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Van de redactie
Zomerzaag

Actualiteiten

De zomer is een gek jaargetij waarin de 
wereld verdeeld is tussen vakantiegangers 
en thuisblijvers. Waar de eerste groep zich 
bezighoudt met schepnetjes, lekkere lees-
boeken of exotische gerechten,  draaien de 
achterblijvers vaak dubbele diensten om de 
tent draaiende te houden. 
Met dit zomernummer hoopt de redactie aan 
ieders wensen tegemoet te komen. Zo is er 
verstrooiing –advocaten vertellen over hun 
vakantiebestemming -  en ruimte voor terug-
blikken. Want nu de Wet herziening gerechte-
lijke kaart aangenomen is, moeten advocaten 
afscheid nemen van gerechtsgebouwen waar 
men soms al jaren kwam. 
Voor de doorwerkers zijn we de diepte in 
gedoken. Zo onderzochten we de problema-
tiek rondom het Nederlands Register Gerech-
telijk Deskundigen; verder interviews met 
oud-advocaat Van der Laan en strategiegoeroe 
Martijn van der Mandele en een onderzoek 
naar de interne gevolgen van een niet-ontvan-
kelijkheidsverklaring van het OM. 
Maar bent u juist als vakantieganger  in die 
diepgravende analyses geïnteresseerd of wilt 
u juist vanachter de computer dromen over 
kitesurfen in Zuid-Frankrijk, onze zegen 
hebt u. De zomer is tenslotte een beetje een 
gek jaargetij. 

‘Voor mij zijn 
het makkelijke 
zaken, als burger 
van Amsterdam 
vind ik dit te gek 
voor woorden.’
Advocaat	Joris	Stam	over	de	problemen	op	taxistandplaats	
Centraal	Station,	Parool,	2	augustus	2012.

Citaat

‘Te zot voor woorden, een aanval op het 
beroepsgeheim,’ zegt de Groningse deken 
Jan Dijkstra naar aanleiding van de plan-
nen van staatssecretaris Teeven om een 
college van toezicht voor de advocatuur 
op te tuigen. Dat college, dat bemand 
wordt door mensen buiten de advocatuur, 
kan de dekens aanwijzingen geven – die 
deze moeten opvolgen – en bij geschillen 
inzage krijgen in cliëntendossiers. Ook de 
bemiddelende rol van de deken zou gro-
tendeels komen te vervallen en klachten 
tegen advocaten zouden voortaan recht-
streeks terechtkomen bij de griffiers van 
de raad van discipline. Dijkstra: ‘Teeven 
realiseert zich volstrekt niet wat er op die 
griffiers afkomt. Bovendien kost het extra 
geld, terwijl er al op de rechtspraak bezui-
nigd wordt. Ook de rechters worden extra 
belast. Hun werk in disciplinaire zaken 
gaat ten koste van de reguliere recht-
spraak. Ook dat heeft uiteraard finan-
ciële consequenties, want rechters wor-
den afgerekend op het aantal vonnissen.’
‘Botst dit niet met de rechtsstatelijk-
heid?’ vraagt de Bredase deken Emilie van 
Empel zich af. ‘De dekens worden zetba-
zen van het college,’ zegt de Middelburg-
se deken Marijn Dieleman. ‘Dat bepaalt 
wat er gaat gebeuren. Dekens zullen aan 
gezag inboeten. Ik vraag me af wie er nog 
gemotiveerd zal zijn voor het dekenaat.’ 

‘Een onzalig plan’, vindt ook de Rot-
terdamse deken Nardy Desloover. ‘Het 
wordt er niet efficiënter op en het zal 
kostbaarder zijn. Dit is in niemands 
belang, zeker niet in het belang van de 
burger.’ Hij wijst op het hoge succesper-
centage van de eerstelijnsbemiddeling 
door hem en zijn voorgangers in Rotter-
dam. ‘Twee derde van de klachten wordt 
daarin bevredigend afgedaan. Dat bewijst 
dat deze benadering werkt.’ 
 Op basis van de aanbevelingen uit het 
rapport van van Arthur Docters van Leeu-
wen is er juist de laatste tijd veel gebeurd, 
zegt Desloover. ‘In koppels werken we 
samen aan onderwerpen die harmoni-
sering behoeven, zoals een eenduidige 
klachtenprocedure. De landelijke Orde 
heeft ook al goede voorstellen gedaan. 
Teeven doorkruist dat met zijn plannen.’ 

‘Aanval op het 
beroepsgeheim’
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‘Lawyers are cool’
Advocaten springen families bij in de door hitte geteisterde Amerikaanse staat Okla-
homa. Terwijl Amerika met een van de grootste hittegolven ooit te kampen heeft, is 
het hebben van een airconditioner meer dan alleen maar prettig. Met dagen waarop 
de temperatuur niet onder de veertig graden zakt, kan het van levensbelang zijn. Dus 
toen een aantal advocaten in de staat Oklahoma erachter kwam dat het vaak ouderen 
en kinderen zijn die het met een ventilatortje moeten doen, kwamen ze in actie. 
In minder dan 24 uur haalde de Oklahoma Association for Justice een kleine 25.000 euro 
op, goed voor de aanschaf van tweehonderd airconditioners. En het einde van de liefda-
digheidsactie – die heel toepasselijk Lawyers are cool heet – is nog niet in zicht, zegt advocaat 
Bradley Gungoll, president van de Oklahoma Association for Justice. ‘Onze achterban is 
pas net begonnen. Zolang zij geld blijven sturen gaan wij door met airconditioners kopen.’ 




