
Van de deken

W ie de jurisprudentie van de tuchtrechter van 
zo’n dertig jaar geleden leest ziet hoe tijden en 
manieren zijn veranderd. Het Hof van Disci-

pline kwam eraan te pas om vast te stellen dat het OM 
ook valt onder de rechterlijke autoriteiten voor wie een 
advocaat ingevolge de Wet eerbied verschuldigd is. Een 
advocaat verweet een officier ‘juridisch gescharrel’. De 
officier pikte dat niet. Terecht, vond het hof.
 Dat was in de tijd dat we op initiatief van de oud-dekens De Brauw 
en Kuyper een Stichting nodig hadden om de kwaliteit van de straf-
rechtpraktijk van advocaten te verbeteren. Wat is er veel veranderd. De 
Stichting was succesvol en bracht onder meer – en min of meer – Wla-
dimiroff en Spong voort.
 De kwaliteit van de rechtsbijstand van advocaten in strafzaken is 
inmiddels in het algemeen voortreffelijk. In die ontwikkeling past dat 
de advocaat gaandeweg een steeds lastiger tegenstander van het OM 
is geworden. Daarbij gaan officieren en advocaten – in de geest van de 
tijd – minder deftig dan voorheen met elkaar om. Ze zeggen waar het 
op staat in en buiten de rechtszaal.
 De voorzitter van het College van procureurs-generaal zond mij 
recent een brief waarin hij zorg uit over ‘op beschadiging van de per-
soon’ gerichte uitspraken. In de komkommertijd was een rel geboren.

Enerzijds betreur ik de ontstane herrie. Het recht gedijt 
niet in lawaai. Anderzijds krijgen door verbreding van 
de discussie twee onderwerpen terecht aandacht. Mijn 
commentaar kan nu slechts kort zijn vanwege de ruimte 
die mij hier wordt geboden.
•	Hoe zijn onze manieren in en buiten de rechtszaal? 
•	  Wat is de rol van de advocaat en de officier bij waar-

heidsvinding én rechtsbescherming?

Het wordt tijd dat we weer met, in plaats van over, elkaar 
praten en wel hard op de inhoud en duurzaam op de 

relaties. Hoe dan ook zijn advocaat en officier geen handlanger van 
cliënt en politie of politiek. Evenmin handelen zij ter meerdere eer 
en glorie van zichzelf of hun organisatie. Rechter, officier en advocaat 
hebben een afgeleid belang in de rechtspleging. Het enige belang 
waar zij voor staan is: wordt de burger recht gedaan? Wat denkt die 
burger bij dit verbale geweld? Lees de redactionele commentaren in 
vooraanstaande kranten. Dan weet je genoeg.

De Orde neemt de samenleving serieus en zal dat laten zien op het 
Jaarcongres in Arnhem op 25 september. En eerder. Aan het werk. Zo 
zijn onze manieren.

Willem Bekkers

Reageren: vandedeken@advocatenorde.nl

Zo zijn onze 
manieren

Actualiteiten

Bij DAS kom je tot je recht

Hoe goed moet je zijn om onze juridische 
specialisaties nog verder te verdiepen?
Met meer dan 400 juridische specialisten, van ruim 800 medewerkers in 

totaal, zijn wij Nederlands belangrijkste aanbieder van rechtshulp op ver-

zekeringsbasis. Een deskundige, betrouwbare, op resultaat gerichte partner 

voor gespecialiseerde juridische ondersteuning op praktisch ieder gebied. 

Voor particulieren en ondernemers. Voor 

iedereen bereikbaar, omdat men zich 

voor onze diensten verzekert. Wij wil-

len in alle opzichten de beste zijn en 

met innovatieve producten en diensten 

voorop blijven lopen, op verzekerings- én 

juridisch gebied. Door te werken met de beste mensen. En die te stimuleren 

en ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ambities. Wat ons als 

werkgever verder bijzonder maakt? De collegiale, open werksfeer. De inspire-

rende samenwerking. De grote flexibiliteit in eigentijdse arbeidsvoorwaarden. 

De lat ligt niet bepaald laag. Jij komt hem nóg hoger leggen.

Binnen je specialisme behandel je alle voorkomende geschillen op het gebied 

van gezondheidszorg en alle disciplines van individuele zorgverleners. Deze 

geschillen kunnen tucht-/klachtrechtelijk van aard zijn, maar ook admini-

stratief- en civielrechtelijk. Door de grootte van DAS zijn er altijd meer dan 

voldoende uitdagende zaken. Samen met je cliënt bepaal je zelfstandig de te 

volgen koers; waar nodig procedeer je zelf. Je hebt je doctoraal Nederlands 

Recht in een privaatrechtelijke richting en ten minste drie jaar rechtshulperva-

ring in algemeen Verbintenissenrecht, bij voorkeur opgedaan in de advocatuur. 

Ervaring in het Gezondheidsrecht is vereist. Je 

standplaats is Amsterdam.

Werken bij DAS, dat is werken aan je ambitie, 

met talent en passie. Met alle professio-

nele ondersteuning die je nodig hebt. Richt je  

sollicitatie binnen veertien dagen, o.v.v.  

vacaturenummer 46100709, aan de afdeling Human Resource Management, 

t.a.v. Fannie Brekelmans, DAS, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam-ZO, 

óf sollicitatie@das.nl. Voor meer informatie kun je bellen naar Susan  

van ’t Hullenaar, teamleider Juridisch Team, 020 6 517 630, of kijken  

op werkenbijdas.nl. 

Wij werken vanuit Amsterdam, Arnhem, ’s-Hertogen bosch, Rijswijk, Groningen en 

Roermond. 

Ervaren jurist 
gezondheidsrecht m/v
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