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Walter Hendriksen

Dat hebben we mooi gefikst, consta-
teerde ik tevreden toen maandagmid-

dag 20 januari het ministerie van Veiligheid 
en Justitie het persbericht bekendmaakte 
over het nieuwe toezichtvoorstel. Maak-
baarheid is in Haagse kringen al lang passé, 
participeren is het nieuwe adagium. Toch 
heeft de Orde haar eigen toezichtmodel 
gemaakt – met behulp van Docters van 
Leeuwen – en dit weten te realiseren – met 
behulp van de lokale dekens en Hoekstra 
als strenge doch rechtvaardige bovenmees-
ter. Een tijdelijke opleving van maakbaar-
heid of participatie pur sang? 

Onder druk van het weerstaan van over-
heidsmacht en politieke controle heeft de 
advocatuur binnen het maatschappelijke 
domein zelf de verantwoordelijkheid geno-
men voor de eigen toezichtomgeving. Die 
verantwoordelijkheid dragen wij straks uit 
met een nieuwe Advocatenwet als funda-
ment. Maar ook in een ander opzicht was 
er sprake van participatie.

De aantasting van rechtsstatelijke prin-
cipes smeedde een eenheid in de ver-
scheidenheid die de balie kenmerkt: 
Zuidaskantoren, solitaire praktijken, 
samenwerkingsverbanden; van bestuurs- 
tot strafrecht: het verzet tegen het eerdere 
voorstel van het kabinet kwam uit alle 
hoeken van de balie. Dat daarbij steun 
kwam vanuit de Raad voor de rechtspraak, 
de CCBE en de Hoge Raad was natuurlijk 
een extra stimulans om het verzet niet op 
te geven.
 Ik heb in het eerste halfjaar van mijn 
dekenaat ervaren dat de advocatuur bij 
rechtsstatelijke thema’s een maatschap-
pelijke meerwaarde heeft. In onze wet-
gevingsadvisering zullen we daar ook 
nadrukkelijker aandacht aan gaan beste-
den. 
 Tegelijkertijd zullen we de eigen ver-
antwoordelijkheid moeten blijven waar-
maken. De afgrond van overheidsinvloed 
waar we tot voor kort voor stonden, kun-
nen we beter niet vergeten.

Van de deken 

Maakbaarheid

Veranderingen 
in civiel  
procesrecht
Wat verandert er in 2014 ten opzichte 
van 2013 in het civiele procesrecht? Peter 
Vogels, juridisch assistent bij Van Doorne 
in Amsterdam, zocht het uit. Bij gerechts-
hoven mogen pleitnota’s bij schriftelijk 
pleidooi voor civiele dagvaardingszaken 
bijvoorbeeld voortaan niet langer zijn dan 
twaalf pagina’s. En bij kort gedingen voor 
de rechtbank in civiele en familiezaken 
mogen berichten (in tegenstelling tot stuk-
ken) per e-mail bij de rechtbank worden 
ingediend, tenzij het een aanvraag betreft. 
Een compleet overzicht van de wijzigingen 
is te vinden op www.advocatenblad.nl.

Minder zaken 
door gestegen 
griffierechten
In 2012 behandelden Nederlandse burger-
rechters bijna 1,1 miljoen nieuwe zaken. 
Dat waren er 75.000 minder dan in het 
piekjaar 2010. Dat meldde het Centraal 
Bureau voor de Statistiek in januari. Tus-
sen 2001 en 2010 verdubbelde het aantal 
dagvaardingen en vonnissen. Sinds 2010 
nam het aantal dagvaardingen en vonnis-
sen met een vijfde af. Deze afname hangt 
onder meer samen met de eind 2010 inge-
voerde verhoging van het griffierecht.

700
Aantal x 1000

600

500

400

300

200

100

0
20132010

Vonnissen burgerrechter

Actualiteiten


