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H

et was een piepklein berichtje op de
website van het Advocatenblad (www.
advocatenblad.nl), maar daarom niet minder
belangrijk. ProDemos, huis voor democratie
en rechtsstaat, plaatste op internet een examen recht voor leken (www.rechtexamen.nl).
Het examen moet de kennis van het recht
onder niet-juristen vergroten.
Naar alle waarschijnlijkheid zal blijken
dat de gemiddelde Nederlander (niveau
vmbo-plus) weinig weet over het recht. Niet
zo gek, want op de middelbare school wordt
haast geen woord vuil gemaakt aan recht. Een
vleugje staatsinrichting bij geschiedenis, een
scheutje strafrecht bij maatschappijleer. Dat is
het wel. Na hun eindexamen weten leerlingen
dankzij aardrijkskunde waar Boedapest ligt,
dankzij biologie waar hun blindedarm zit,
maar waar en hoe ze hun recht moeten halen?
Een lesje recht misstaat een rechtsstaat
niet. Zeker niet nu de onze door bezuinigingen wordt ondermijnd (zie onder meer
‘Afkoersen op een ministelsel’ op pagina 13).
Ook handig: juridisch onderlegde Nederlanders kunnen beter inschatten hoe goed
hun advocaat is, in plaats van zich achteraf te
beklagen over de juridische bijstand.
Op het lekenexamen volgt later dit jaar
een examen voor juristen. Het Advocatenblad
draagt daar overigens aan bij. De veelbekritiseerde eenpitter kan bij dat examen zijn
revanche nemen in een kenniscompetitie met
collega’s van grotere kantoren. Zo kunnen
solo-advocaten waarmaken wat ze in dit Advocatenblad beweren, namelijk dat de kritiek op
eenmanskantoren niet deugt (zie ‘De eenpitter
slaat terug’ op pagina 20).
Om alvast diepgravende kennis op te doen,
vindt u bijgesloten – in hun nieuwe vorm –
de Kronieken Vennootschapsrecht, Pensioenrecht en Arbeidsrecht. Maar natuurlijk staat
ook het reguliere Advocatenblad vol nuttige
informatie. In het vervolg kan dit overigens
alleen maar meer worden. Niet in de laatste
plaats dankzij diegenen die de moeite namen
om in de online enquête van het Advocatenblad hun leesbehoefte kenbaar te maken. Als
nieuwe hoofdredacteur (aangenaam) dank ik
u daarvoor hartelijk.

Robert Stiphout
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Lesje recht

O

p 1 april wordt de uniforme werkwijze Verdelen en Verrekenen landelijk ingevoerd. Vanaf dan zullen tijdens de
eerste zitting het echtscheidingsverzoek
en alle verzochte nevenvoorzieningen, dus
ook verdelings-/verrekeningsverzoeken,
gecombineerd worden behandeld. Daarnaast zijn advocaten verplicht een webformulier in te dienen.
‘Er komt meer samenhang en een betere
afstemming. Zittingen worden veel effectiever,’ zegt Erna Steverink (Stadhouders
Advocaten in Utrecht en bestuurslid van de
vFAS). Samen met Edith van Ruitenbeekde Bekker (Van Hilten, de Vries, Van Ruitenbeek in Den Haag) zat zij als advocatenlid
in het projectteam Verdelen en Verrekenen.
Nieuw voor advocaten is het verplichte
gebruik van een webformulier. ‘Dat moet
je zien als een soort spoorboekje,’ zegt
Tijne Ritsema van Eck-van Drempt, die
als projectleider vanuit de rechtspraak ver-

antwoordelijk was voor de inhoud. ‘Via
een digitale vragenlijst leveren advocaten
de rechtbank feitelijke informatie over de
verzochte verdeling of verrekening. Na
invulling kan men het formulier digitaal
verzenden of uitprinten en toevoegen aan
andere processtukken voor de fysieke verzending per post.’ Het webformulier is zo
opgesteld dat het ook gebruikt kan worden
in dagvaardingsprocedures waarin verdelings- en verrekeningskwesties spelen.
Om met het formulier te kunnen werken,
moeten advocaten een sms-authenticatie
aanvragen via het Digitaal loket rechtspraak voor de advocatuur. Dit houdt in
dat advocaten bij elke inlogactie een sms
ontvangen met een unieke inlogcode.
Deze inlogcode hebben ze naast de huidige
gebruikersnaam en het wachtwoord nodig
om toegang te krijgen tot deze dienst. Wij
raden aan dit voor 1 april te doen,’ aldus
Steverink.

Citaat

‘Regelgeving valt niet
meer uit te leggen, zelfs
niet door intermediairs.’
Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer presenteert zijn Jaarverslag,
20 maart 2012 (www.telegraaf.nl).

