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Actualiteiten

Van de deken

Burgerschap

Advocaten houden niet van generaliseren behalve natuur-
lijk aan de borreltafel. Dat laatste is maar goed ook, ieder 
mens moet zo nu en dan stoom kunnen afblazen. Als 

advocaat heb je altijd met een bijzonder geval te maken. Om 
dat waar te kunnen maken, moet je niet alleen je vak verstaan 
maar ook beschikken over een behoorlijke dosis optimisme. 
Wie in de advocatuur verzuurt, heeft zijn houdbaarheidsda-
tum als advocaat overschreden. Niet alleen een advocaat past 
optimisme. Het zou moeten gelden voor iedere behoorlijke 
burger.
 ‘Optimisme is een morele plicht’, liet Alexander Rinnooy 
Kan, de voorzitter van de pas ingestelde Raad van Advies voor 
de Advocatuur, eind 2007 in NRC Handelsblad optekenen. Met 
het aantreden van de Raad begint de Orde een nieuwe fase in 
haar bestaan. Daar hebben we naar uit gezien. De leden van de 
Raad die in het volgende Advocatenblad zullen worden voorge-
steld, hebben we na de benoeming bij acclamatie in ons Col-
lege van Afgevaardigden, van harte welkom geheten.
 Binnenkort vindt ons eerste constituerend overleg plaats. 
Dat zal ongeveer samenvallen met het uitkomen van het jaar-
verslag van de Orde, dat de titel draagt ‘Orde en Burgerschap’ 
en dat voortborduurt op de brief die alle advocaten van mij 
ontvingen aan het einde van 2007.
 Ook voor de Orde zelf kan een gezonde dosis optimisme 
geen kwaad. De advocatuur is voor niemand een rustig bezit 
en zo hoort dat ook. Dat bevordert creativiteit en doet eer aan 
het vrije beroep. Om creativiteit en originaliteit te kunnen 
blijven opbrengen, zal de Orde nog meer diversiteit moeten 
laten zien dan tot nu toe het geval is geweest. Maar ook wat 
dat betreft ben ik optimistisch. Enkele decennia terug kenden 
advocaten van elkaar de religieuze achtergrond, de universi-
teit waar ze gestudeerd hadden, van welke vereniging je lid 
was geweest en wat je afkomst was. En dat niet alleen, een 
en ander kon gevolgen hebben voor je positie als advocaat. 
Er was sprake van elitevorming, verzuiling en verkokering. 
Inmiddels is het beroep van advocaat wezenlijk veranderd en 
is de balie getransformeerd tot een open beroepsorganisatie, 
waar iedereen, die getalenteerd is en de kernwaarden van de 
advocatuur onderschrijft, welkom is ongeacht sekse, afkomst, 
religie of wat dies meer zij, en wel uit alle segmenten van de 
bevolking.
 Ik ben ervan overtuigd dat de komende jaren de diversiteit 
nog zichtbaarder zal worden en dat dit gepaard zal gaan met 
toename van burgerschap in de Orde: een maatschappelijke 
Orde.

Willem Bekkers

Reageren: vandedeken@advocatenorde.nl

Ordenieuws
Extra onderwijs 
Belastingrecht 
Beroepsopleiding
Zoals bericht in Advocatenblad 
2006-14, p. 704, zal per voorjaars-
cyclus 2007 het cursusonderdeel 
Belastingrecht doorzakken naar 
de Voortgezette Stagiaire Oplei-
ding. Stagiaires die starten vanaf 
de voorjaarscyclus 2007 hoeven 
geen onderwijs meer te volgen en 
ook geen toetsen af te leggen in het 
onderdeel Belastingrecht. Dit bete-
kent dat iedere stagiaire die met de 
Beroepsopleiding is gestart vóór de 
voorjaarscyclus 2007 nog het onder-
wijs dient te volgen én de toets in 
dit onderdeel met goed gevolg dient 
af te leggen. Dit is óók het geval 
als het onderwijs ingehaald moet 
worden óf de toets herkanst dient te 
worden.

Voor diegenen die nog geen onder-
wijs hebben gevolgd in hun regu-
liere cyclus wordt op vrijdag 6 juni 
2008 een zogenoemde bezemklas 
georganiseerd. Nadat het onderwijs 
gevolgd is, mag de toets afgelegd 
worden op 13 juni 2008.
 Stagiaires dienen zich aan 
te melden bij de Nederlandse 
Orde van Advocaten, afdeling 
Opleiding, t.a.v. mevrouw D. de 
Muijnck, faxnummer 070-335 35 34, 
d.demuijnckA advocatenorde.nl. U 
ontvangt een schriftelijke bevesti-
ging van inschrijving. 
 Wilt u bij inschrijving duidelijk 
het volgende vermelden: naam, 
voorletter(s) en geslacht; het adres 
waar de bevestiging naartoe gezon-
den moet worden; uw cursuscode.
 Voor informatie kunt u bellen 
met de Nederlandse Orde van Advo-
caten, afdeling Opleiding, 070-335 
35 79.

De Orde van de Dag kwijtgeraakt?

Ontvangt u Orde van de dag niet 
meer en weet u niet precies waar-
om? Dan is de kans groot dat uw 
spamfi lter deze wekelijkse, in het 
algemeen erg goed gewaardeerde 
nieuwsbrief van de Orde en Reed 
Business niet doorlaat. En wanneer 
achtereen tien edities worden ge-
weigerd, zet ons systeem uw abon-
nement automatisch op non-actief.
 Wilt u de nieuwsbrief weer ont-
vangen, dient u eerst de afzender 
‘bounceAmail.tripolis.com’ toe te 
voegen als vertrouwde afzender 
aan de ‘white list’ van uw anti-
spamprogramma. Vaak kan men 
dit zelf, maar in sommige gevallen 
zal de systeembeheerder uitkomst 
moeten bieden. Hierna kunt u uw 
abonnement weer laten reactiveren 
door een e-mail met het onderwerp 
‘Reactiveren’ te sturen naar 
enovaAreedbusiness.nl. 
 Orde van de dag wordt ook vaak 

niet meer ontvangen omdat niet is 
doorgegeven dat het e-mailadres 
gewijzigd is. Ook in dat geval 
stuurt u een e-mail naar enovaA

reedbusiness.nl, maar dan met als 
onderwerp ‘Wijzigen’. (Vermeld 
in de mail eerst het te schrappen 
adres en daaronder het nieuwe.)

(Peter Kloppenburg, 
webmaster Reed Business)

14 juni 2008 - Wheeler Planet/La Ronde - Zijkanaal C 6 - Spaarndam

Het NK Wielrennen
voor Juristen 2008

14 juni 2008 - Doe mee en schrijf je nu in!

Juridische Banenbank

Voor een compleet aanbod van juridische vacatures ga je naar jbb.nl
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