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Het college van afgevaardigden 
heeft ingestemd met de voor-

dracht van Bart van Tongeren als 
nieuwe deken. De huidige waarnemend 
deken neemt per januari het dekenaat 
over van Walter Hendriksen.
 De algemeen deken licht tijdens de 
vergadering van het college van afge-
vaardigden toe dat Van Tongeren in het 
voorjaar aangaf Hendriksen te willen 
opvolgen. De algemene raad heeft ook 
een vacature geplaatst in het Advoca-
tenblad waarop drie sollicitaties zijn 
binnengekomen. Daarnaast benaderde 
de algemene raad een aantal advocaten 
rechtstreeks; geen wilde solliciteren. 
 Uiteindelijk besloot de algemene 
raad unaniem om Bart van Tongeren 

te kandideren, laat Hendriksen weten. 
‘Het dekenaat is best lastig, ook vanwe-
ge de dubbele pet als voorzitter van het 
college van toezicht,’ zegt de algemeen 
deken. Hendriksen juicht deze voor-
dracht toe en vertrouwt erop dat Van 
Tongeren ‘de klus zal klaren’. In het col-
lege kreeg Van Tongeren 43 stemmen 
voor, één tegenstem en één onthouding. 
 Van Tongeren studeerde in Leiden 
en begon zijn carrière in de advocatuur 
bij NautaDutilh. Tegenwoordig is hij 
advocaat in Rotterdam bij Ten Holter 
Noordam. In september 2012 werd Van 
Tongeren lid van de algemene raad en 
heeft hij onder meer financiën, com-
municatie en KEI in zijn portefeuille. 
Namens de algemene raad maakt Van 
Tongeren deel uit van de externe advo-
catenredactie van het Advocatenblad. 

Per november 2013 is Van Tongeren 
waarnemend deken. 
 De huidige deken, Van Doorne-
advocaat Walter Hendriksen, zwaait 
aan het eind van dit jaar af. Ook Mar-
jan van der List en Hans Vogels verla-
ten de AR dit najaar. Hun opvolgers 
Ruben Alderse Baas, Leonard Böhmer 
en Aai Schaberg zijn hun werkzaamhe-
den als AR-lid inmiddels begonnen.
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HECHTENIS Rechters leggen in Nederland te snel en 
te gemakkelijk voorlopige hechtenis op. Dat was 
de conclusie van de meerderheid van rechters en 
advocaten tijdens een workshop over voorlopige 
hechtenis, donderdag 10 september tijdens de Dag 
van de Rechtspraak in Leiden.  

MEERJARENPLAN Het personeel van de rechtbank 
Almelo voelt zich gepiepeld door de Raad voor 
de Rechtspraak en de gerechtsbesturen. De 
inspraak rondom het Meerjarenplan van de Raad 
voor de Rechtspraak is een wassen neus, en de 
communicatie deugt ook niet, vindt rechter Sylvia 
Taalman van de rechtbank Almelo.
Tijdens de Dag van de Rechtspraak in Leiden leverde 
Taalman, ook bekend als twitterende rechter, 
donderdag ongezouten kritiek op het plan om in 
zeven rechtbanken alleen nog kleine zaken af te 
handelen. Almelo is één van die rechtbanken.
 
AFLUISTEREN De Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (AIVD) heeft zich over een periode 
van bijna vijftien jaar ‘onbehoorlijk’ gedragen 
bij het uitwerken van telefoongesprekken of 
het verwerken van e-mailgesprekken van 
advocaten van advocatenkantoor Seebregts & 

Saey Strafrechtadvocaten. Minister Ronald Plasterk 
(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PvdA) 
berichtte het kantoor over deze beoordeling van de 
CTIVD in een brief van 17 augustus 2015. 

WOLFSEN De commissie-Wolfsen, die onderzoek 
doet naar de gesubsidieerde rechtsbijstand, zal 
pas in november haar eindrapport publiceren. 
De commissie-Wolfsen kreeg de opdracht 
om te onderzoeken waardoor de kosten van 
rechtsbijstand stijgen en om aanbevelingen te 
doen over vernieuwing van de rechtsbijstand. 
Uiterlijk op 1 september zou de commissie 
haar conclusies bekendmaken, nog voor de 
presentatie op Prinsjesdag van de begroting 2016 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

MARKTPLAATS In augustus werd 
rechtszaakplaats.nl gelanceerd, een website 
waar advocaten kunnen pitchen op zaken van 
bedrijven en consumenten. Een bericht van 
het Advocatenblad over mogelijke strijdigheid 
met gedragsregel 2 lid 2 leidde tot gemengde 
reacties. Een deel van de balie begrijpt niet 
waarom de marktplaats een probleem zou 
zijn. Anderen vinden het provisieverbod uit de 
gedragsregels duidelijk.

Aleid Wolfsen
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