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schreven we dat so
lidariteit met onze 
Filippijnse beroeps
genoten geboden 
bleef. De ernst en de 
snelheid waarmee dit 
werd bevestigd zijn 
alarmerend: op 12 

december 2006 ontvingen we 
van de Filippijnse advocaat Edre 
Olalia per sms het bericht dat 
diezelfde ochtend opnieuw een 
advocaat is vermoord. Gil Gojol 
had juist een rechtszitting bij
gewoond toen hij in zijn auto 
op de terugweg naar kantoor 
op klaarlichte dag werd neerge
schoten. Bij de aanslag kwam 
ook de bestuurder van de auto, 
Danilo France, om het leven. 
Volgens een ooggetuige waren 
de daders vier motorrijders van 
wie de twee bijrijders waren 
gewapend met een geweer. Gojol 
zou op 19 december 46 jaar zijn 
geworden. Hij was getrouwd en 
vader van drie kinderen. Sinds 
de jaren90 verwierf Gojol faam 
als mensenrechtenadvocaat in 
milieu en arbeidszaken. Gojol 
trad onder meer op voor een 
grote groep vissers in een rechts
zaak tegen de Australische firma 

Lafayette Mining Co. Vanwege 
diens milieuvervuilende activi
teiten verloren de vissers hun 
inkomen omdat niemand meer 
hun vis durfde te kopen. Daar
naast was Gojol de advocaat van 
de Filippijnse boerenorganisatie 
KMP en de linkse politieke partij 
Bayan Muna. 
 Op 19 januari 2007 werd 
rechter Nathaniel Pattugalan 
eveneens vermoord in een voor
stad van Manila. Pattugalan 
wilde juist de bus naar huis 
nemen, toen ook  hij vanaf een 

motor werd neergeschoten. Een 
eerdere aanslag in oktober 2005 
overleefde hij nog. Pattugalan 
zou recentelijk betrokken zijn 
geweest bij de arrestatie van 
een politieteam dat zonder ar
restatiebevel een burgermeester 
wilde arresteren.
 Advocaten en rechters wor
den bovendien onverminderd 
bedreigd en geïntimideerd. 
Harry Rogue, die namens een 
groep Filippijnse journalisten 
een proces voert tegen presi
dent Arroyo’s echtgenoot, Jose 
Miquel  Arroyo, ontving begin 
dit jaar anonieme telefoontjes 
en smsberichten waarin hij en 
zijn familie met de dood werden 
bedreigd. 
 Advocaten voor Advocaten 
heeft president Arroyo opnieuw 
opgeroepen daadwerkelijk een 
onafhankelijk onderzoek naar 
de moorden in te stellen. Zij no
digt u nadrukkelijk uit hetzelfde 
te doen.

• Als u mee wilt doen aan de brievenac
tie voor de Filippijnen kunt u contact 
opnemen met Judith Lichtenberg via 
email infoAadvocatenvooradvocaten.nl  
voor een voorbeeldbrief. Voor algemene 
informatie over de Stichting Advocaten 
voor Advocaten kunt u hetzelfde doen 
of bezoek onze website www.advocaten
vooradvocaten.nl. Daar leest u ook hoe u 
donateur kunt worden. Rekeningnum
mers: ABN 489.938.655;  
Postbank 433.83.27 (Amsterdam).
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Mijn cliënt heeft een her-
nia en kan niet snel in en 
uit het busje stappen. Dan 
wordt hij door het perso-
neel de auto in geduwd 
of krijgt hij een knietje 
in zijn rug. Heel pijnlijk. 
Hans Klopstra, advocaat van 
Henk van D., de verdachte in de 
zaak-Wisman. Het Parool,  
26 januari

Ze willen mij gewoon niet 
in de Provinciale Staten 
hebben. Lijsttrekker Ronald 
van der Beek van de Partij voor 
de Jongeren weet waarom het 
OM hem op de korrel nam, NRC, 
29 januari

Jason W. en Ismail A. zijn 
al twee jaar opgesloten 
en hebben al die tijd geen 
vrouw gehad. Het is ge-
woon pesten, moedwillige 
verleiding. De vrijgesproken 
piranhaverdachte Mohammed 
H. zat twee maanden in Vught 
en noemt de gemengde detentie 
aldaar in De Volkskrant geeste-
lijke marteling, 24 januari

Dat iemand soms een 
agressieve gek kan zijn 
en op andere momenten 
een rustige marktkoop-
man, en dat dat nu juist 
het onvoorspelbare en 
griezelige is, kwam in het 
zeemannenhoofd niet 
op. Presentator Aart Zeeman 
van Netwerk interviewde Hans 
Klopstra, raadsman van Henk 
van D. De uitzending werd 
besproken door Marjoleine de 
Vos, NRC, 23 januari

Ik heb geen exacte cijfers, 
maar er zijn gevallen 
bekend dat de begrafenis-
ondernemer achteraf aan 
de bel trekt omdat er iets 
geks aan de hand is met 
het lijk. Tot aan messte-
ken toe. Volgens De Pers zien 
lijkschouwers wegens gebrek aan 
kennis moorden over het hoofd, 
25 januari
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Civiel procederen: slot met glimlach
Nog niet duidelijk is, wat de 
gevolgen zullen zijn van de 
voor te stellen aanpassingen 
in eerste aanleg en de keuze 
voor de verzoekschrift
procedure. Daarom wil de 
minister nog geen definitief 
standpunt innemen over 
de inrichting van het hoger 
beroep. Wel meent de minis
ter reeds dat het wenselijk 
is het appèl procesrecht te 
codificeren.  

Grootse plannen voor de 
komende jaren, kortom. In 
het nagenoeg gelijktijdig 
verschenen coalitieakkoord 
van 53 pagina’s wordt over 
de voorgenomen wetge
vingsoperatie ondertussen 
met geen woord gerept. 
Voor politici is er gelukkig 
zoveel anders dat ook van 
belang is, maar ook zo veel 
meer dan hier kan worden 
gemeld. Daarom: de reactie 

van de minister is te vinden 
op http://www.justitie.
nl/actueel/persberichten/ar
chief2007/Meereenvoud
voorrechtzoekende.aspx. 
Inderdaad, een webadres 
met een boodschap die een 
glimlach rechtvaardigt.



Toetsen Beroeps opleiding  
13 april 2007
Najaarscyclus 2006 (+ inhalers):

*  10.30  12.30 uur, 
Bestuursprocesrecht

*  13.30  14.30 uur, 
 Jaarrekeninglezen 

*  15.00  16.00 uur, 
Belastingrecht 

*  16.30  17.30 uur, 
Gedragsrecht

Alle toetsen worden afgenomen op basis van de meest recente 
wetteksten.
 Stagiaires die in september 2006 met de Beroepsopleiding 
zijn begonnen, hoeven zich niet op te geven. Inhalers/herkan
sers (stagiaires die vóór september 2006 met de Beroepsoplei
ding zijn begonnen) dienen zich zo spoedig mogelijk schriftelijk 
– uiterlijk twee weken vóór de toetsdatum – aan te melden bij de 
Nederlandse Orde van Advocaten, afdeling Opleiding, t.a.v. 
mevrouw C. van RijnCarati, fax 070335 35 34, email: op
lAadvocatenorde.nl. U ontvangt een schriftelijke bevestiging 
van inschrijving. 

Toetslocatie
De Vechtse Banen, Mississippidreef 151, Utrecht,  
tel. 030262 78 78.
Wilt u bij inschrijving duidelijk het volgende vermelden:

*  naam, voorletter(s) en geslacht;

*  het adres waar de bevestiging naartoe gezonden moet wor
den;

*  uw cursuscode.

Het examengeld voor het inhalen/herkansen van toetsen is 
door de Algemene Raad vastgesteld op H 65 per toets. Ná de 
toetsdag ontvangt u een acceptgiro waarmee u het examen
geld kunt overmaken.

• Informatie: Nederlandse Orde van Advocaten, afdeling Opleiding, 
tel. 070335 35 55, 09.0012.00 uur. (Secretariaat Examencommissie)

Reorganisatie

U hebt misschien kennisgenomen van de twee personeelsadverten
ties die de Nederlandse Orde van Advocaten op zaterdag 3 febru
ari heeft geplaatst in De Volkskrant en NRC Handelsblad. We zoeken 

een ‘beleidscoördinator eenheid beleid’ en een ‘hoofd eenheid diensten’. In 
de advertentie wordt gewag gemaakt van een reorganisatie van het bureau 
van de Orde. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om u van de 
achtergronden van de komende veranderingen op de hoogte te brengen.
 Het Bureau van de Orde werkt al geruime tijd in afdelingen: Algemene 
Zaken, Juridische Zaken, Opleidingen, Financiën en Communicatie/
Rechtspraktijk. In het licht van het rapport van de Commissie Advocatuur 
en de sterk in beweging zijnde opvattingen over de inrichting van bestuur 
en toezicht, achtte de Algemene Raad het dienstig om de organisatie van 
het bureau aan een ‘healthcheck’ te onderwerpen.
 Die opdracht is toebedeeld aan adviesbureau Anderssen Elfers Felix 
(AEF). Het adviesbureau concludeerde onder meer dat de kernfuncties van 
het bureau onderling te weinig verband hebben. Met andere woorden: er is 
op het bureau een zekere mate van verkokering. Ook is volgens AEF nodig 
dat door de Algemene Raad met ondersteuning van het bureau een gron
dige visie wordt ontwikkeld op de toekomst. Het gaat dan over de groei en 
dynamiek van het beroep, de veranderende relatie met overheid en politiek 
en de Europese context.

De Algemene Raad deelt de conclusies van AEF en is met hen van mening 
dat er in de toekomst beter gewerkt kan worden met een beleidsvoorbe
reidende en een uitvoerende eenheid. De eerste eenheid ondersteunt de 
Algemene Raad bij de beleidsvorming en –evaluatie, de tweede ziet op de 
uitvoering van het beleid en de dienstverlening. Het gaat dan om voor
lichting en service, uitvoering van regelgeving en het organiseren van de 
opleidingen.
 De reorganisatie is niet bedoeld als afslankingsoperatie. Er wordt in de 
balie wel eens gemopperd over de omvang van de ‘Haagse bureaucratie’, 
maar dat is mijns inziens niet terecht. Er werken nu vijftig medewerkers 
op het bureau (circa veertig fte). Die mensen zijn hard nodig om de taken 
van de Orde uit te kunnen voeren, mede gelet op de nieuwe taken die het 
bureau toebedeeld heeft gekregen (bijvoorbeeld de organisatie van de Wid/
MOTcontrole).

De reorganisatie heeft mede betrekking op de werkwijze van de Algemene 
Raad. De AR wil een collegiaal beleidsbepalend bestuur zijn. ARleden 
zullen voortaan werkzaam zijn als algemeen bestuurders. De portefeuilles 
en portefeuillehouders zullen daarmee tot het verleden behoren. En een 
ander nieuw aspect: vacatures in de Algemene Raad gaan we invullen via 
open werving.

Van de deken
Els Unger
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Bureau Breda: 
foutief in  
Vademecum

Het bezoekadres van het Bu
reau van de Orde in Breda is 
niet Liesbosstraat 45 te Breda 
(zoals vermeld staat in het 
Vademecum), maar Sluissin
gel 20, 4811 TA Breda. Voorts 
is de deken, mr. J.J.M. Her
toghs, uitsluitend te bereiken 
via het Bureau  
van de Orde, postbus 2530, 
4800 CM Breda. Tel. 076520 
54 15, fax 076520 54 16,  
email: bureauAordevanad
vocatenbreda.nl.

Verslag huis
houdelijke  
vergadering

Het verslag van de huishou
delijke vergadering van 28 
september 2006 is goedge
keurd door de notulencom
missie. U kunt het verslag 
aanvragen bij het Bureau 
van de Orde (Daniëlle Ball, 
d.ballAadvocatenorde.nl, 
070335 35 11).




