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Actualiteiten

Jaarcongres 2013: laatste kans vroegboekkorting! 
Tot 1 juni 
135 euro (exclusief btw)
 
Doorlopend combitarief  
advocaat + stagiaire!
200 euro (exclusief btw)
 
Het thema BtheBestAadvocaten, Laat 
het zien! is ingegeven door de plicht 
van de individuele advocaat om elke dag 
weer de lat voor zichzelf hoog te leggen. 
Kwaliteit en deskundigheid staan hierin 
centraal. Voor welke uitdaging staat de 
advocaat anno 2013 en verder? Dit zijn 
pittige ingrediënten voor een stevig slot-
debat onder leiding van Paul van Liempt 
– presentator/anchorman BNR Nieuws-
radio, medewerker FD –, met als deel-
nemers onder anderen Frank de Grave 
– voorzitter van de Landelijke vereniging 

voor medisch specialisten –, Wim Anker 
– Anker & Anker Strafrechtadvocaten, en 
Margo Trappenburg – Raad van Advies 
van de Orde.
Verder nog: bijhouden vakbekwaamheid 
tijdens twee rondes met vakinhoude-
lijke sessies verzorgd door specialisatie-
verenigingen zoals LSA, VAAN, vFAS en 
VHA; inspirerende sessies van de Stich-
ting Jonge Balie Nederland en Stichting 
Lawyers for Lawyers (L4L); en de moge-
lijkheid om onderlinge banden aan te 
halen tijdens de lunch en de uitgebreide 
borrel. 

Datum: vrijdag 27 september
Locatie: Theater Spant! te Bussum 
Aanvang: 12.00 uur

Maak nu nog gebruik van de vroegboekkorting via
www.jaarcongres.advocatenorde.nl.

OPROEP VERVULLING TWEE VACATURES IN ALGEMENE RAAD
Dit najaar ontstaan twee vacatures in de algemene raad (AR). 
Versterking op het gebied van de portefeuille ‘toegang tot het recht’ 
en de portefeuille ‘straf- en strafprocesrecht’ is wenselijk. 

Algemeen profiel
•	 		een	vooraanstaand	en	vakbekwaam	advocaat	(m/v)	met	

uitstekende reputatie;
•	 	aantoonbare	bestuurlijke	kwaliteiten	en	ervaring;	
•	 	maatschappelijke	betrokkenheid	en	in	staat	de	kernwaarden	van	

de advocatuur goed uit te dragen;
•	 	duidelijke	belangstelling	voor	het	door	de	Orde	te	dienen	belang;
•	 	teamplayer.

Profiel portefeuillehouder ‘toegang tot het recht’
•	 	affiniteit	met	sociale	advocatuur	en	dossiers	op	het	gebied	van	

toegang tot het recht;
•	 	kennis	van	het	staats-	en	bestuursrecht.

Profiel portefeuillehouder ‘strafrecht’
•	 	sterke	affiniteit	met	de	strafrechtadvocatuur	en	uiteenlopende	

onderwerpen op het terrein van het straf(proces)recht, waarbij 
zowel principiële als praktische vraagstukken een rol spelen; 

•	 	gedegen	kennis	van	het	straf-	en	strafprocesrecht.

De AR streeft ernaar in de collegevergadering van 11 september 
2013 met voordrachten te komen.

Het tijdsbeslag van het AR-lidmaatschap bedraagt gemiddeld 500 
uur per jaar. 
De	Orde	verstrekt	een	tegemoetkoming	voor	gederfd	inkomen,	
naast vergoeding van reis- en verblijfkosten. De maandelijkse 
vergaderingen van de AR vinden in Den Haag plaats. Daarnaast is er 
door het jaar heen een aantal vaste bijeenkomsten, onder meer de 
vergaderingen (ca. 4 maal p.j.) van het college van afgevaardigden 
in Utrecht. 

Sollicitaties binnen zes weken; deze worden vanzelfsprekend 
vertrouwelijk behandeld.  

De AR roept advocaten die belangstelling hebben voor één van 
deze functies op zich te melden bij de aankomend algemeen 
deken, Walter Hendriksen, tel. 06-51134146, e-mail hendriksen@
vandoorne.com,  of de waarnemend deken, Diana de Wolff, tel. 
06-44150171, dewolff@stadhouders.nl, of per post naar postbus 
30851, 2500 GW Den Haag. Voorts wordt u uitgenodigd bij de 
(waarnemend) deken de aandacht te vestigen op naar uw mening 
geschikte kandidaten.
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