
“
“Aan het eind van de dag, 

als het bijna donker wordt, 
ligt de bunker er verlaten en 
ontdaan van alle drukte bij. 
Geen politie te zien. NRC 
Handelsblad over de eerste 
explosieve zittingsdag in de 
zaak-Holleeder, 3 april

Maar de rechterlijke macht 
sluit zich steeds verder op 
in ivoren torens (...) In het 
kort: rechters moeten aan-
sprakelijk gesteld kunnen 
worden. Staatsrechthoogle-
raar Twan Tak in De Pers, 
5 april

Zwart maken? Door het slijk 
halen? Meneer de voorzitter, 
ik ben nog niet eens begon-
nen met het zwart maken 
van Endstra. Dat komt later 
pas. Advocaat Jan Hein Kui-
pers in de zaak-Holleeder, 
NRC Handelsblad, 7 april

Dit speelt stelselmatig. De 
Staat heeft onbeperkte mid-
delen en procedeert tot de 
burger is uitgeput. George 
Reuchlin, nadat de landsad-
vocaat twee decennia lang 
de uitbetaling van genoeg-
doening aan hem blok-
keerde. ‘Machtmisbruik’, 
oordeelde de Commissie 
Verzoekschriften van de 
Tweede Kamer. AD, 4 april

Na het tentamen wordt het 
gemiddelde berekend. De 
onderste tien tot twintig 
procent krijgt per definitie 
een onvoldoende. Het kan 
gebeuren dat je tachtig 
procent van de antwoorden 
goed hebt, en toch zakt. 
Max Rijkenberg studeerde 
International Legal Studies 
aan NYU, NRC Handelsblad, 
4 april
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De bijeenkomst wordt ge-
opend door Algemene Raads-
lid Bert Bouma. Hij stelt dat 
het onderwerp rechtsgebie-
denregister niet is ingegeven 
door de waan van de dag. 
In het oprichtingsjaar van 
de Orde, 1952, werd er al 
gesproken over specialisatie 
van advocaten, en de ken-
baarheid daarvan voor de 
rechtzoekende. ‘Het is géén 
hype.’

Volgens Bouma is de be-
langrijkste doelstelling van 
het register het ‘bieden van 
handvatten aan de rechtzoe-
kende bij de zoektocht naar 
een advocaat’. Van rechter-
plaatsvervangers weet hij 
dat het nogal eens voorkomt 
dat advocaten zaken aan-
nemen die ze eigenlijk niet 
aankunnen. Hij voegt daar 
aan toe dat in Duitsland on-
langs een soortgelijk register 
is ingevoerd. ‘Generalisten 
hebben zich daar nauwelijks 
verzet tegen het register. De 

Anwaltsverein verklaart dat 
door te wijzen op de toename 
van specialisatie onder advo-
caten.’
 Het woord is aan de zaal, 
en die toont zich kritisch. De 
eerste twee sprekers wijzen 
op het idee van de Alge-
mene Raad om de Algemene 
Rechtspraktijk als rechts-
gebied in het register op te 
nemen. ‘Algemene Rechts-
praktijk ís geen rechtsgebied. 
De term geeft ook volstrekt 
geen duidelijkheid aan het 
publiek.’
 Een andere spreker 
spreekt over het gebrek aan 
differentiatie bij de huidige 
indeling in rechtsgebieden. 
‘Stel: ik doe alimentatiebe-
rekeningen, maar geen om-
gangsregelingen. Het rechts-
gebied Familierecht biedt 
dan geen opheldering.’ Een 
aanwezige borduurt daarop 
voort: ‘Rechtsgebieden zijn 
voor de rechtzoekenden niet 
helder. Kun je niet veel beter 
een ingang bieden door meer 
algemene vragen te stellen 
als: heeft u problemen met 
werk? Heeft u problemen 
met huur, overheid, enzo-
voort.’
 Een spreker uit Haarlem 
vreest dat het register vooral 

voordelig zal zijn voor de 
grote kantoren: ‘Probeert u 
maar eens een vraag te be-
denken waarmee je terecht 
komt bij de generalist. Bo-
vendien: hoe moet de klant 
wegwijs worden in het ver-
schil tussen rechtsgebied en 
specialisatie? Het register is 
een heiloze weg.’
 Een volgende aanwezige 
wijst op de opkomst. ‘Er is 
maar weinig belangstelling. 
Volgens mij is dat een veeg 
teken.’ En: het register moet 
– als het er komt – niet wor-
den gekoppeld aan de audit. 
In het voorstel is het onder-
gaan van de audit nu een 
voorwaarde om te worden 
opgenomen.
 Bouma zegt dat de bijeen-
komsten in den lande telkens 
door circa vijftig advocaten 
zijn bezocht, en dat een en-
kele lokale Orde een speciale 
bijeenkomst over het register 
heeft belegd. Ook wordt er 
nog een grote elektronische 
enquête onder advocaten uit-
gezet, en wordt gekeken hoe 
diverse buitenlanden met het 
vraagstuk omgaan. (LW)

Rechtsgebiedenregister  
kritisch besproken
Ledenraadplegingen afgerond

De ledenraadplegingen over het rechtsgebiedenre-

gister zijn inmiddels afgerond. De laatste vond plaats 

op donderdag 19 april in het Olympisch Stadion in 

Amsterdam. Circa 35 advocaten discussieerden mee.

‘Rechtsgebieden zijn voor de 
rechtzoekenden niet helder’


