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Actualiteiten

Ordenieuws
Geen ontheffing 
meer door AR
Vanaf 1 januari 2009 zal de 
Algemene Raad geen ontheffing 
meer verlenen van opleidingsver
plichtingen op grond van de ver
ordening Permanente Opleiding. 
Het desbetreffende artikel 5 wordt 
geschrapt. De beoordeling van 
gevallen waarin niet voldaan is aan 
opleidingsverplichtingen wordt 
overgelaten aan de discretionaire 
bevoegdheid van de plaatselijke 
dekens, omdat deze beter op de 
hoogte zijn met de bijzondere 
omstandigheden van een geval en 
omdat zij meer mogelijkheden 
hebben om op het specifieke geval 
toegesneden voorwaarden te stel
len, zoals het inhalen van tekorten 
in het lopende jaar. 

Geen open boek 
tentamen Jaar
rekeninglezen 
In tegenstelling tot de ove
rige examenvakken is vanaf 
de najaarscyclus 2007 de toets 
Jaarrekeninglezen geen open boek 
examen meer. Ook bij de toets 
Jaarrekeninglezen op 10 oktober 
2008 mogen alleen ongeanno
teerde wetteksten worden geraad
pleegd. 

Toetsen beroeps
opleiding  
10 oktober 2008
Voorjaarscyclus 2008 (+ inhalers)
10.3012.30 uur Strafprocesrecht
13.3014.30 uur Jaarrekeninglezen
15.0016.00 uur Gedragsrecht
16.3017.30 uur inhalers 
Belastingrecht
Alle toetsen worden afgenomen 
op basis van de meest recente wet
teksten.
Inschrijving
Stagiaires die in maart 2008 met 
de Beroepsop leiding zijn begon
nen, hoeven zich niet op te geven. 
Inhalers/herkansers (stagiaires die 
vóór maart 2008 met de Beroepsop
leiding zijn begonnen) dienen 
zich zo spoedig mogelijk digitaal 
(zie www.advocatenorde.nl) of 
schriftelijk aan te melden bij de 
Nederlandse Orde van Advocaten, 
t.a.v. mevrouw C. van Rijn, fax
nummer 070335 35 34, email: 
c.vanrijnAadvocatenorde.nl.  U 
ontvangt ter zijner tijd. een schrif
telijke bevestiging van inschrij
ving. 
 Wilt u bij inschrijving duidelijk 
het volgende vermelden: naam, 
voorletter(s) en geslacht, het adres 
waar de bevestiging naartoe gezon
den moet worden en uw cursus
code.
Examengeld
Het examengeld voor het inhalen/
herkansen van toetsen is door de 
Algemene Raad vastgesteld op  
H 75 per toets. Ná de toetsdag ont
vangt u een acceptgiro waarmee u 
het examengeld kunt overmaken.
Locatie
De toetsen worden afgenomen in 
De Vechtsebanen te Utrecht.
Informatie
Nederlandse Orde van Advocaten, 
afdeling Opleiding, telefoon: 070
335 35 55 tussen 09.0012.00 uur.

Van de deken

Zomer 2008

D e zomermaanden bieden het bestuur van de Orde een mooie 
gelegenheid voor reflectie en schrijfwerk. Er zijn minder 
vergaderingen en andere afspraken en het is goed om na een 

jaar dekenaat indrukken te verwerken en te ordenen. Zoveel hoofden 
zoveel zinnen.
 Met de diversiteit in de Orde is wat dat betreft niets mis. 
Publiciteit die bij de een kan rekenen op steun, lokt bij de ander 
hoon of erger uit. Je weet als deken – door de ervaring van voorgan
gers – wat je te wachten staat. Advocaten moeten kunnen incasseren 
en dat geldt zeker voor advocaten die de Orde besturen, maar de 
zomermaanden waren me welkom.
 Tijd ook om het beleidsplan en de begroting 2009 voor te berei
den en de twee Bossche Ordedagen. Eind augustus moest immers 
alles klaar zijn. Ernstige handicap was dat onze algemeen secre
taris vanwege een ziekenhuisopname verstek moest laten gaan. 
Onverwacht. Jan Suyver is, zolang hij bij de Orde is, nog nooit ziek 
geweest. Gelukkig herstelt hij voorspoedig van de operatie. Namens 
de Orde heb ik hem het allerbeste gewenst.
 Nog voordat de eerste letter van het beleidsplan op papier stond, 
kreeg ik al opmerkingen uit het College over de beoogde vergader
tijd en de vergaderorde en verwijten over het gebrek aan ordedemo
cratie. Gelukkig – dacht ik – zijn er ook nog advocaten die construc
tief meedenken met de Algemene Raad. Dat kun je niet van iedereen 
zeggen. Anderen plannen een partnerdag op de dag van het jaarcon
gres. Wat maakt het ook uit? Wat heb je te zoeken bij de Orde?
 Er zijn nog steeds vooraanstaande advocaten die tot op de dag dat 
zij de praktijk neerleggen nooit enige betrokkenheid bij de Orde, 
of zo je wilt burgerschap, hebben getoond en die zich er niet voor 
generen dat zij nog nooit een jaarvergadering of ordecongres heb
ben bijgewoond. Zij hebben genoeg aan zichzelf en voor het overige 
liften zij mee met de Orde.

Vandaag werd de laatste hand gelegd aan het beleidsplan, het 
tweede. Voor het eerst is een beleidsplan voorgelegd aan de nieuwe 
Raad van Advies. Op 18 september debatteert het College van 
Afgevaardigden hierover.
 Vandaag ook kreeg ik het concept van de gids met het programma 
van de Bossche dagen. Ik weet zeker dat u iets mist als u niet naar 
Den Bosch komt. Nagenoeg alle actuele onderwerpen die de advoca
tuur raken komen aan bod. Iedereen kan zijn eigen programma sa
menstellen. U kunt er ook voor kiezen om slechts een dagdeel mee te 
maken of om op vrijdag even het Ordecafé aan de Parade in te lopen. 
Degenen die overdag geen tijd hebben, zouden op donderdag kun
nen aansluiten bij de voor de late avond door de Bossche Balie geor
ganiseerde stadswandeling onder leiding van deken Cees Boskamp.

Willem Bekkers

Reageren: vandedeken@advocatenorde.nl
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