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Dinsdag
Stukken lezen. Een paar kilo 
papier downloaden en lezen 
kost veel tijd. Een dag voor 
de Standing of Plenary zijn 
de commissievergaderingen 
gepland (de CCBE organi-
seert buitengewoon effi-
ciënt). ’s Avonds ‘informele 
contacten’ met leden van de 
andere delegaties. 
Woensdag
Commissievergadering Eu-
ropean contract Law. Een 
levendige discussie over een 
Engels woord eindigt met de 
ontdekking van iemand dat 
de Franse tekst die leading is 
(hoewel de meeste discussies 
in het Engels plaatsvinden) 
een voor iedereen acceptabel 
woord bevat.
Ik ben geen expert en besluit 
na deze vergadering me eens 
te laten adviseren door een 
expert over de consequenties 
voor de Nederlandse advoca-
tuur. Er blijken linken met 
de Dienstenwet. 

Donderdag
Een hele dag vergaderen. De 
bijeenkomst vindt plaats in 
een prachtig paleis op loop- 
en glijafstand van mijn hotel. 
De nieuwe voorzitter, Anne 
Birgitte Gammeljord uit De-
nemarken, houdt er de vaart 
in, kent de stukken en stand-
punten en weet ook na hef-
tige pleidooien – het blijven 
advocaten – voorstellen te 
formuleren waarin iedereen 
zich kan vinden. Knap, want 
ook hier blijkt nogal eens de 
Franse tekst iets anders te 
betekenen dan de Engelse 
tekst, en natuurlijk ontdek-
ken advocaten dat. Misschien 
een idee om af te stappen van 
de dubbele voertaal.
 De CCBE telt 31 full mem-
bers, 2 associate members 
en 8 observer members; ze 
vertegenwoordigt meer dan 
700.000 Europese advoca-
ten. De CCBE is de liaison 
tussen de nationale balies 
en Europese commissie en 

parlement. Ook schrijft de 
CCBE nationale parlementen 
als ontwikkelingen daartoe 
aanleiding geven, zoals in 
Nederland in het geval van 
de Commissie-Van Wijmen. 
Donderdagmiddag 
Polen wil van ons leren over 
advocaten in dienstbetrek-
king. De Denen komen 
trouwens binnenkort op 
bezoek. Bij hen speelt de 
samenwerking van advoca-
ten met financieel experts. 
“Ik overleg tussendoor even 
met ze.”  
Vandaag maakt de CCBE 
zich druk over onder andere: 
gevolgen van de kredietcrisis 
(gelukkig is het geld van de 
CCBE conservatief belegd); 
inperking van de geheim-
houdingsplicht in geval van 
lobbywerkzaamheden en 
beperking van advocaatkeuze 
in geval van massaschades 
over de grenzen heen.
Donderdagavond
Ontvangst bij de burgemees-

ter van Wenen, een ritueel en 
gelegenheid om in de wan-
delgangen standpunten uit 
te wisselen.
Vrijdag
Deze keer in Wenen is er 
een Präsidentenkonferenz 
gepland (zie ook www.e-p-
k.at); de algemeen dekens 
van de lidstaten komen over 
om geïnformeerd te wor-
den over collective redress. 
Vrijdagmorgen dus vroeg 
op om samen met collega 
Manon de Courten deken 
Bekkers bij te praten. Op de 
Präsidentenkonferenz zijn 
inleiders en discussie van 
hoog niveau. Staudenmayer 
van de Europese commissie 
verwijst in zijn inleiding 
regelmatig naar de Neder-
landse situatie. 
Zaterdagavond
Afsluiting met een Weens 
bal gepland, maar dáár zijn 
wij nou te nuchter voor: wij 
waren vrijdagavond al ver-
trokken.

Ank van Eekelen, hoofd beleids-

ontwikkeling bij de Orde, was van 

18 tot 21 februari in Wenen bij een 

vergadering van de koepelorgani-

satie van Europese balies, de CCBE. 

Hoe zag haar week eruit (en wat 

doet de CCBE)?

Weens  
dagboek
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