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Meest gelezen Twitterberichten  
van de Orde

Corstens (HoGe raad) ‘De drempel tot de 

rechtspraak is te hoog. Teruglopen aantal 

rechtszaken is alarmerend.’ #rechtsstaat’ 

(bron: twitterverslag van expertmeeting ‘Staat 

van de rechtsstaat’ in Eerste Kamer) 

https://twitter.com/Advocatenorde/

status/430619126143660032

orde verhoging griffierechten en bezuiniging 

#rechtsbijstand gevaarlijke mix, uitholling 

preventieve werking recht: http://

rechtsbijstandjuistnu.nl/brief-betreffende-ao-

toegang-tot-het-recht-20-februari-2014/ … 

(bron: inbreng Orde bij Algemeen Overleg 

rechtsbijstand in Tweede Kamer) 

https://twitter.com/Advocatenorde/

status/432856259411189760

BrieF teeven met nieuw voorstel bezuiniging 

#rechtsbijstand zojuist verzonden aan Kamer: 

http://goo.gl/R7ibj0 

(bron: bekendmaking alternatieve voorstellen 

rechtsbijstand door V&J) 

https://twitter.com/Advocatenorde/

status/435811289806303233

tJeenK WiLLinK ‘Denken over het recht is door 

de politiek gemarginaliseerd, de waan van de 

dag heeft te veel invloed.’ #rechtsstaat 

(bron: twitterverslag van expertmeeting ‘Staat 

van de rechtsstaat’ in Eerste Kamer) 

https://twitter.com/Advocatenorde/

status/430620549627146240

WetsvoorsteL Recht op bijstand van 

raadsman tijdens politieverhoor: http://

www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/

nieuws/2014/02/13/recht-op-bijstand-van-

raadsman-tijdens-politieverhoor.html … 

(bron: bekendmaking nieuw wetsvoorstel  

door V&J) 

https://twitter.com/Advocatenorde/

status/434015111393853441

ordeberichten

Thom de Graaf 
is voorzitter
thom de graaf (1957) is benoemd tot 

voorzitter van de Raad van Advies van de Neder-

landse Orde van Advocaten. De Graaf, op dit 

moment onder andere Eerste Kamerlid voor D66 

en voorzitter van de Vereniging Hogescholen, 

volgt hiermee Alexander Rinnooy Kan op. 

De Raad van Advies is in het leven geroepen om 

‘van buiten naar binnen te kijken’ en voorziet 

de Algemene Raad ‘met een open en kritische 

blik van onafhankelijke raadgevingen’. De ove-

rige leden zijn Mireille Hildebrandt, onder meer 

hoogleraar ICT en rechtsstaat aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen, Peter Mensing, directielid 

Booz & Company, Saskia Stuiveling, president 

van de Algemene Rekenkamer, Els Swaab, onder 

meer adviseur bij ReulingSchutte, Margo Trap-

penburg, onder andere bijzonder hoogleraar 

verzorgingsstaat aan de UvA en Anton Wes-

terlaken, lid van de Raad van Bestuur van het 

Erasmus MC in Rotterdam. 

De Graaf was sinds 1994 Tweede Kamerlid voor 

D66 en in die hoedanigheid onder meer lid 

van de enquêtecommissie IRT; in 1997 werd hij 

fractievoorzitter van D66 en tijdens het kabinet-

Balkenende II was hij tot zijn aftreden in 2005 

vicepremier en minister voor bestuurlijke ver-

nieuwing.

Rekening-courant 
per 1 maart van dit jaar treedt de Rege-

ling rekening-courant griffierechten 2014 in 

werking. Dit is een tijdelijke regeling waardoor 

het mogelijk wordt om één rekening-courant 

voor meerdere gerechten (arrondissemen-

ten) overeen te komen. Als gevolg daarvan 

vervallen de huidige lokale rekening-cou-

rantovereenkomsten automatisch. Deze gaan 

over in één nieuwe rekening-courant voor 

de betrokken gerechten. Deze regeling wordt 

ingevoerd in afwachting van de Landelijke 

regeling rekening-courant griffierechten. Naar 

verwachting zal deze in het najaar van 2014 in 

werking treden.
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