem Bekkers

Verkiezingen
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Wijzigingen Wrb: 
nu ook LAT en  
mediation
De Lichte Adviestoevoeging 
(LAT) zal in de toekomst worden 
getoetst aan het fiscale inko-
men. De gewijzigde Wet op de 
rechtsbijstand trad per 1 juli in 
werking. De nieuwe wet defini-
eert drie vormen van rechtshulp: 
1. verleend door de medewer-
kers van het Juridisch Loket; 2. 
eenvoudig rechtskundig advies, 
waarvoor een LAT wordt afgege-
ven; 3. reguliere rechtsbijstand. 
Het verwijzingsarrangement van 
het Juridisch Loket vervalt, per 1 
juli kan iedere rechtsbijstandver-
lener een LAT aanvragen. De LAT 
moet wel binnen vier weken na 
het geven van het advies worden 
aangevraagd. 
Ook kunnen binnenkort extra 

uren worden aangevraagd op 
basis van een mediation-toevoe-
ging, zij het dat de criteria voor 
toewijzing nog nader worden 
bepaald. Ten slotte vervalt de ni-
hilstelling van de eigen bijdrage 
in strafzaken voor de laagste 
inkomenscategorie. 
Per 1 juli wordt ook de basisver-
goeding verhoogd van H 107 naar 
H 110, met de wettelijk vastge-
stelde 3 procent. De vergoeding 
voor administratieve lasten stijgt 
van H 17,63 naar H 18,17.

Best Practice 
Guide BOPZ
De taken van advocaten die psy-
chiatrisch patiënten bijstaan in 
het kader van de Wet BOPZ zijn 
niet in de wet omschreven. In de 
praktijk hebben BOPZ-advocaten 
de laatste jaren, analoog aan 

de vreemdelingenpraktijk, 
normen ontwikkeld over goed 
advocatuurschap op dit terrein. 
Een aanvulling daarop is de Best 
Practice Guide, waarmee BOPZ-
advocaat Jannie Hommes samen 
met universitair hoofddocent 
Tineke Abma van de VUmc een 
handleiding biedt voor het werk 
in de BOPZ-praktijk. Het boek 
werd op 30 juni gepresenteerd in 
galerie Hommes in Rotterdam. 
De gids werd in opdracht van 
de Orde en de Raad voor Rechts-
bijstand geschreven. Eerder 
verscheen al de Best Practice 
Guide Asielrecht; Vreemdelin-
genbewaring, Echtscheiding en 
Arbeidsrecht komen later dit jaar 
aan bod. 
Binnenkort meer hierover in  
dit blad.

Bezwaren 
tegen door-
gifte mailadres 
voor onderzoek 
substantiërings-
plicht
De Universiteit van Tilburg 
onderzoekt of de substantië-
ringsplicht bijdraagt aan een 
snellere totstandkoming van 
schikkingen en aan een reductie 
van het aantal procedures. Voor 
het onderzoek zullen 2000 wil-
lekeurige advocaten per e-mail 
worden benaderd met vragen 
over de substantiëringsplicht. 
Indien u bezwaren heeft tegen 
de mogelijke verstrekking van 
uw e-mailadres, dan wordt u 
verzocht dit vóór 15 juli 2009 
door te geven aan mevr. J. Dieters, 
j.dietersAadvocatenorde.nl.

Berichten van de Orde
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