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Actualiteiten

Van de deken

Waarvoor  
wij staan!

A ls iedere advocaat jaarlijks aan honderd burgers iets 
vertelt over de rol van de advocaat en de Orde in de 
samenleving bereiken we met z’n allen een publiek van 

anderhalf miljoen Nederlanders. Daar kan geen publiciteits-
campagne van de Orde tegenop. Daarom zal de Algemene Raad 
u dit jaar op dinsdag 26 mei een handje helpen met voorlich-
tingsmateriaal waar u mee voor de dag kunt komen.
 Is die voorlichting nodig? Zeker. Dat geldt met name als het 
gaat om maatschappelijk beladen strafzaken waarbij het voor 
een deel van de bevolking moeilijk te verteren is als een advo-
caat gewoon zijn werk doet. Het is daarom goed dat er nogal 
wat advocaten zijn die deskundig en met groot enthousiasme 
buiten hun eigen advocatenpraktijk voorlichting geven over 
de advocatuur. Zo hielden de broers Anker recent hun twaalf-
honderdste lezing.
 Menig advocaat heeft in een dagblad of tijdschrift een vaste 
column, zoals bijvoorbeeld Eerde de Vries met zijn twee-  
wekelijkse rubriek ‘Rechtvaardig’ in een Fries weekblad. Vo-
rige maand ging hij in op de rol van advocaten in de zaak van 
Dutroux en van Kim de G., de verdachte van de steekpartij 
in Dendermonde. Het zijn maatschappelijk beladen zaken 
waarin de opdracht van de advocaat wel ‘bovenmenselijk’ is 
genoemd. De Vries maakt duidelijk hoe een advocaat een even-
wichtskunstenaar kan zijn. Hij verwees naar het optreden van 
Jaak Haentjes, de advocaat van Kim de G., op de Belgische te-
levisie. Waardig en deskundig zag en hoorde je hem uitleggen 
waar een advocaat voor staat. Maar eerst wilde de journalist 
weten of de verdachte spijt had. ‘Ik denk wel dat hij spijt heeft 
maar het is te sterk om te zeggen dat hij tot inkeer is gekomen’. 
 Ook indrukwekkend vond ik Hans Rieder. Hem wordt ver-
weten dat hij ervoor zorgt dat gangsters vrijuit gaan. Niet om-
dat er twijfel is over de ten laste gelegde feiten, maar vanwege 
fouten in het vooronderzoek (zie dit blad van 6 februari jl., p. 
43 en 44). Rieder kreeg in een serieus programma op de Belgi-
sche televisie de kans om geduldig uit te leggen waar het hem 
als advocaat om te doen is: ‘volledige integrale tegenspraak in 
rechtszaken’. 
 Dat het hard nodig is om uit te blijven leggen waar we als 
advocaat voor staan, is de afgelopen weken ook gebleken in ons 
land. Twee collega’s werden dagelijks bestookt met haatmails 
en nog erger: regelrechte doodsbedreigingen. De Algemene 
Raad heeft zich solidair verklaard met Els Lucas en Gerard 
Spong en hen waar mogelijk en nodig steun toegezegd.

Willem Bekkers

Reageren: vandedeken@advocatenorde.nl
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Onze cursussen zijn gericht op de praktijk en gebaseerd 
op de wetenschap. Zo haalt u maximaal rendement uit
uw opleiding. Met het CPO bent u zeker van uw zaak.

U vindt ons cursusaanbod bij het 
katern Orde elders in dit blad en op 
www.cpo.nl

(advertentie)

Rechtsgebieden-
register deze  
week van start 
Met ingang van deze week kunnen 
advocaten bij het nieuwe Rechtsge-
biedenregister op de website van de 
Orde gebruik maken van de invoer-
module. Daarmee kan opgave wor-
den gedaan van de (maximaal vijf ) 
rechtsgebieden waarop men werk-
zaam is, evenals de vermelding van 
het lidmaatschap van (maximaal 
twee) specialisatieverenigingen. 
Rechtzoekenden krijgen de infor-
matie vanaf april te zien op www.
alleadvocaten.nl.
 Deelname aan het register staat 
open voor alle advocaten die in het 
bezit zijn van een stageverklaring. 
Het invullen van gegevens gebeurt 
op basis van vrijwilligheid, maar is 
uiteraard een uitgelezen mogelijk-
heid om de bijzondere individuele 
deskundigheid bij rechtzoekenden 
onder de aandacht te brengen. Ui-
teraard beveelt de Algemene Raad 
deelname aan het rechtsgebieden-
register aan. 

• Op de Ordepagina’s achter in dit nummer 
is de Richtlijn en bij behorende Regeling 
Registratie Rechtsgebieden Advocatuur 
gepubliceerd. Het webformulier treft u aan 
onder https://www.balienet.nl/registerre-
gistratie.

Veranderingen 
Voortgezette  
Stagiaire  
Opleiding

Vanwege het ruime(re) VSO-cursus-
aanbod is de Algemene Raad, nog 
meer dan voorheen, van mening 
dat VSO-punten behaald dienen te 
worden door het volgen van VSO-
cursussen. Daarom is het beleid 
inzake het behalen van VSO-punten 
op twee punten gewijzigd.
 Vanaf 1 januari 2009 is het niet 
meer mogelijk een gelijkstelling c.q. 
vrijstelling te verkrijgen in geval 
van vóór de stage gevolgde oplei-
ding, verworven kennis of ervaring. 
Ook publicaties of docentschap 
leveren vanaf 1 januari geen VSO-
punten meer op. Omdat het aanbod 
van de VSO is verruimd, moet het 
voor iedere stagiair mogelijk zijn 
om bij de praktijk aansluitende 
VSO-cursussen te volgen (juridisch 
of niet-juridisch). Gelijkstelling van 
een door de Orde geregistreerde PO-
cursus is nog wel mogelijk indien de 
cursus voldoet aan de VSO-criteria, 
aangetoond kan worden dat er geen 
VSO-cursussen op het betreffende 
(rechts)gebied worden aangeboden 
of uw niveau beter aansluit bij een 
PO-cursus.

Berichten van de orde
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