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De Nederlandse Orde van Advocaten 
is tevreden over de eerste resulta-

ten van de nieuwe beroepsopleiding. Nu 
tachtig procent van de eerste lichting 
stagiaires is geslaagd, is duidelijk dat 
met de nieuwe opleiding de juiste weg 
is ingeslagen, aldus de Orde.
 ‘Ik ben wel blij,’ zegt Marjan van der 
List, als bestuurder van de Orde verant-
woordelijk voor de opleidingen. ‘Het is 
zo’n eerste keer toch spannend hoe het 
zal uitpakken.’
 Er hebben 347 staigaires examen 
gedaan. Bij de major strafrecht is 86,3 
procent geslaagd, bij de major bestuurs-
recht 79,3 procent en bij de major 
burgerlijk recht 79,4 procent. Volgens 
Van der List werden bij de oude oplei-
ding vergelijkbare slagingspercentages 
behaald.

Ook coördinator Hermine Masmeyer 
van de beroepsopleiding is tevreden. 
‘Zeker gezien de radicale veranderin-
gen. We hebben nu een paaltje in het 
veld gezet waarmee de basis is gelegd. 
Uiteraard gaan we nog evalueren en blij-
ven we waar nodig bijsturen.’

Dat laatste is met name nodig omdat in 
‘het veld’ de laatste tijd kritiek klonk 
vanwege de zwaarte van de opleiding. 
Zowel Van der List als Masmeyer bena-
drukt achter de verzwaring van de 
opleiding te staan. ‘Die was nodig om 
in de toekomst betere advocaten te kun-
nen afleveren.’
 Wel wordt de komende tijd meer 
aandacht geschonken aan communicatie 
met de advocatenkantoren die stagiaires 
leveren. Masmeyer: ‘Zij zijn nog niet 
bekend met de nieuwe manier van stu-
deren, en weten nog niet goed wat wij 
van onze studenten verwachten.’ Van 
der List: ‘Menig stagiaire heeft op kan-
toor een robbertje moeten vechten om 
duidelijk te maken dat de nieuwe studie 
meer tijd vraagt dan de oude. Maar 
ik blijf daar achter staan. De nieuwe 
beroepsopleiding is nodig om de kwali-
teit van de advocatuur te verbeteren.’
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Eerste lichting stagiaires

Tachtig procent geslaagd

RECHTSBIJSTAND De Tweede Kamer laat de eerste 
bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand 
niet zomaar passeren. Woensdag 21 mei sprak 
de Commissie voor Veiligheid en Justitie over 
de behandeling van een ontwerpbesluit van 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven 
(VVD), waarmee hij 22,6 miljoen bespaart op de 
rechtsbijstand. Teeven had het besluit opgenomen 
in een Algemene Maatregel van Bestuur, die 
automatisch van kracht was geworden als de 
Tweede Kamer er niets tegenin had gebracht. Op 
voorstel van SPKamerlid Michiel van Nispen houdt 
de commissie toch een schriftelijke vragenronde, 
waarmee de AMvB voorlopig is ‘gestuit’.

WRAKING Het aantal wrakingsverzoeken is voor het 
eerst sinds jaren gedaald, blijkt uit het jaarverslag 
van de Raad voor de rechtspraak. Waren er in 2012 
nog 659 wrakingsverzoeken, in 2013 waren dat er 
626 op een totaal van ruim 1,7 miljoen afgedane 
zaken. Uit de cijfers blijkt dat slechts een klein 

deel van de verzoeken wordt gehonoreerd. In de 
periode 2011 tot en met 2013 werd vijf procent van de 
wrakingsverzoeken toegewezen. Het totaal aantal 
rechtszaken steeg in 2013 tot bijna 1,8 miljoen, een 
stijging van drie procent ten opzichte van 2012. 
Dit komt vooral door een toename van het aantal 
kantonzaken tot bijna 1,1 miljoen (plus zes procent).

PRIVACY De overheid heeft een actieve plicht 
om de privacy van de burger te beschermen. Het 

witwassen van buitenlandse intelligence door 
Nederlandse geheime diensten moet daarom 
stoppen, betoogde de Coalitie van Burgers 
tegen Plasterk onlangs bij de Haagse rechtbank. 
Ondenkbaar, volgens de landsadvocaat. De 
samenwerking met buitenlandse diensten en de 
uitwisseling van die data is nodig. Anders komt de 
veiligheid van de burger in gevaar. Uitspraak volgt 
op 8 juli.

OPLEIDING Britta Böhler, bijzonder hoogleraar 
advocatuur, mengt zich in de discussie over de 
vraag of afgestudeerden die geen rechten hebben 
gedaan ook advocaat zouden moeten kunnen 
worden. Zij vindt dat een advocaat rechten moet 
hebben gestudeerd. ‘Ik snap de problemen wel die 
sommige advocatenkantoren tegenkomen: stagiaires 
leren pas wat ze moeten kunnen als ze op kantoor 
begonnen zijn. En in Engeland kun je bijvoorbeeld 
Grieks studeren en vervolgens advocaat worden. 
Maar het hele systeem is daar anders.’

Britta Böhler: ‘Rechten studeren moet.’

advocatenblad.nl

Foto: exam
en ANP23663532.jpg


