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‘Als de boel niet bij elkaar  
gehouden hoeft te worden...’

Landelijk deken Willem Bekkers 
deelt mee dat het Jaarcongres 
2009 in Arnhem gehouden 

wordt. Het besluit om wederom niet 
naar Assen te gaan ligt gevoelig. Vo-
rig jaar heeft het College een motie 
(Hertoghs) aangenomen waarin de 
Algemene Raad (AR) verzocht werd 
het Jaarcongres te houden in Assen. 
‘Wij hebben gezegd de motie te zullen 
uitvoeren als de tijd daar rijp voor is. In 
goed overleg met de Raad van Toezicht 
in Assen hebben we vastgesteld dat het 
zover nog niet is,’ aldus Bekkers. ‘Dit is 
een ongelooflijk onderbouwd besluit, 
zo degelijk gemotiveerd als het College 
nooit eerder heeft meegemaakt.’ Vanuit 
de zaal klinkt geen protest. 
 Herbert Cotterell presenteert de 
tweede lezing van de verordening 
op de financiële integriteit. De afge-

vaardigden hebben redactioneel en 
veelal technisch commentaar. Alleen 
informeert Van Alkemade (Den Bosch) 
naar het ‘fijne koffiedrinken’ door de 
AR met de mannen van het Bureau 
Financieel toezicht (BFT), waarvan 
indertijd sprake was. Is die ‘rare relatie’ 
al gestopt? Gehoord het antwoord van 
Cotterell heeft het daar alle schijn van: 
‘Ik heb de relatie eerder een vreedzame 
co-existentie genoemd, misschien kun 
je beter spreken van een koude oorlog.’ 
Cotterell zegt dat er met het BFT forse 
procedures gevoerd worden, waarin de 
co-existentie ‘bepaald niet vreedzaam’ 
is. In december zal de verordening 
opnieuw in het College behandeld wor-
den.
 Diana de Wolff (48) presenteert zich 
als kandidaat-lid van de Algemene 
Raad. De Wolff is partner bij Stadhou-
ders Advocaten te Utrecht. Van 1999 
tot 2007 zat zij voor GroenLinks in de 
Eerste Kamer, waar zij fractievoorzit-
ter was en lid van de vaste commissies 
voor Justitie en voor sociale zaken en 
werkgelegenheid. Zij is bezorgd over 
het imago van de advocatuur: ‘We heb-
ben tegenwind en moeten assertiever 
duidelijk maken wat onze rol is in de 
rechtsstaat.’ De afgevaardigden kiezen 
De Wolff met 81 stemmen voor, één 
tegen en één onthouding.

Negatief resultaat
Het College behandelt daarna het 
concept-beleidsplan en de concept-
begroting 2009. Eerst geeft ieder AR-lid 
uitleg over zijn deelbeleid. Johan Kleyn 
bijvoorbeeld licht de concept-begroting 
toe. Voor 2009 verwacht hij een negatief 
resultaat van 41 duizend euro: gevolg 
van buitengewone lasten (80 duizend 
euro) voor het historisch onderzoek 
(NIOD) naar de advocatuur in de Twee-
de Wereldoorlog.
 Kleyn sluit niet uit dat het Bureau 

van de Orde gaat verhuizen. De huur-
overeenkomst van het kantoorpand 
aan de Neuhuyskade eindigt in 2010, 
behoudens verlenging voor telkens een 
periode van vijf jaar. In de meerjaren-
raming wordt al rekening gehouden 
met mogelijk andere huisvesting. ‘Het 
Bureau in Den Haag is op zichzelf goed, 
en er is geen reden om dat zomaar te 
vervangen. Maar de huurverplichtin-
gen zijn voor ons een aanleiding om 
met één oog naar nieuwe huisvesting te 
kijken.’

Visie op tweedeling
De afgevaardigden geven hun mening 
op het beleidsplan en de begroting. 
Van Win (Den Haag) had hooggespan-
nen verwachtingen. Vorig jaar zijn er 
immers tal van principiële discussies 
gevoerd. ‘En dan komt dit beleidsplan... 
ik ben erg teleurgesteld. Het is reactief, 
defensief en niet consistent, proactief 
en communicatief.’ De teneur bij de an-
dere sprekers is soortgelijk. De AR heeft 
een beleidsplan gemaakt, dat wordt erg 
gewaardeerd maar het resultaat valt 
tegen.
 Dieleman (Middelburg) mist een 
visie op de tweedeling tussen kleine en 
grote kantoren binnen de Nederlandse 
advocatuur. ‘Wie in de advocatuur 
werkt, voelt voortdurend die spanning.’
 Die is ook de AR niet ontgaan. Bek-
kers: ‘Mij wordt wel verweten dat ik 
alleen maar de boel bij elkaar wil hou-
den. Dat wil ik helemaal niet. Als de 
boel niet bij elkaar gehouden hoeft te 
worden omdat dat niet in het belang 
zou zijn van de rechtsstatelijke positie 
van de Nederlandse advocatuur, dan 
moeten we de zaak snel opsplitsen.’

Een parel
De middag is ingeruimd voor een 
discussie over de Ordedemocratie. 
Hertoghs (Breda), die zich jarenlang 
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Diana de Wolff, en bespro-
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