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RECHTSBIJSTAND (1) Rechters en 

officieren net zo kritisch op bezuiniging 

#rechtsbijstand als advocatuur: 

rechtsbijstandjuistnu.nl/rechtersen

officierenvanjustitiezeerkritischop

bezuinigingrechtsbijstand/

Uitleg: De NVvR stuurde afgelopen maand 

een brief aan de Tweede Kamer waarin zij 

een gelijkluidend standpunt als de Orde 

innam ten opzichte van de bezuinigingen 

op de gefinancierde rechtsbijstand. Onze 

bekendmaking van dit schrijven is het meest 

gelezen bericht van de maand.

RECHTSBIJSTAND (2) Bezuinigen op 

#rechtsbijstand én verhogen griffierechten? 

Reactie Orde op wetsvoorstel griffierechten: 

http://rechtsbijstandjuistnu.nl/393/

Uitleg: De kaalslag van de rechtsbijstand 

is nog niet voldoende, ook verhoogde 

griffierechten maken de drempel naar de 

rechter steeds hoger. Uiteraard heeft de Orde 

de Kamer dringend gevraagd hier nog eens 

goed over na te denken in het belang van de 

rechtsstaat.

RECHTSBIJSTAND (3) Na jeugdrechtadvocaten 

en hoogleraren nu ook de familierecht

advocaten: bezuiniging #rechtsbijstand heel 

slecht idee! http://rechtsbijstandjuistnu.nl/

familierechtad

Uitleg: Het koor van stemmen dat 

Teeven vraagt zijn bezuinigingen op de 

gefinancierde rechtsbijstand aan te passen 

blijft groter worden.

RECHTSBIJSTAND (4) Jeugdrechtadvocaten 

over bezuiniging #rechtsbijstand: Rek 

is eruit. Eind van gratis rechtshulp voor 

kinderen dreigt: http://goo.gl/uWFfFK

Uitleg: De eerste tranche van de 

bezuinigingen treft onder andere 

familierecht en jeugdrechtadvocaten hard. 

En dus ook de jongeren die zij bijstaan. Is de 

staatssecretaris hier gevoelig voor?
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Jaarcongres Orde: meld je aan!

Het verhogen van griffierechten, 
het uitsluiten van rechtsgebieden 

van de gefinancierde rechtsbijstand, het 
afdoen van zaken zonder tussenkomst 
van de rechter; de toegankelijkheid van 
het recht staat onder druk. Hoe houdt 
de Nederlandse advocatuur zich staande 
tussen enerzijds de overheid die het 
recht degradeert tot een economische 
factor en anderzijds de cliënt die steeds 
meer verwacht voor minder geld en 
steeds meer alternatieven voor de advo-
catuur ziet? Dit thema wordt tijdens het 
Jaarcongres 2014 van de Nederlandse 
Orde van Advocaten uitgebreid behan-
deld. 
 Sprekers op het congres zijn onder 
meer leden van de Algemene Raad 
onder wie algemeen deken Walter 
Hendriksen. Bovendien zijn er sessies 
van ASP, Beroepsopleiding Advo-
caten, Insolad, L4L, LSA, Orde 
(KEI), SJBN, VAAN, vFAS, VHA 
en VSAN. Dagvoorzitter is Ferry 
Mingelen. Maike Meijer en Mar-
gôt Ros van satirisch televisiepro-
gramma ‘Toren C’ bieden vertier. 

Aanmelden voor het congres in 
SPANT! te Bussum op vrijdag 26 sep-
tember tussen 12.00-18.00 uur kan 
nu via de website www.jaarcongres.
advocatenorde.nl. Wie zich vóór 16 juli 

aanmeldt op www.jaarcongres.
advocatenorde.nl/vroegboek-
korting betaalt 135 euro in 
plaats van 175 euro (exclusief 
btw). Voor patroon en stagiaire 
is er een combitarief van 200 
euro (exclusief btw).

Toren C verzorgt komische noot.


