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Marjan van der 
List nieuw AR-lid
‘We moeten als advocatuur aangespro-
ken kunnen worden op een hoog niveau 
van dienstverlening. Ook daarom moet 
de beroepsopleiding worden verbeterd.’ 
Dit zegt Marjan van der List, vanaf 1 okto-
ber lid van de Algemene Raad van de 
Orde. Ze is al ruim 25 jaar advocaat en 
tegenwoordig eenpitter in Amsterdam 
met een praktijk hoofdzakelijk op het 
gebied van vastgoed en familierecht. Ze 
doet de AR-portefeuille opleiding. ‘Ik 
was lid van de Commissie-Kortmann en 
eerder betrokken bij de beroepsoplei-
ding als lid examencommissie en cura-
torium. Ik zit voor de Orde vaak in de 
opleidingshoek. Deze portefeuille voelt 
als een logisch vervolg daarop. Het is een 
uitdaging om de voorstellen van de Com-
missie-Kortmann te realiseren.’

Waarom wordt bij willekeurig welk probleem 
steeds geroepen dat de opleidingseisen moeten 
worden verhoogd? 
‘Ik weet niet of dat telkens wordt geroe-
pen. In ieder geval ónze beroepsoplei-
ding moet en kan beter. Dat vinden de 
stagiaires zelf ook. Sommige delen van 
de opleiding voegen nu niet veel toe aan 
de rechtenstudie.’

Deken Paul Manning van het arrondis-
sement Zwolle-Lelystad vindt dat er na 
de herziening van de gerechtelijke orga-
nisatie in Nederland geen tien maar elf 
arrondissementen moeten overblijven. 
Hij schrijft dat, mede namens de deken 
van het arrondissement Almelo, aan de 
Tweede Kamer. In plaats van één groot 
arrondissement Oost-Nederland zouden 
er twee afzonderlijke regio’s Gelderland 
en Overijssel moeten komen. 
 In de plannen van het kabinet gaan de 
arrondissementen Almelo, (het Overijs-
selse deel van) Zwolle-Lelystad, Arnhem 
en Zutphen samen in één arrondisse-
ment Oost-Nederland. Volgens Manning 
wordt het uitgestrekte arrondissement 
een ‘niet-werkbaar monstrum.’ Voor de 

deken van Oost-Nederland is het onmo-
gelijk om goed toezicht te houden.
 De deken van Zwolle-Lelystad erkent 
dat hij afwijkt van het standpunt van de 
landelijk orde. Die is eveneens tegen de 
vorming van het arrondissement Oost-
Nederland, maar verzet zich niet tegen 
reductie van het aantal arrondissementen 
van negentien naar tien. Het kabinet wil 
terug naar tien arrondissementen omdat 
er na de invoering van de nationale poli-
tie ook maar tien politieregio’s overblij-
ven. Volgens deken Manning is het echter 
niet vanzelfsprekend dat de rechtspraak 
en de advocatuur ook ‘meegesleept’ wor-
den in de reorganisatie van de politie. 
Hun organisatiestructuur kan niet verge-
leken worden met die van politie of OM.
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Topreputatie, deskundig, ervaren en betaalbaar. Waarom nog verder zoeken?
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