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Drukke mei

I n april rondde de Algemene Raad het Jaarverslag 2007 af. Dit ver-
schijnt in mei in het Nederlands en voor het eerst ook in het Engels. 
Na een positieve ontvangst in het College ben ik benieuwd naar 

uw reactie. In april ook heetten we de 15.000ste advocaat welkom, we 
ontvingen het bestuur van de CCBE, de Europese koepel van nationale 
advocatenorganisaties.
 Ook mei 2008 is een drukke maand voor de Orde. Opleiding, onder- 
en bovenwereld, ons tuchtrechterlijk systeem, de wijziging van de 
Advocatenwet en het toezicht staan hoog op de agenda. Na de extra 
vergadering van het College van Afgevaardigden in maart over de 
Beroepsopleiding volgt op 19 mei een tweede extra vergadering, nu 
over de wijziging van de Advocatenwet. Ik roep u op om mee te discus-
siëren in de plaatselijke orde of via internet zodat de Algemene Raad en 
het College weten wat hun achterban vindt. Op 20 mei is de jaarlijkse 
dekendag voor overleg over bestuurlijke verantwoordelijkheden van de 
Raden van Toezicht en de Algemene Raad. Op 6 mei spreekt de AR met 
de vaste commissie van Justitie van de Eerste Kamer over actuele zaken. 
 Daarnaast zal mei in het teken staan van internationale ontwik-
kelingen in de advocatuur waar de Orde en individuele advocaten en 
hun kantoren actief bij betrokken zijn. Het is goed om bij buitenlandse 
contacten te ervaren dat de Nederlandse advocatuur aardig op de kaart 
staat. Dat wil de Orde ook verder stimuleren.
 Van 28 april tot en met 31 mei organiseren de Orde en het Neder-
lands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in samenwerking 
met de Bundesrechtanwaltkammer (BRAK) en de Deutschen Juristen-
tag (DJT) in het NIOD-instituut in Amsterdam aan de Herengracht 
380 de tentoonstelling ‘Anwalt ohne Recht – das Schicksal jüdischer 
Anwälte in Deutschland nach 1933’. Aan deze tentoonstelling is door 
het NIOD een klein gedeelte toegevoegd dat gaat over de Nederlandse 
situatie en dat het eerste resultaat is van het onderzoek dat het NIOD 
doet naar de rol en de positie van de Nederlandse advocatuur in de 
Tweede Wereldoorlog, meer speciaal naar die van joodse advocaten. 
Graag moedig ik u aan om even bij het NIOD binnen te lopen. Mocht u 
nog twijfelen over het nut van het onderzoek zoveel jaar na dato, dan 
raad ik u ter lezing aan het artikel van Gradus Vrieze in Trema van april.
 Verder ontvangt de Orde deze maand nog haar buitenlandse gasten 
vanwege het elfde lustrum. Dit werd vorig jaar uitgesteld om deze 
ontvangst te kunnen combineren met de jaarlijkse Bar Leaders Confe-
rence van de International Bar Association (IBA) die dit jaar in Neder-
land wordt gehouden. Onderdeel van deze conferentie zal zijn een 
symposium, dat de IBA samen met de Orde organiseert over ethische 
vraagstukken in de rechtspraktijk. Deze zullen worden behandeld door 
vooraanstaande deskundigen uit de hele wereld. Het symposium zal 
worden geopend door Nebahat Albayrak, staatssecretaris van Justitie.

Oproep: nieuw 
lid Algemene 
Raad 
Per 1 april 2008 is er in de Alge-
mene Raad een vacature ont-
staan. Namens het College van 
Afgevaardigden, dat de leden 
van de Algemene Raad gewoon-
lijk op een voordracht van de  
Algemene Raad kiest, roept de 
Algemene Raad belangstellen-
de advocaten op zich te melden 
bij deken Willem Bekkers, tel. 
030-232 08 16, e-mail bekkersA�

wijnenstael.nl, adres Postbus 
354, 3500 AJ Utrecht. Voorts 
wordt u uitdrukkelijk uitgeno-
digd bij de deken de aandacht 
te vestigen op naar uw mening 
geschikte kandidaten.

• Zie voor het profiel en verdere infor-
matie de advertentie op pagina XI, 
achterin dit nummer.

Jaarverslag 
2007: Orde en 
burgerschap
In de loop van volgende week 
verschijnt het jaarverslag 2007 
van de Nederlandse Orde van 
Advocaten, getiteld Orde en 
burgerschap. Het jaarverslag 
wordt dit jaar in een beperkte 
oplage gedrukt. Ieder advoca-
tenkantoor krijgt één exem-
plaar toegestuurd en daarnaast 
wordt het jaarverslag digitaal 
beschikbaar gesteld op www.
advocatenorde.nl/jaarverslag 
(Nederlandse versie) en www.
advocatenorde.nl/annualreport 
(Engelse versie). Indien u toch 
graag een papieren versie van 
het jaarverslag ontvangt, kunt 
u dat opvragen via: prAadvoca-
tenorde.nl. 

Ordenieuws

Correctie

Consultatie Insolventiewet
In het vorige nummer is bij het artikel over het Voorontwerp In-
solventiewet helaas de oude consultatietermijn genoemd, name-
lijk van 1 mei a.s. Dit had 15 september aanstaande moeten zijn.

De Leidraad: 
wachten tot  
eind juni
Een motie van Kamerlid De Wit 
(SP) om de werking van de Lei-
draad bewerkelijke zaken op te 
schorten tot eind juni, heeft het 
twee weken geleden in de 
Tweede Kamer niet gehaald, 
onder meer omdat de PvdA uit-
eindelijk niet meestemde. Eind 
juni zal staatssecretaris Albay-
rak de  uitkomsten bekend ma-
ken van een evaluatie door een 
gezamenlijke werkgroep van 

Raad voor de Rechtsbijstand, 
ministerie van Justitie en Orde. 
Albayrak zei eerder in de Twee-
de Kamer dat er bij de Raden 
voor de Rechtsbijstand nog niet 
veel signalen waren binnenge-
komen waaruit bleek dat advo-
caten last hebben van de Lei-
draad. Niet gek, volgens Harm 
Gelderloos van de VSAN: ‘We 
doen het niet meer of we gaan 
meteen in bezwaar’.
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