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ActualiteitenVan de deken

Held van de  
rechtsstaat! (2)

Geen vraagteken dus, hoewel een gewaarde 
confrère mij mailde: ‘Held? Wij zijn inmiddels 
de zot van de rechtsstaat.’ 

De titel van het Jaarcongres slaat aan, in en buiten 
de advocatuur. Om ‘held van de rechtsstaat’ te zijn 
moet de advocatuur in een abstracte samenleving 
(de term is van A.C. Zijderveld) niet alleen over 
‘countervailing power’ beschikken op individueel 
niveau, maar ook op systeemniveau. De Orde, maar ook individuele ad-
vocaten moeten zichtbaar zijn in het maatschappelijk debat en dienen 
de perceptie in de samenleving serieus te nemen. Dat is iets anders dan 
buigen.
 Zo moet de Orde onderbouwde kritiek leveren op bijvoorbeeld de im-
plicaties van de organisatie van de rechtspleging voor cliënten, de onbe-
doelde neveneffecten van wetten en maatregelen, de verborgen werking 
van overheidssystemen en de aantasting van verdedigingsrechten.
 Het aantal ‘incidenten’ rond het afluisteren van advocaten is zo 
schokkend dat daarmee de vrees bewaarheid wordt dat men in sommige 
justitiekringen steevast advocaten afluistert en verslagen van gesprek-
ken bewaart. Het College van PG’s heeft er tegenover de AR nooit enig 
misverstand over laten bestaan dat het afluisteren van advocaten uitge-
sloten dient te zijn. Al dan niet gestimuleerd door niet mis te verstane 
rechterlijke uitspraken heeft het College inmiddels onomwonden ken-
baar gemaakt haast te willen maken met het invoeren van een structurele 
oplossing. 
 Rechtsstaat? Op het moment dat het OM wordt bedacht met een 
aanzienlijke verhoging van de rijksbijdrage wil Balkenende IV voor een 
absurd bedrag bezuinigen op de kosten van rechtsbijstand voor de laagst 
betaalden. Equality of arms? Wie bedenkt zoiets? En dat terwijl aantoon-
baar is dat niet de advocatuur, maar de overheid zelf de grootste veroor-
zaker is van het stijgen van kosten voor rechtsbijstand. 

Waar staat de advocatuur? In elk geval wil ze geen overregulering en 
criminalisering van minderjarigen. Dankzij de bijdrage van duizenden 
advocaten kan de Orde laten zien waar de advocatuur in dit land wél 
voor staat. Daarbij denk ik aan al die advocaten die pro Deo actief zijn 
in allerlei maatschappelijk functies, de advocaten die werken in de gefi-
nancierde rechtshulp, advocaten die jonge collega’s opleiden, aan onze 
commissies wetgevingsadvisering, de activiteiten van de specialisatiever-
enigingen, het beleid van de Orde, de CCBE en de IBA, de activiteiten van 
de Stichting Advocaten voor Advocaten en de advocaten en hun kantoren 
die met name in ontwikkelingslanden de Rule of Law uitdragen.
 Bij rechtsbijstand op ‘systeemniveau’ kan ook gedacht worden aan de 
ontwikkeling van massaschade-acties of Collective Redress, nationaal en 
internationaal. Tijdens het middagprogramma van het jaarcongres zal 
ook aan dit belangrijke actuele onderwerp aandacht worden besteed.
 Ik weet zeker dat u er geen spijt van zult krijgen als u naar Den Bosch 
komt op 18 en 19 september.

Willem Bekkers

Reageren: vandedeken@advocatenorde.nl

Leidraad  
Bewerkelijke 
zaken
In het ressort Amsterdam daalde 
het aantal toegekende aanvragen 
van toevoegingen in bewerkelijke 
zaken in één jaar van 84 naar 68% 
van de aanvragen. De oorzaak van 
die daling, tussen vergelijkbare 
periodes in 2007 en 2008, is nog 
onduidelijk. Dit werd in juni ge-
signaleerd door de werkgroep die 
in opdracht van staatssecretaris Al-
bayrak onderzocht welke proble-
men rechtsbijstandverleners on-
dervinden als gevolg van de invoe-
ring van de Leidraad Bewerkelijke 
zaken. Staatssecretaris Albayrak 
stuurde de voorlopige bevindin-
gen van de werkgroep eind juni 
naar de Kamer. In de werkgroep 
zitten vertegenwoordigers van het 
ministerie van Justitie, de Raden 
voor de Rechtsbijstand, de Orde en 
twee advocaten.
 Voor het trekken van conclusies 
omtrent de werking van de Lei-
draad is het nog te vroeg, meent 
de werkgroep. De staatssecretaris 
schrijft dat ‘het erop lijkt dat het 
doel van de Leidraad, namelijk 
“het harmoniseren van het uitvoe-
ringsbeleid”, wordt bereikt’.
De komende maanden zullen 
de Raden voor Rechtsbijstand 
en de Orde, gezien de weerstand 
onder advocaten, bekijken hoe 
de Leidraad kan worden aange-
past. Graag verneemt de Orde 
of u door toepassing van de Lei-

draad tegen problemen oploopt 
en welke dit dan zijn. U kunt 
contact opnemen met de Ne-
derlandse Orde van Advocaten, 
t.a.v. mevr. mr. M. J.  van der Pijl: 
m.vanderpijlAadvocatenorde.nl.

Cursuswijzer 
VSO/PO wordt 
digitale uitgave
Bij dit Advocatenblad treft u de laat-
ste uitgave van de Cursuswijzer 
in papieren vorm aan. Het cursus-
aanbod betreft de periode septem-
ber 2008-januari 2009. Vanaf de 
volgende uitgave (cursusaanbod 
periode januari-mei 2009) zal de 
Cursuswijzer uitsluitend digitaal 
te downloaden zijn op de Orde-
website: www.advocatenorde.nl. 
Om u nu alvast de gelegenheid te 
geven te zien hoe de digitale uit-
voering van de Cursuswijzer eruit-
ziet is de huidige Cursuswijzer in 
digitale vorm op de Orde-website 
in te zien, onder Advocaten / Op-
leiding / Cursusaanbod VSO/PO. 
 Overigens is het recentste cur-
susaanbod tevens te raadplegen op 
de Orde-website. De zoekmethode 
om cursussen in het aanbod te 
kunnen zoeken, vindt u op de-
zelfde pagina als de digitale Cur-
suswijzer. U kunt op verschillende 
manieren in het aanbod zoeken, 
bijvoorbeeld op al het aanbod in 
een specifieke maand, of op een be-
paald vakgebied in een specifieke 
periode.

Ordenieuws

De advocaat:        

    Held van de
Rechtsstaat

Jaarcongres 2008

De verschillende rollen 
van de advocaat

 Gespreksleider: Annemarie van Gaal

10.00 Ontvangst in Ordecafé

10.30 Welkom, opening en dekenrede 
 Willem Bekkers, landelijk deken

11.00 Advocaat en samenleving
 Welke rol speelt de advocaat? 
 Algemeen belang versus cliëntbelang.
 Harm Brouwer, voorzitter van het 
 College van procureurs-generaal

11.25 Kernwaarden
 Onafhankelijkheid en algemeen belang. 
 Is dat nog van deze tijd?
 Willy Thomassen, raadsheer bij de 
 Hoge Raad der Nederlanden

11.50 Uitreiking OSR Sonja Boekmanprijs

12.00 Optreden The Exclusive Strings 

12.30 Lunch in Ordecafé

13.45 Eerste ronde parallelprogramma 
 - Lezingen
 - Sessies
 - Thematafels

14.45 Pauze

15.30 Tweede ronde parallelprogramma 

16.30 Borrel en buffet in Ordecafé

19.00 Einde Jaarcongres

 

Voor nadere informatie en aanmelden: www.rostra.nl

Vrijdag 19 september 2008,    Theater aan de Parade, ’s-Hertogenbosch
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