
Van de deken

Unieke structuur

B ij mijn aantreden als deken heb ik geaarzeld of ik het 
schrijven van een dekencommentaar, zoals mijn voorgan
gers dat deden, moest voortzetten. Verstandige adviseurs 

hebben me ervan overtuigd dat ik door moest gaan. Daar heb ik 
geen spijt van. Weliswaar krijg ik zelden een schriftelijke reac
tie (vandedekenAadvocatenblad.nl, zie onderaan), maar des te 
meer persoonlijke reacties. Ik blijf dan ook dankbaar gebruik
maken van de gastvrijheid die het Advocatenblad mij biedt.
 De eerste aflevering van het inmiddels niet meer weg te den
ken Advocatenblad verscheen in januari 1918. Het Advocatenblad 
bestaat derhalve 90 jaar. Weliswaar is dit de 88e jaargang, maar 
dat komt omdat het blad in WO II enkele jaren niet is versche
nen. Ik feliciteer de redactie met dit lustrum. Op naar het eeuw
feest over tien jaar.
 De Nederlandse advocatuur is volop in ontwikkeling, maar 
ook internationaal is er zowel binnen als buiten Europa het 
nodige aan de hand. Van deze ontwikkelingen zal ik u graag 
onder meer op deze plek regelmatig op de hoogte houden.

Deze maand ontving de Algemene Raad het bestuur van de 
federale Duitse Anwaltskammer. Bij ieder contact met buiten
landse balies blijkt hoe uniek de huidige situatie van de Neder
landse balie is. Anders dan in de meeste andere landen hebben 
wij één beroepsorganisatie, waarvan het lidmaatschap wettelijk 
verplicht is voor iedere advocaat. Dat is op zichzelf opmerke
lijk voor een vrij beroep. Niettemin lijkt binnen de balie de 
overgrote meerderheid meer voordelen dan nadelen te zien in 
deze verplichte PBOstructuur. De balie is zelfregulerend en 
zelfreinigend.
 Recent sprak het ministerie van Justitie tijdens overleg met 
de Algemene Raad nog eens uitdrukkelijk over de Nederlandse 
Orde van Advocaten als medewetgever. Met het kabinet en het 
parlement is er een goede zakelijke verstandhouding. Er is een 
onafhankelijk tuchtrechtelijk systeem. Het curriculum van de 
beroepsopleiding en de examinering vallen onder de verant
woordelijkheid van de Orde. In een dualistisch systeem werken 
de Algemene Raad en het College van Afgevaardigden demo
cratisch met elkaar samen. De 19 lokale dekens en Raden van 
Toezicht houden toezicht op een behoorlijke beroepsuitoefe
ning en scholing van advocaten in samenspraak met de Neder
landse Orde, waarmee een niethiërarchisch verband bestaat.
 Laten we als Orde openstaan voor vernieuwing, maar laten 
we ons daarbij goed realiseren dat er reden is om zuinig te zijn 
op de kerngedachte van het huidige systeem: iedere individu
ele advocaat is samen met de Orde verantwoordelijk voor de 
realisering van de kernwaarden van de advocatuur.

Willem Bekkers
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Actualiteiten

Leidraad 
bewerkelijke 
zaken
In de Orde van de Dag van 
7 februari jl. is gemeld dat 
er schriftelijke vragen zijn 
gesteld door Kamerleden 
over de stelling van de Staats
secretaris van Justitie dat de 
leidraad geen belemmering 
vormt voor de toegang tot 
het recht. Zoals u op de 
website kunt lezen, heeft de 
Orde zijn standpunt over de 
leidraad naar diverse Kamer
leden gezonden.
 Inmiddels is er een over
leg geweest met vertegen
woordigers van de Raden 
voor Rechtsbijstand en een 
vertegenwoordiger namens 
de Staatssecretaris van Jus
titie over deze Kamervragen 
en de leidraad. Tijdens dit 
overleg is afgesproken dat er 
bij iedere Raad voor Rechts
bijstand een contactpersoon 
wordt aangewezen waar u 
terechtkunt in geval van 
problemen/conflicten. De 
contactpersonen zijn: Wim 
Smits (Amsterdam), Mari
anne Nolden (Arnhem), Jan 
Ouwehand (Den Haag), Mo
nique Linssen (Den Bosch) en 

Joke Hamer (Leeuwarden). 
Verder is afgesproken dat 
er een werkgroep wordt 
gevormd die zal bestaan uit 
vertegenwoordigers van het 
ministerie van Justitie, de 
Raden voor Rechtsbijstand 
en de Orde. De precieze op
dracht voor deze werkgroep 
dient nog te worden bepaald, 
maar de werkgroep zal zich 
primair richten op een goede 
werking van het beleid in
zake bewerkelijke zaken.

Bestuurs
wisseling  
Jonge Balie 
Groningen
Het bestuur is thans als 
volgt samengesteld: mw. mr. 
H.J.K. Wulp (voorzitter), mr. 
M. Hoekstra (secretaris), mr. 
K. Konings (penningmees
ter), mw. mr. S.S.Y. Engelen 
(activiteitencommissaris) en 
mr. D. Lacevic (pleitcommis
saris). Secretariaat: postbus 
1280, 9701 BG Groningen, 
telefoon: 050314 08 40,  
email secretaris: m.hoekstra 
Aoveresadvocaten.nl, tele
fax: 050312 81 12.

Reageren: vandedeken@advocatenorde.nl
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