Jaarverslag 2013
van de raad van toezicht van de orde van advocaten
in het arrondissement Breda Middelburg

Voorwoord
Het jaar 2013 was het geboortejaar van het arrondissement Zeeland-West-Brabant en daarmee ook
de geboorte van een rechtbank met diezelfde naam en een orde van advocaten die zich de orde van
advocaten in het arrondissement Breda Middelburg noemt. De twee samengevoegde ordes hebben
de samenvoeging voortvarend ter hand genomen. Zowel in de raad van toezicht als in de door de
raad samengestelde contactcommissies zijn de kwaliteiten uit beide arrondissementen verenigd.
Het jaar 2013 is ook het jaar van het vernieuwen van het toezicht. In 2013 heeft de orde van
advocaten in het arrondissement Breda Middelburg het voorrecht gehad in een proeftuin met nieuw
toezicht te mogen experimenteren. Een groot deel van de inhoud van dit verslag is een weerslag
daarvan. Zowel de schaalvergroting die het gevolg is van de herziening van de gerechtelijke kaart, als
de vernieuwing van het toezicht zijn instrumenten die kunnen leiden tot een verhoging van de kwaliteit
van de advocaat. Kwaliteitsverhoging door de kwaliteit van advocaat aan duidelijker toezicht te
onderwerpen en een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat. In dit
jaarverslag gaat het over kwaliteit.
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1. Actualiteiten
1.1 Nieuwe balie
Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de herziening van de gerechtelijke kaart en daarmee ook
de samenvoeging van de arrondissementen Breda en Middelburg. Er is voor gekozen om de
samengevoegde balies de orde van advocaten (in het arrondissement) Breda Middelburg te noemen
in plaats van in het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Reden hiervoor is dat het beter in het
gehoor en in de mond ligt en de wortels zichtbaar blijven. Op 24 januari 2013 heeft de eerste
vergadering van de samengevoegde balies in Etten-Leur plaatsgevonden. Tijdens die vergadering is
een nieuwe raad van toezicht en een nieuwe deken gekozen. Ook de afvaardiging vanuit het nieuwe
arrondissement naar het college van afgevaardigden is die dag gekozen. Bij de kandidaatstelling van
de leden van de raad van toezicht en de leden en plaatsvervangende leden van het college van
afgevaardigden is rekening gehouden met een goede geografische spreiding over het arrondissement
en het type kantoor en rechtsterrein waarin de advocaten zich bevinden. In bijlage 1 treft u een
overzicht aan van de samenstelling van de raad van toezicht. In bijlage 2 vindt u de samenstelling
van het bureau van de orde. Als bijlage 3 treft u aan een overzicht van de samenstelling van de
fractie in het college van afgevaardigden. In de vergadering van 24 januari 2013 is besloten om het
boekjaar van de nieuwe orde het kalenderjaar te laten volgen. Dit besluit is genomen als voorschot op
de nieuwe Advocatenwet waarin het ordejaar in plaats van van oktober tot oktober van januari tot
januari zal gaan lopen.
In verband met het feit dat in 2013 het ordejaar van oktober tot oktober liep, heeft op 24 oktober 2013
in Breda een jaarvergadering van de orde plaatsgevonden. Tijdens die vergadering zijn twee in het
voormalige arrondissement Breda gevestigde leden van de raad van toezicht afgetreden en zijn er
twee in diezelfde regio gevestigde nieuwe leden gekozen.
Voorts heeft de raad van toezicht in 2013 de commissies die de contactschakel vormen tussen de
raad, derden en de balie opnieuw samengesteld. Op alle belangrijke rechtsterreinen is een
contactcommissie gevormd waarbij met de samenstelling rekening is gehouden met een goede
geografische spreiding van de leden. In bijlage 4 van dit jaarverslag vindt u een overzicht.
Met betrekking tot de opleiding van de advocaatstagiaires heeft de raad van toezicht overleg gevoerd
met de Vereniging Jonge Balie Breda en de Vereniging Jonge Balie Middelburg. Voor de opleiding
van de stagiaires was samenwerking tussen deze verenigingen noodzakelijk. In 2013 zijn
fusiebesprekingen tussen de twee Jonge Balies gevoerd die in 2014 tot een samengaan van de twee
verenigingen heeft geleid met het in het leven roepen van de commissie Zeeland die met name oog
heeft voor de in Zeeland gevestigde stagiaires.
Bij het samengaan van de twee ordes en het ontstaan van een nieuwe balie is de Bredase deken tot
deken van de nieuwe balie gekozen. Op 31 januari 2013 is er in het Zeeuws Archief uitgebreid
afscheid genomen van mr M.W. Dieleman, voormalig deken van de balie Middelburg en de leden van
de raad van toezicht Middelburg.
1.2 Nieuwe Advocatenwet
Op 3 juni 2013 werd ook de balie Breda Middelburg verrast door de indiening van een derde nota van
wijziging op het ontwerp van een nieuwe Advocatenwet waarin een college van toezicht werd
geïntroduceerd. Dit college van toezicht zou een van overheidswege benoemd, namelijk door de
Minister van Veiligheid en Justitie, college zijn dat niet uit advocaten zou mogen bestaan en dat tot op
cliëntdossier-niveau toezicht zou kunnen houden op het toezicht van de deken. Het voorstel hield in
dat niet-advocaten inzicht zouden kunnen krijgen in dossiers van advocaten. Hiermee werd de bijl
gelegd aan de wortel van de geheimhoudingsplicht c.q. het verschoningsrecht van de advocaat en
aan de onafhankelijkheid van de advocaat. De onafhankelijkheid van de advocaat maakt een
essentieel onderdeel uit van de rechtsstaat. Het ondergraven van de onafhankelijkheid ondermijnt het
recht van burger op een eerlijk proces, niet alleen in strafzaken, maar ook in bestuursrechtelijke en
civielrechtelijke zaken. Vanuit de raad van toezicht en de fractie van de orde in het college van
afgevaardigden is samen met de Nederlandse orde van advocaten (verder “NOvA” te noemen) ernstig
bezwaar gemaakt tegen het college van toezicht zoals voorgesteld in de derde nota van wijziging. Ook
diverse andere instanties, zowel nationale als internationale, hebben hierover van zich laten horen.
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Deze bezwaren hebben ertoe geleid dat begin januari 2014 een vierde nota van wijziging is ingediend
met onder meer een college van toezicht dat stelsel toezichthouder zal zijn en niet de bevoegdheid
krijgt om op dossierniveau toezicht te houden.
De nieuwe Advocatenwet zal ingrijpende veranderingen teweeg brengen in de organisatie van het
toezicht en het tuchtrecht. De orde zal het jaar 2014 gebruiken om zich voor te bereiden op deze
wijzigingen zodat de organisatie klaar zal zijn wanneer de nieuwe Advocatenwet in werking treedt.
Naar verwachting zal dit per 1 januari 2015 zijn.
1.3 Gefinancierde rechtshulp
Op 12 juli 2013 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een brief naar de Tweede Kamer
gestuurd waarin hij zijn visie gaf op een herziening van het stelsel van gefinancierde rechtshulp. De
orde is van mening dat er niet zozeer sprake is van herziening van het stelsel, doch van een
ingrijpende bezuinigingsoperatie door onder meer het uitsluiten van gefinancierde rechtshulp op
bepaalde rechtsgebieden. In 2013 is gebleken dat advocatenkantoren die gefinancierde rechtshulp
verlenen het moeilijker hebben gekregen om de eindjes aan elkaar te knopen en in toenemende mate
ervoor kiezen om geen gefinancierde rechtshulp meer te verlenen. Hierdoor kan een eerlijke
rechtsbedeling voor iedereen in het gedrang komen. Dit dossier houdt de aandacht van de raad van
toezicht.
Door de Raad voor Rechtsbijstand is in 2013 een maatregelenbeleid voorgesteld om advocaten die
zich niet aan de regels met betrekking tot de gefinancierde rechtsbijstand houden te signaleren.
Vanuit de orde is op dit voornemen gereageerd. Er dreigt een overlap te ontstaan tussen het toezicht
dat de raad van toezicht op advocaten houdt en het toezicht dat de Raad voor Rechtsbijstand houdt
op advocaten die gefinancierde rechtsbijstand verlenen. In 2013 zijn tussen de plaatselijke ordes en
de Raad voor Rechtsbijstand afspraken gemaakt dat men elkaar over en weer zal informeren over
signalen die erop wijzen dat advocaten zich mogelijk niet aan de voorschriften met betrekking tot
gefinancierde rechtsbijstand houden. Hierbij blijft uitgangspunt ieders eigen bevoegdheid om
consequenties te verbinden aan overtreding van de regels.
1.4 Nieuw toezicht
In het kader van het toezicht brachten leden van de raad van toezicht al enige jaren, in de regel
vergezeld door een stafjurist van het bureau van de orde of de adjunct-secretaris van de raad van
toezicht, bezoeken aan kantoren. In 2013 is dit toezichtinstrument structureler ingezet. Van de
kantoren in het arrondissement is een representatieve steekproef getrokken. Deze kantoren zijn
bezocht. Van het bezoek is een verslag gemaakt dat aan de kantoren is toegestuurd. Niet alleen op
basis van een steekproef, maar ook op basis van signalen, zoals ook vóór 2013 al gebeurde, zijn
kantoren bezocht. De resultaten van de kantoorbezoeken treft u aan in hoofdstuk 3 van dit verslag. De
professionalisering van het toezicht blijft de aandacht van de raad van toezicht houden. Ook de
verdere professionalisering van de verslaglegging van het toezicht zal ter hand genomen worden.
Vanuit de maatschappij wordt gevraagd om transparantie met betrekking tot de activiteiten die in het
kader van het toezicht worden ontplooid en de resultaten van het toezicht. Dit is een in de ogen van
de raad van toezicht gerechtvaardigde wens. De raad van toezicht is dan ook in staat om inzicht te
geven in de resultaten van het toezicht. De raad van toezicht is echter wel van mening dat er steeds
een afweging moet worden gemaakt met betrekking tot het nut en de noodzaak van de zaken
waarover wordt gerapporteerd en zal zich niet overgeven aan een ongebreidelde registratiedrift.
Voortschrijdend toezicht en de rapportage daarover betekent niet alleen een belasting voor de leden
van de raad van toezicht, maar ook voor de advocaten en de advocatenkantoren.
1.5 Activiteiten
In 2013 hebben de deken en de leden van de raad van toezicht hun contacten onderhouden met
deelnemers in het juridische veld en daarbuiten. Als bijlage 5 bij dit verslag treft u aan een overzicht
van de contacten en als bijlage 6 van het verslag een overzicht van de representatieactiviteiten van
de deken en de leden van de raad van toezicht.
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2. Verslag van de raad van toezicht
2.1 Vergaderingen
In het jaar 2013 heeft de raad van toezicht 11 maal vergaderd. Tijdens de vergaderingen van de raad
worden de leden van de raad geïnformeerd over de ingediende en afgehandelde klachten en
bemiddelingen. Voorts worden er besluiten genomen in begrotingsverzoeken ex artikel 32 Wet
tarieven in burgerlijke zaken. Ook de verzoeken om beëdiging, het toekennen van een patronaat en
verzoeken tot uitreiking van de verklaring van voltooide stage worden behandeld. Daarnaast worden
signalen, lopende zaken en actualiteiten besproken.
In 2013 heeft de raad van toezicht de jaarlijkse brainstorming in Gent gehouden. Het is altijd goed om
in een omgeving, weg van de dagelijkse praktijk, het voorbije jaar te evalueren en ideeën met
betrekking tot het volgende jaar vrijuit met elkaar te bespreken. Bij deze brainstorming heeft de
samenvoeging van de arrondissementen en de mogelijkheden en onmogelijkheden om de balies uit
beide arrondissementen meer met elkaar in contact te brengen veel aandacht gekregen. Er is sprake
van twee verschillende balies met ieder zijn eigen cultuur. De raad van toezicht is van mening dat
diversiteit een groot goed is dat de balie als geheel kan verrijken. Het is nog even zoeken naar een
manier waarop de balie als geheel daar het meest zijn voordeel mee kan doen.
2.2 Portefeuilles
De raad van toezicht heeft, gezien de geografische omvang van het nieuwe arrondissement en de
hierboven genoemde diversiteit binnen de balie, twee waarnemend dekens benoemd. Een
waarnemend deken West (Zeeland inclusief Bergen op Zoom) en een waarnemend deken Oost (de
rest van het arrondissement). Deze waarnemend dekens nemen onder meer verzoeken ex
gedragsregel 12 (overleggen van confraternele correspondentie) uit hun deel van het arrondissement
in behandeling.
Binnen de raad van toezicht is een vast lid van de raad belast met de voorbereiding van de
beslissingen op begrotingsverzoeken. Samen met medewerkers van het bureau van de orde worden
begrotingsverzoeken in behandeling genomen en wordt de beslissing voorbereid zodat in de
vergadering van de raad van toezicht een beslissing genomen kan worden.
De raad van toezicht heeft op verschillende terreinen commissies samengesteld die voor de raad van
toezicht contact houden met onder meer rechterlijke instanties. Ieder lid van de raad van toezicht
maakt q.q. deel uit van een of meer van deze contactcommissies en doet binnen de raad van toezicht
verslag van de activiteiten van de contactcommissie. Voor een overzicht welke contactcommissies zijn
heringericht en welk lid van de raad deel van de commissie uitmaakt, wordt u verwezen naar bijlage 4
bij dit verslag. De raad heeft de eerste helft van het jaar 2013 gebruikt om te inventariseren welke
leden van de balie belangstelling hadden voor het lidmaatschap van één van de commissies. Hiervoor
is een oproep gedaan in de digitale nieuwsbrief van de raad die een maal per maand uitkomt. Bij het
samenstellen van de contactcommissies is rekening gehouden met geografische spreiding van de
kantoren van de leden van de commissies en met de grootte van de kantoren. Getracht is de
samenstelling van de contactcommissies representatief te laten zijn voor de samenstelling van de
balie.
In 2013 is er niet voor iedere commissie evenveel werk te verzetten geweest. Vanuit de commissies is
er overleg geweest met de rechtbank, het gerechtshof en het openbaar ministerie. Dit geldt voor de
contactcommissies burgerlijk proces, insolventierecht, bestuursrecht, personen- en familierecht,
jeugdrecht en strafrecht. De contactcommissie bestuursrecht heeft samen met de rechtbank een
bijeenkomst voorbereid met als onderwerp Bestuursrechtelijk bewijsrecht in ontwikkeling. De
bijeenkomst heeft in januari 2014 plaatsgevonden. De portefeuillehouders kleine kantoren hebben op
11 december 2013 in Bergen op Zoom een druk bezochte bijeenkomst voor advocaten die
kantoorhouden op een klein kantoor (1 tot 3 advocaten) georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst is er
onder meer gesproken over de Samenwerkingsverordening en de mogelijkheden om conform de
huidige regelgeving samenwerkingsverbanden in te richten. De contactcommissie gefinancierde
rechtshulp heeft een groot aantal stukken met betrekking tot de bezuinigingen op de gefinancierde
rechtshulp gelezen en nuttige input geleverd voor het landelijk overleg portefeuillehouders
gefinancierde rechtshulp. In 2014 zullen de activiteiten van de commissies worden voortgezet en
verder worden uitgebouwd.
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2.3 Jaarvergadering
In 2013 hebben twee vergaderingen van de orde plaatsgevonden: op 24 januari 2013 de eerste
vergadering van de orde waarin de leden van de raad van toezicht, de deken en de leden en
plaatsvervangend leden van het college van afgevaardigden werden gekozen en op 24 oktober 2013
de zogenaamde jaarvergadering, waarin twee nieuwe leden van de raad van toezicht werden
gekozen. Van beide vergaderingen treft u als bijlage 7 en bijlage 8 een uittreksel van de verslagen
aan.
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3. Verslag van het bureau van de orde
3.1 Klachten
In 2013 is de behandeling van de klachten uit het voormalig arrondissement Middelburg en het
voormalig arrondissement Breda samengevoegd. De deken in Middelburg heeft in 2012 nog zoveel
mogelijk klachten proberen af te handelen, maar een deel van de ingediende klachten moest
overgedragen worden aan het bureau van de orde in Breda dat de werkzaamheden van de
Middelburgse orde heeft overgenomen.
In 2013 zijn er 186 nieuwe klachten ingediend. Van deze 186 klachten zijn er 107 ingediend door
klagers die klagen over hun eigen advocaat en 52 daarvan over de advocaat van de wederpartij. Ook
zijn er advocaten die klagen over advocaten. Er zijn 10 klachten ingediend van advocaten tegen
advocaten en 13 van advocaten tegen een advocaat in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld de
hoedanigheid van deken.
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Van de 186 klachten die zijn ingediend is in 87 dossiers een dekenstandpunt ingenomen. Op 31
december 2013 waren er nog 79 dossiers in behandeling. De resterende 20 dossiers zijn - al dan niet
na bemiddeling – ingetrokken of om andere redenen niet voortgezet.
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Voorts is in 2013 in 80 dossiers een dekenstandpunt ingenomen in klachtzaken die vóór 1 januari
2013 in behandeling zijn genomen.
Het merendeel van de klachten over advocaten betreft zaken die zich bevinden op het terrein van
civiel recht en familierecht. Daarnaast valt op dat klachten over de kwaliteit van de dienstverlening in
de meerderheid zijn.

Ordejaar 2013 - rechtsgebieden
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3.2 Bemiddelingen
In 2013 zijn er 126 verzoeken om bemiddeling ingediend, inclusief verzoeken om advies.
3.3 Adviezen
In 2013 zijn er 38 verzoeken ex gedragsregel 12 (overleggen confraternele correspondentie)
ingediend. De overige, incidentele verzoeken om advies worden niet separaat geregistreerd. Deze
verzoeken waarin – bijna altijd door advocaten - advies van de deken wordt gevraagd en (schriftelijk)
gegeven, worden geregistreerd als bemiddeling. Losse, korte telefonische adviezen worden niet
geregistreerd.
3.4 Begrotingen (verzoeken ex artikel 32 Wet tarieven in burgerlijke zaken)
In 2013 zijn er in totaal 8 verzoeken tot begroting ingediend. In 2013 zijn er 15 begrotingsbeslissingen
genomen, waarvan 12 op verzoeken ingediend vóór 1 januari 2013 en 3 op verzoeken ingediend na 1
januari 2013.

Ordejaar 2013 - Bemiddelingen Adviezen - Begrotingszaken
(t/m 31-12-2013)
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3.5 Kantoorbezoeken
In 2013 hebben er in totaal 67 kantoorbezoeken plaatsgevonden op basis van een steekproef en naar
aanleiding van een signaal. Dit betreft 20,8% van het totaal in het arrondissement Breda Middelburg
gevestigde kantoren. Van deze kantoren waren 45 kantoren met 1 tot 2 advocaten, 13 kantoren met 3
tot 10 advocaten en 9 kantoren met 11 tot 50 advocaten. De kantoren waarbij op 31 december 2013
een bezoek was gepland betreft 3 kantoren met 1 tot 2 advocaten en 2 kantoren met 11 tot 50
advocaten.

Kantoorbezoeken Breda Middelburg
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Kantoorbezoeken op basis van een representatieve steekproef
In 2013 is er bij 32 kantoren op basis van een representatieve steekproef een kantoorbezoek gepland.
Het bezoek heeft bij 26 kantoren plaatsgevonden en bij een vijftal kantoren is om verschillende
redenen het bezoek verplaatst naar 2014. Een kantoor viel af omdat het in de loop van het jaar werd
opgeheven.
Bij 12 kantoren was er geen aanleiding voor opmerkingen en werd alles in orde bevonden. Bij 8
kantoren waren er opmerkingen over de kantoororganisatie c.q. kantooradministratie. Deze kantoren
is verzocht aanpassingen aan te brengen. Bij 4 kantoren is gevraagd om jaarstukken aan te leveren
ter verduidelijking van de financiële positie. Bij 5 kantoren is gevraagd de procedures rond het
overmaken van derdengelden in overeenstemming met de geldende regelgeving te brengen. Er
werden geen onregelmatigheden met derdengelden geconstateerd. Bij 1 kantoor werden de
opleidingseisen niet goed nagekomen. Tijdens de bezoeken zijn geen onregelmatigheden met
betrekking tot de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de samenwerkingsverordening of voldoen
aan de Wwft verplichtingen geconstateerd. Eén kantoor is naar aanleiding van het steekproefbezoek
een tweede maal bezocht. In onderstaand overzicht is te zien op welke onderwerpen door de kantoren
actie moest worden ondernomen en op welke wijze de opmerkingen zijn afgewikkeld.
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Kantoorbezoek Breda Middelburg 2013 op
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Kantoorbezoeken naar aanleiding van een signaal
In 2013 zijn 41 kantoren naar aanleiding van een signaal bezocht. Bij 5 kantoren heeft meer dan één
bezoek plaatsgevonden. De aanleiding voor het kantoorbezoek is een signaal dat onder de aandacht
van de raad van toezicht komt of wordt gebracht. De signalen kunnen bijvoorbeeld komen van
ketenpartners, van cliënten, van andere advocaten, uit de media. De signalen kunnen bijvoorbeeld
betreffen de kantoororganisatie inclusief financiële administratie, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, financiële positie, Wwft aspecten. Een geconstateerd gebrek kan leiden tot het geven van
een termijn waarbinnen een gebrek moet worden gerepareerd, de constatering dat het gebrek is
gerepareerd, coaching en begeleiding, een dekenbezwaar of een schrapping. Een gedraging in strijd
met de voor advocaten geldende regels kan leiden tot een normoverdragend contact en/of een
waarschuwing (door de deken) of een dekenbezwaar.
Bij 13 kantoren is bij het kantoorbezoek gebleken dat er geen tekortkomingen aanwezig waren. Bij
drie kantoorbezoeken waar gebreken met betrekking tot de kantoororganisatie werden geconstateerd,
hebben de advocaten besloten om zich van het tableau te laten schrappen. In 2013 is naar aanleiding
van het bezoek aan twee advocaten coaching en begeleiding gegeven. Een volledig overzicht van de
kantoorbezoeken naar aanleiding van een signaal, onderverdeeld naar onderwerp en afwikkelingswijze treft u hieronder aan.
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Kantoorbezoek Breda Middelburg 2013 naar
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Alles oke
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beroepsaansprakelijkheidsverzekering

6
Intake, kantoororganisatie, fin. admin

5

eigen schrapping

3.6 Centrale Controle Verordeningen
De deken heeft de NOvA gemandateerd om een onderzoek te doen naar de naleving van de
verordeningen door de advocaten individueel en door advocatenkantoren in het arrondissement. Door
de NOvA wordt het grootste deel van de opgaven afgehandeld. Er blijft in de regel een deel van de
opgaven over die in het arrondissement zelf worden afgehandeld.
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Door de NOvA zijn in het kader van de individuele opgave van advocaten over het behalen van
opleidingspunten, het verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid en nakoming van de
verplichtingen in het kader van de stichting beheer derdengelden 62 dossiers aan de deken ter
behandeling overgedragen. Van deze advocaten bleken er 12 toch te hebben voldaan aan de eisen, 1
advocaat heeft voldaan na actie van de deken, met 48 advocaten heeft de deken een afspraak
gemaakt over de wijze waarop alsnog aan de eisen moet worden voldaan en 1 advocaat heeft
definitief niet voldaan. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de overgedragen dossiers en
vermelding van de onderdelen waarop niet werd voldaan.

Totaal dossiers met onvolkomenheden: 62
Totaal ‘voldaan’: 12
Totaal ‘voldaan na actie’: 1
Afspraak met de Deken: 48
Totaal ‘niet voldaan’: 1

Acties individuele opgave CCV 2012
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Onderwerpen individuele opgave CCV 2012

Onderwerpen onvolkomenheden
individuele opgave
puntentekort
overig punten
geen beschikking St.
Derdengelden
niet toezien betalingsstromen
St. Derdengelden
geen procedures St.
Derdengelden
geen gegevensverificatie

overig

In het kader van de kantooropgaven heeft de NOvA 80 dossiers ter behandeling aan de deken
overgedragen. In de kantooropgave wordt de naleving van de Verordening op de administratie en
financiële integriteit gecontroleerd. Hierbij moet gedacht worden aan eisen die aan de kantoororganisatie worden gesteld, naleving van de regels met betrekking tot derdengelden en naleving van
de regels inzake de Wwft. Daarnaast wordt in de kantooropgave onder meer de administratieve
organisatie van het kantoor gecontroleerd op naleving van de eisen als gesteld in de Verordening op
de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid. In 47 van de 80 dossiers bleken de kantoren
toch te hebben voldaan aan de eisen die aan kantoren worden gesteld. Na actie van de deken hebben
25 kantoren alsnog aan de eisen voldaan. Bij sluiting van de rapportage over de CCV 2013 hadden 11
kantoren niet voldaan, maar zijn 5 kantoren opgehouden te bestaan doordat de betreffende
eenmanskantoorhouder zich na actie van de deken heeft laten schrappen van het tableau.
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de overgedragen dossiers en vermelding van de
onderdelen waarop niet werd voldaan.
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Totaal dossiers met onvolkomenheden: 80
Totaal ‘voldaan’: 47
Totaal ‘voldaan na actie’: 23
Totaal ‘niet voldaan’: 6
Overig: 4

Acties kantooropgave CCV 2012
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onderwerpen onvolkomenheden
kantooropgave
organisatie
honoraria/andere gelden op
derdengeldenrekening
Stichting Derdengelden
procedures St. Derdengelden
procedures gegevensverificatie

procedures betalingsverkeer
procedures Wwft
deskundig aangenomen zaken
art 7 en 8 Reg. Vakbekwaamheid

Onderwerpen onvolkomenheden kantooropgave CCV 2012
3.7 Specifiek toezicht dossiers
De deken, de raad van toezicht en het bureau van de orde ontvangen gedurende het jaar signalen,
die aanleiding zijn om een onderzoek naar een individuele advocaat of een kantoor in te stellen. Ook
worden er met betrekking tot de verschillende verordeningen of plaatselijke regelgeving vragen
gesteld die niet met een mondelinge beantwoording kunnen worden afgedaan, maar waarvan een
dossier moet worden aangelegd. Dit zijn de zogenaamde s-dossiers. S-dossiers kunnen leiden tot
verschillende acties, te weten een kantoorbezoek, een normoverdragend contact, een aanwijzing die
opgevolgd moet worden, een AWB-beslissing of een dekenbezwaar. Het kan ook zo zijn dat een
signaal leidt tot de constatering dat er niets aan de hand is. In 2013 zijn er 214 s-dossiers aangelegd.
In dat jaar zijn er 159 dossiers afgehandeld. De s-dossiers hebben aanleiding gegeven tot 43
kantoorbezoeken. Bij 5 kantoren betrof dit meer dan één bezoek. Er is 160 keer een aanwijzing
gegeven, er hebben 34 normoverdragende contacten plaats gevonden en er zijn 4 AWB-beslissingen
genomen. Onderstaand is een overzicht gevoegd van de aantallen s-dossiers, de regelgeving waarop
het signaal betrekking heeft en de wijze van afhandeling van de dossiers.

Ordejaar 2013
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17

A - Landelijke regelgeving
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4. Samenstelling Balie
Advocaten
Per 1 januari 2013 waren er in het arrondissement 983 advocaten ingeschreven, van wie 174
stagiaires.
In de loop van het ordejaar 2013 zijn er:
42 stagiaires en 9 “volwassen” advocaten beëdigd;
5 stagiaires en 25 “volwassen” advocaten uit een ander arrondissement naar het arrondissement
Breda Middelburg verplaatst;
7 stagiaires en 28 “volwassen” advocaten van het tableau geschrapt, van wie twee zijn overleden;
7 stagiaires en 23 “volwassen” advocaten vanuit het arrondissement Breda Middelburg verplaatst naar
een ander arrondissement.
Per 31 december 2013 telde de Balie 1003 leden, van wie 139 stagiaires.
In 2013 zijn twee leden van de balie overleden.
Op 21 oktober 2013 overleed mr W.A. Venema. Mr Venema heeft met een korte onderbreking van 2
september 1981 tot 21 oktober 2013 op het tableau gestaan, aanvankelijk in het arrondissement
Rotterdam, later in het arrondissement Breda Middelburg.
Op 23 oktober 2013 is mr T.R.M. van Bussel overleden. Mr Van Bussel heeft van 25 februari 2009 tot
23 oktober 2013 op het tableau gestaan in het arrondissement Breda Middelburg.
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Samenstelling Balie Breda Middelburg
ordejaar 2013
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Kantoren
Op 31 december 2013 waren er in de orde Breda Middelburg 322 advocatenkantoren, waarvan 8
kantoren met twee vestigingen binnen het arrondissement.
Hiervan zijn 141 eenmanskantoren, 15 kantoren met advocaten in dienstbetrekking, 126 kantoren met
twee tot vijf advocaten, 40 kantoren met zes tot twintig advocaten en 4 kantoren met eenentwintig tot
veertig advocaten. Bij deze telling zijn de kantoren met twee vestigingen apart geteld.
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Samenstelling kantoren
per 31 december 2013
4

Totaal

40
Twee vestigingen
126

Eenmanskantoren
322

15

Kantoren met advocaten in
dienstbetrekking
Twee tot vijf advocaten
Zes tot twintig advocaten

141
8

eenentwintig tot veertig
advocaten

Goedkeuringen patronaten en verklaringen van voltooide stage
In het ordejaar 2013 heeft de raad van toezicht 41 patronaten en 11 wijzigingen patronaten
goedgekeurd.
In het ordejaar 2013 werden er 58 verklaringen van voltooide stage uitgereikt.

Goedkeuringen patronaten en
verklaringen van voltooide stage
Ordejaar 2013

Patronaten goedgekeurd

41

Wijzigingen patronaten
goedgekeurd

58

Verklaringen van voltooide stage
uitgereikt
11
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Samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht van de orde van advocaten in het arrondissement Breda Middelburg bestond in
het ordejaar 2013 uit de volgende leden:
Van 1 januari 2013 tot 24 oktober 2013
mevrouw mr E. van Empel, Deken
de heer mr W.A. Lensink, wnd. Deken Oost
mevrouw mr J.M. van Koeveringe-Dekker, wnd. Deken West
mevrouw mr P. Marcucci, Secretaris
de heer mr D.H.J. Kochx, wnd. Secretaris
de heer mr F. Wubbena, Penningmeester
mevrouw mr D.B. Muller
de heer mr D.P.W.H. Cremers
de heer mr M.J. Hoekstra
de heer mr J.A. de Waard
Van 24 oktober 2013 tot 1 januari 2014
mevrouw mr E. van Empel, Deken
de heer mr W.A. Lensink, wnd. Deken Oost
mevrouw mr J.M. van Koeveringe-Dekker, wnd. Deken West
de heer mr D.H.J. Kochx, Secretaris
de heer mr J.A. de Waard, Penningmeester
mevrouw mr D.B. Muller
de heer mr D.P.W.H. Cremers
de heer mr M.J. Hoekstra
de heer mr B.J.M.P. Cremers
mevrouw mr H.J.P.M. van Berckel-van der Rijken
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Samenstelling bureau van de orde van advocaten Breda Middelburg
Tijdens het ordejaar 2013 was de samenstelling van het bureau van de orde als volgt:
mevrouw mr M.A.M. Rademaker, Adjunct-secretaris en directeur van het bureau van de orde
mevrouw mr C.A.L. Keijzers, Stafjurist
mevrouw mr M.E. Taams-van Hoeken, Stafjurist (tot 1 februari 2013)
mevrouw mr M. Vis, Stafjurist (per 6 mei 2013)
mevrouw T.P.J. van der Rijk, secretaresse
mevrouw S. Hulsman-Koorn, secretaresse
mevrouw E.A.A. Lemmers, secretaresse
mevrouw J.C. Slegers-van Geest, secretaresse
totaal 4,5 fp
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Samenstelling fractie in het college van afgevaardigden
De fractie in het college van afgevaardigden in het arrondissement Breda Middelburg bestond in het
Ordejaar 2013 uit de volgende leden:
de heer mr J.M. de Jonge
de heer mr B.F. Louwerier
de heer mr G.L.A.M. van Doveren
mevrouw mr E. van Empel
de heer mr U.T. Hoekstra
de heer mr drs. D.A.C. Janssen
de heer mr D.K. Nijhuis
De fractie in het college van afgevaardigden in het arrondissement Breda Middelburg bestond in het
Ordejaar 2013 uit de volgende plaatsvervangend leden:
mevrouw mr V.C. Andeweg
de heer mr R. Bom
mevrouw mr A.M.W.A. van der Hoeven
mevrouw mr M.A.M. Rademaker
mevrouw mr C.M. van den Reek
de heer mr J.A. de Waard
de heer mr B.F.C. van de Weijgert
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Samenstelling ontactcommissies
De contactcommissies waren in het ordejaar 2013 als volgt samengesteld:
Contactcommissie bestuursrecht
Portefeuillehouder
Leden

:
:

mr D.H.J. Kochx
mr drs B.F.J. Bollen
mr I. Leenders
mr K.M. Moeliker
mr B.J.P.G. Roozendaal
mr D.H.J. Kochx (lid namens RvT)

Contactcommissie burgerlijk proces
Portefeuillehouders

:

Leden

:

mr F. Wubbena (tot 24 oktober 2013
mr B.J.M.P. Cremers (vanaf 24 oktober 2013)
mr M.B.A. Alkema
mr B.J.M.P. Cremers (lid namens RvT vanaf 24 oktober 2013)
mr H.M.J. van den Hurk
mr J.B. de Meester
mr drs. P.H.A. van Namen
mr H.J.A.M. Tinga
mr F. Wubbena (lid namens RvT tot 24 oktober 2013)

Contactcommissie gefinancierde rechtshulp
Portefeuillehouder
Leden

:
:

mr M.A.M. Rademaker
mr G.A.P. Avontuur
mr A.M.C.J. Dekkers-de Jong
mr S. Köller
mr W.G.M. Vos
mr M.A.M. Rademaker (lid namens RvT)

Contactcommissie insolventierecht
Portefeuillehouders

:

Leden

:

mr D.P.W.H. Cremers
mr J.A. de Waard
mr R.G.B. Hermsen
mr F.T. Hiemstra
mr M.L. Huisman
mr K.E.H. de Klerk
mr L.B.A. van Logtestijn
mr B.F. Louwerier
mr D.P.W.H. Cremers (lid namens RvT)
mr J.A. de Waard (lid namens RvT)

Contactcommissie jeugdrecht
Portefeuillehouder
Leden

:
:

mr W.A. Lensink
mr M.J.E.M. Edelmann
mr C.E.J.E. Kouijzer
mr L.E. Swart
mr M. Verger-Maas
mr W.A. Lensink (lid namens RvT)
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Contactcommissie personen- en familierecht
Portefeuillehouders

:

Leden

:

mr P. Marcucci (tot 24 oktober 2013)
mr H.J.P.M. van Berckel-van der Rijken (vanaf 24 oktober 2013)
mr H.J.P.M. van Berckel-van der Rijken (lid namens de RvT vanaf
24 oktober 2013)
mr L.A.E. Bregonje-Voermans
mr Ph. van Kampen
mr Th. Kremers
mr T.J.W. Noordegraaf-van Dijke
mr W.E. de Wit-de Witte
mr P. Marcucci (lid namens RvT tot 24 oktober 2013)

Contactcommissie strafrecht
Portefeuillehouder
Leden

:
:

mr W.A. Lensink
mr I.F.J. Beugelsdijk
mr A.A. Feenstra
mr R. van ’t Land
mr D.J. Olie
mr V.C. Serrarens
mr J.C. Sneep
mr W.A. Lensink (lid namens RvT)

Contactcommissie vreemdelingenrecht
Portefeuillehouder
Leden

:
:

mr J.M. van Koeveringe-Dekker
mr M.C. Heijnneman
mr J.M.M. Verstrepen
mr M.S. Yap
mr J.M. van Koeveringe-Dekker (lid namens RvT)

De contactpersoon balie voor mediation was in het Ordejaar 2013:
Mr A.J.Y.M. Thomas
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Contacten in 2013
Januari
23 januari
24 januari
25 januari

Jaarvergadering Deken en (voorzitters) Raad van Discipline (Deken)
Eerste vergadering Zeeland West-Brabant (Deken en leden RvT)
Beëdigingszitting (mr Kochx)

Februari
1 februari
15 februari
22 februari
28 februari

Installatiezitting (mr Lensink)
Beëdigingszitting (Deken)
Beëdigingszitting (mr Kochx)
ALV Jonge Balie Breda (Deken)

Maart
21 maart
22 maart
22 maart

Kennismakingsborrel advocaten bij de President (Deken en mr Cremers)
Beëdigingszitting (mr Cremers)
Presentatie nieuwe Rechtbank Z-W-B (Deken)

April
6 april
26 april
26 april

Zuidelijke Pleitwedstrijden en Galadiner- en feest (Deken en leden RvT)
Beëdigingszitting (mr Wubbena)
Afscheidszitting mr G.J. van Muijen, Senior Raadsheer Hof Den Bosch
(Deken)

Mei
28 mei
31 mei

Bijeenkomst Stage, opleiding en patronaat NOvA (mr Rademaker)
Beëdigingszitting (mr Lensink)

Juni
3 juni
13 juni
14 juni
19 juni
28 juni

Overleg Zuidelijke Dekens met Raad voor Rechtsbijstand (Deken)
Presentatie gerechtsbesturen Rechtbank Oost-Brabant en Hof Den Bosch
(Deken en mr Lensink)
Jaarvergadering NJV (Deken)
Studiebijeenkomst tuchtcolleges en Dekens 2013 (Deken)
Beëdigingszitting (mr Muller)

Juli
26 juli

Beëdigingszitting (mr Muller)

Augustus
22 augustus
23 augustus
30 augustus

Kennismakingsborrel advocaten bij de President (mr Kochx)
Beëdigingszitting (mr Kochx)
Beëdigingszitting (mr Lensink)
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September
2 september
27 september
27 september

Opening Beroepsopleiding Advocaten (Deken)
Jaarcongres NOvA (Deken en leden RvT)
Beëdigingszitting (mr Cremers)

Oktober
24 oktober
25 oktober

Jaarvergadering (Deken en leden RvT)
Beëdigingszitting (mr Kochx)

November
7 november
7 en 8 november
14 november
15 november
19 november
21 november
29 november
29 november

Dekendag (Deken)
Jonge Balie Congres 2013 (Deken)
Kennismakingsborrel advocaten bij de President (Deken en mr Muller)
Bossche Strafpleitwedstrijden (Deken)
Relatiedag FIU-Nederland Advocaten (Deken)
ALV Jonge Balie Breda (Deken)
Beëdigingszitting (mr Muller)
Minisymposium Peter van der Velden, Burgemeester Breda (25 jarig jubileum)
(Deken)

December
11 december
13 december
27 december

Kleine kantoren themamiddag (BOZ) (Deken, mrs Lensink, Cremers en De
Waard)
Buitengewone openbare Zitting, Rechtbank Den Bosch (Deken)
Beëdigingszitting (mr Lensink)
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Representatie in 2013
Januari
18 januari
21 januari
25 januari

Voorronde ZPW (Deken)
Nieuwjaarsreceptie Orde van Vlaamse Balies (Deken)
Afscheidssymposium mr Jeroen Leijter, Rechter (Deken en mr Muller)

April
7 april
12 en 13 april

Dekenlunch (Deken en leden RvT)
Justitia 2013 (Deken)

Mei
27 mei

Boekpresentatie mr dr. L.L.M. Prinsen (Deken)

Juni
18 juni
20 juni
26 juni
27 t/m 29 juni
27 juni
28 juni

Golftoernooi Jonge Balie en Roldiner (Deken en leden RvT)
Afscheid Rien Smits – Rechtbank (Deken en leden RvT)
Afscheid mr Jan Loorbach, Algemeen Deken (Deken)
Sluitingszittingsdagen Den Haag (Deken)
Dekenconcert (Deken en mr Rademaker)
Zomerfeest Jonge Balie Middelburg (mr Hoekstra)

Juli
5 en 6 juli

Rotterdamse Dekendagen (Deken)

September
13 september
20 september
21 september
27 september

Openingsconferentie Balie Veurne (Deken)
Openingsconferentie Balie Brugge (Deken)
Stafhouderslunch Balie Brugge (Deken)
Afscheid mr P.P.M.H. van Hooff, Rechter (mr Muller)

Oktober
4 oktober
10 oktober
11 oktober
18 en 19 oktober
24 t/m 26 oktober
30 oktober

Openingsconferentie Balie Leuven (Deken)
Jonge Balie Quizzzzzz (mrs Muller, Lensink, Rademaker en Kochx)
Openingsconferentie Balie Kortrijk (Deken)
Openingsconferentie Balie Antwerpen (Deken)
Openingsconferentie Balie Gent (Deken)
Themamiddag afscheid mr Germ Kemper, Deken Amsterdam (Deken)

November
8 november
16 november
21 en 22 november
29 november

Jaardiner (oud-)leden RvT (Deken en leden RvT)
Dekenlunch Deken Den Bosch (Deken)
Openingsconferentie Balie Brussel (Deken)
Openingsconferentie Balie Turnhout en Stafhouderslunch (Deken)

December
6 december
12 en 13 december

Openingsconferentie Balie Oudenaarde en Stafhouderslunch (Deken)
Openingsconferentie Balie Dendermonde (Deken)
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VERSLAG VAN DE EERSTE VERGADERING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET
ARRONDISSEMENT BREDA MIDDELBURG, gehouden op 24 januari 2013 in Trivium Hotel,
Trivium 72 te Etten-Leur

1. Opening door de Overgangsdeken
De vergadering wordt door mr. E. van Empel, Deken tijdens de Overgangsperiode van 1
januari 2013 tot uiterlijk 31 maart 2013, geopend om 16.25 uur. Mr. Van Empel heet alle
aanwezigen welkom in het Trivium te Etten-Leur.
De Deken brengt onder de aandacht dat er veel stemmen moeten worden uitgebracht
vandaag. Er wordt gevraagd of de vergadering er de voorkeur geeft om de gebruikelijke
(Bredase) wijze van stemmen te hanteren, hetgeen inhoudt het invullen van de uitgedeelde
stembriefjes, of dat het de voorkeur heeft om op een andere – meer efficiënte – wijze de
verkiezingen te doorlopen, bijvoorbeeld door acclamatie of handopsteking.
Mr. Dieleman merkt op dat in artikel 41 lid 2 van de Advocatenwet is voorgeschreven dat “bij
het doen van keuzen van personen wordt gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes”.
Aldus wordt besloten de stembriefjes te gebruiken.
De Deken besteedt voorts aandacht aan het bijzondere karakter van de vergadering. Het gaat
om een oprichtingsvergadering. Nadat op 1 januari 2013 de gerechtelijke kaart is
heringedeeld zijn de arrondissementen Middelburg en Breda van rechtswege opgegaan in het
nieuwe arrondissement Zeeland West-Brabant. De Orde van Advocaten van dit
arrondissement voert de handelsnaam “Orde van Advocaten Breda Middelburg”. De wet
schrijft voor dat de nieuwe ordes binnen 3 maanden hun verkiezingen moeten houden en
daarom is iedereen vandaag bijeen. De verkiezingen van de leden van de raad van toezicht
en van het College van afgevaardigden staan op het programma. Bij de voordrachten is
gekeken naar regionale spreiding, leeftijd, geslacht en specialismen en kantoorgrootte.
Er zullen twee waarnemend dekens worden aangesteld, te weten één voor de regio West (=
het voormalig arrondissement Middelburg incl. Bergen op Zoom) en één uit de regio Oost (=
het voormalige arrondissement Breda excl. Bergen op Zoom). De waarnemend dekens zullen
– zoals ook in het verleden gebruikelijk was – de gedragsregel 12 verzoeken op zich nemen.
Voorts wordt er hard gewerkt aan de nieuwe websites en het logo. Na uitgifte van de nieuwe
advocatenpas kan ook het besloten gedeelte van de website weer toegankelijk worden
gemaakt.
Tenslotte vraagt mr. Van Empel nog suggesties voor een goede vergaderlocatie voor de
eerstvolgende jaarvergadering. Gezocht wordt naar een goed bereikbare locatie centraal in
het arrondissement.
2a. Goedgekeurde notulen van de jaarlijkse Ordevergadering van het arrondissement
Breda, gehouden op 25 oktober 2012.
De notulen hebben ter inzage ter inzage gelegen op het Bureau der Orde van Advocaten en
zijn per e-mail verzonden op 17 januari 2013. Er is een commissie benoemd die de notulen
hebben beoordeeld en akkoord bevonden. Bij acclamatie worden de notulen ook door de
vergadering goedgekeurd.
2b. Goedgekeurde notulen van de jaarlijkse Ordevergadering van het arrondissement
Middelburg, gehouden op 26 oktober 2012.
De notulen hebben ter inzage gelegen op het Bureau der Orde van Advocaten en zijn per email verzonden op 17 januari 2013. Er is een commissie benoemd die de notulen hebben
beoordeeld en akkoord bevonden.
De notulen roepen de volgende vragen op.
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Mr. G.J.A.M. Molkenboer vraagt zich af wie het afscheid van mr. Dieleman betaalt, nu deze
receptie plaatsvindt in het jaar 2013. De Penningmeester zal daar op antwoorden bij zijn
toelichting op de begroting.
Mr. J.H.P.M. Verhagen merkt op dat onder het kopje “rondvraag” staat dat het in Breda
gewoonte is geweest om alternerend dekens uit Tilburg en Breda te hebben en dat deze
traditie zal worden voortgezet. Hij vindt dat onjuist. Mr. van Empel merkt op dat deze
opmerking in de notulen moet berusten op een vergissing.
Voor het overige worden de notulen - bij acclamatie - goedgekeurd.
3. Vaststellen huishoudelijk reglement Orde van Advocaten in het arrondissement Breda
Middelburg. (bijlage 3)
Mr. Verhagen merkt op dat in artikel 4 lid 4 van het huishoudelijk reglement staat dat “De
deken in functie wordt gekozen”. Volgens mr. Verhagen was dat vroeger niet zo, maar
daarover verschilt hij van mening met de leden van de raad van toezicht.
Er is een tekstuele opmerking. In artikel 6 lid 6. Daarin staat “De Deken heeft de advocaten
die onderdeel uitmaken van …” dit moet zijn “De Deken geeft de advocaten die onderdeel
uitmaken van …”
Het huishoudelijk reglement wordt, met in achtneming van deze wijziging, bij acclamatie
gewijzigd en akkoord bevonden.
4. Instellen stembureau
Het stembureau wordt bemand door de leden van het bestuur van de Jonge Balies Breda en
Middelburg.
5. Tien vacatures raad van toezicht en de uitslagen van de verkiezingen
a. Voorziening in de vacature als lid van de raad van toezicht. Mevrouw mr. E. van Empel
stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om mevrouw mr. E. van
Empel als lid van de raad van toezicht te kiezen.
Met 72 van de 75 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Van Empel gekozen.
b. Voorziening in de vacature als lid van de raad van toezicht. De heer mr. W.A. Lensink
stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om de heer mr. W.A.
Lensink als lid van de raad van toezicht te kiezen.
Met 73 van de 76 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Lensink gekozen.
c.

Voorziening in de vacature als lid van de raad van toezicht. Mevrouw mr. J.M. van
Koeveringe-Dekker stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om
mevrouw mr. J.M. van Koeveringe-Dekker als lid van de raad van toezicht te kiezen.
Met 76 van de 78 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Van Koeveringe-Dekker gekozen.

d. Voorziening in de vacature als lid van de raad van toezicht. Mevrouw mr. P.M. Marcucci
stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om mevrouw mr. P.M.
Marcucci als lid van de raad van toezicht te kiezen.
Met 74 van de 75 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Marcucci gekozen.
e. Voorziening in de vacature als lid van de raad van toezicht. De heer mr. F. Wubbena stelt
zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om de heer mr. F. Wubbena
als lid van de raad van toezicht te kiezen.
Met 73 van de 75 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Wubbena gekozen.
f.

Voorziening in de vacature als lid van de raad van toezicht. Mevrouw mr. D.B. Muller stelt
zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om mevrouw mr. D.B. Muller
als lid van de raad van toezicht te kiezen.
Met 74 van de 76 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Muller gekozen.
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g. Voorziening in de vacature als lid van de raad van toezicht. De heer mr. D.P.W.H.
Cremers stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om de heer mr.
D.P.W.H. Cremers als lid van de raad van toezicht te kiezen.
Met 73 van de 79 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Cremers gekozen.
h. Voorziening in de vacature als lid van de raad van toezicht. De heer mr. D.H.J. Kochx stelt
zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om de heer mr. D.H.J. Kochx
als lid van de raad van toezicht te kiezen.
Met 72 van de 79 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Kochx gekozen.
i.

Voorziening in de vacature als lid van de raad van toezicht. De heer mr. M.J. Hoekstra
stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om de heer mr. M.J.
Hoekstra als lid van de raad van toezicht te kiezen.
Met 74 van de 80 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Hoekstra gekozen.

j.

Voorziening in de vacature als lid van de raad van toezicht. De heer mr. J.A. de Waard
stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om de heer mr. J.A. de
Waard als lid van de raad van toezicht te kiezen.
Met 72 van de 80 rechtsgeldige stemmen wordt mr. De Waard gekozen.

6. Een vacature Deken en de uitslag van de verkiezingen
a. Voorziening in de vacature als Deken van de raad van toezicht. Mevrouw mr. E. van
Empel stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om mevrouw mr.
E. van Empel als Deken te kiezen.
Met 76 van de 79 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Van Empel gekozen tot deken van het
arrondissement Zeeland West-Brabant.

7. Veertien vacatures college van afgevaardigden en de uitslag van de verkiezingen
a. Voorziening in de vacature als lid van het college van afgevaardigden. De heer mr. J.M.
de Jonge stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om de heer mr.
J.M. de Jonge als lid van het college van afgevaardigden te kiezen.
Met 73 van de 80 rechtsgeldige stemmen wordt mr. De Jonge gekozen.
b. Voorziening in de vacature als lid van het college van afgevaardigden. De heer mr. B.F.
Louwerier stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om de heer
mr. B.F. Louwerier als lid van het college van afgevaardigden te kiezen.
Met 73 van de 74 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Louwerier gekozen.
c.

Voorziening in de vacature als lid van het college van afgevaardigden. De heer mr.
G.L.A.M. van Doveren stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor
om de heer mr. G.L.A.M. van Doveren als lid van het college van afgevaardigden te
kiezen.
Met 70 van de 83 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Van Doveren gekozen.

d. Voorziening in de vacature als lid van het college van afgevaardigden. Mevrouw mr. E.
van Empel stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om mevrouw
mr. E. van Empel als lid van het college van afgevaardigden te kiezen.
Met 71 van de 73 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Van Empel gekozen.
e. Voorziening in de vacature als lid van het college van afgevaardigden. De heer mr. U.T.
Hoekstra stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om de heer mr.
U.T. Hoekstra als lid van het college van afgevaardigden te kiezen.
Met 75 van de 79 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Hoekstra gekozen.
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f.

Voorziening in de vacature als lid van het college van afgevaardigden. De heer mr. drs.
D.A.C. Janssen stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om de
heer mr. drs. D.A.C. Janssen als lid van het college van afgevaardigden te kiezen.
Met 62 van de 62 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Janssen gekozen.

g. Voorziening in de vacature als lid van het college van afgevaardigden. De heer mr. D.K.
Nijhuis stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om de heer mr.
D.K. Nijhuis als lid van het college van afgevaardigden te kiezen.
Met 67 van de 68 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Nijhuis gekozen.
h. Voorziening in de vacature als plv. lid van het college van afgevaardigden. Mevrouw mr.
V.C. Andeweg stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om
mevrouw mr. V.C. Andeweg als plv. lid van het college van afgevaardigden te kiezen.
Met 72 van de 74 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Andeweg gekozen.
i.

Voorziening in de vacature als plv. lid van het college van afgevaardigden. De heer mr. R.
Bom stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om de heer mr. R.
Bom als plv. lid van het college van afgevaardigden te kiezen.
Met 75 van de 76 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Bom gekozen.

j.

Voorziening in de vacature als plv. lid van het college van afgevaardigden. Mevrouw mr.
A.M.W.A. van der Hoeven stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt
voor om mevrouw mr. A.M.W.A. van der Hoeven als plv. lid van het college van
afgevaardigden te kiezen.
Met 83 van de 90 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Van der Hoeven gekozen.

k.

Voorziening in de vacature als plv. lid van het college van afgevaardigden. Mevrouw mr.
M.A.M. Rademaker stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om
mevrouw mr. M.A.M. Rademaker als plv. lid van het college van afgevaardigden te
kiezen.
Met 73 van de 73 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Rademaker gekozen.

l.

Voorziening in de vacature als plv. lid van het college van afgevaardigden. Mevrouw mr.
C.M. van den Reek stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om
mevrouw mr. C.M. van den Reek als plv. lid van het college van afgevaardigden te
kiezen.
Met 73 van de 80 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Van den Reek gekozen.

m. Voorziening in de vacature als plv. lid van het college van afgevaardigden. De heer mr.
J.A. de Waard stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor om de
heer mr. J.A. de Waard als plv. lid van het college van afgevaardigden te kiezen.
Met 72 van de 80 rechtsgeldige stemmen wordt mr. De Waard gekozen.
n. Voorziening in de vacature als plv. lid van het college van afgevaardigden. De heer mr.
B.F.C. van de Weijgert stelt zich verkiesbaar. De Overgangsraad van toezicht stelt voor
om de heer mr. B.F.C. van de Weijgert als plv. lid van het college van afgevaardigden te
kiezen.
Met 72 van de 75 rechtsgeldige stemmen wordt mr. Van de Weijgert gekozen.
De Deken merkt na de verkiezingen nadrukkelijk op dat in de nieuwe Advocatenwet
nevenfuncties niet meer zullen worden toegestaan. Daardoor zullen op termijn functies in de
raad van toezicht en het college van afgevaardigden niet meer gecombineerd kunnen worden.
8. Contactcommissies
Met ingang van 1 januari 2013 zijn alle tot dan toe bestaande contactcommissies opgeheven.
In de weken na de vergadering zullen nieuwe commissies worden samengesteld. Kandidaten
kunnen zich aanmelden. Hierover zullen de leden van de balie via de nieuwsbrief nader
worden geïnformeerd.
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De Deken noemt de commissies op. Daarbij ontbreekt de commissie BOPZ. Dit wordt een
werkgroep vanwege het bijzondere karakter.
9. Financiën
a. Verslag van de Penningmeester en verslag van de Commissie tot Nazien van de rekening
en verantwoording over het geldelijk beheer van de raad van toezicht in het
arrondissement Breda over het afgelopen verkorte ordejaar 2012.
De penningmeester doet kort verslag van het verkorte ordejaar. Er zijn geen
bijzonderheden. De kwartaalrekening laat eenzelfde beeld zien als e eerste drie kwartalen
van 2012. Daarvan is ook geen aparte begroting.
De Commissie tot Nazien bestond uit mr. Van der Dussen, mr. Schoenmakers en mw. mr.
Verhagen. Deze laatste doet verslag (bijlage 1) en stelt de vergadering voor de
penningmeester decharge te verlenen.
b. Verslag van de Penningmeester en verslag van de Commissie tot Nazien van de rekening
en verantwoording over het geldelijk beheer van de raad van toezicht in het
arrondissement Middelburg over het afgelopen verkorte ordejaar 2012.
De penningmeester van het arrondissement Middelburg is niet aanwezig, maar ook over
deze kwartaalrekening zijn geen bijzonderheden op te merken. Ook aan de
penningmeester van Middelburg wordt décharge verleend.
c.

Vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen verkorte ordejaar 2012 en verlening
van décharge aan de raad van toezicht in het arrondissement Breda.
De penningmeester wordt door de vergadering decharge verleend.

d. Vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen verkorte ordejaar 2012 en verlening
van décharge aan de raad van toezicht in het arrondissement Middelburg.
De penningmeester wordt door de vergadering décharge verleend.

e. Vaststelling van de begroting over het ordejaar van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014,
tevens vaststelling hoofdelijke omslag over het ordejaar van 1 januari 2013 tot 1 januari
2014.
Deze begroting is al voorgesteld in de vergadering van oktober 2012.
- Punt van aandacht is de BTW. Binnen de nieuwe Orde van Advocaten in Breda
Middelburg kan gebruik gemaakt worden van de BTW-faciliteit zoals de Orde van
Advocaten Breda die tot 1 januari 2013 kende. Daarin kan echter verandering komen
en aldus een extra kostenpost opleveren.
- In reactie op de door mr. Molkenboer gestelde vraag onder punt 3b merkt de
penningmeester op dat er door de Middelburgse balie al geld is gereserveerd voor het
afscheid van mr. Dieleman en drie andere leden van de raad. Dat zal dus niet drukken
op de begroting van de Orde Breda Middelburg.
- De gelden van Middelburg en Breda worden samengevoegd tot één gezamenlijk
saldo.
- Mr. Dieleman merkt tot slot nog op dat er een fout staat in de begroting. Bij
“vergoeding deken/RvT” staat een bedrag van € 130.000,- en dat moet zijn
€ 140.000,- De penningmeester stelt voor de hoofdelijke omslag vast te stellen op € 550,- (ex.
BTW) voor een volwassen advocaat en € 275,- (ex. BTW) voor een stagiaire.
De vergadering stemt in met de voorgestelde hoofdelijke omslag en de begroting, waarbij zij
opgemerkt dat een eventueel tekort i.v.m. de fout in de begroting zal worden betaald uit het
eigen vermogen.
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f.

Benoeming van de Commissie van drie tot Nazien van de rekening en het geldelijk beheer
van de raad van toezicht over het boekjaar 2013.
Mrs. Schoenmakers en Van der Dussen zullen de commissie van drie verlaten. Mrs. Wind
en Verhagen zullen nadenken over een derde persoon die hen zal komen versterken.

g. Vaststellen hoofdelijke omslag Orde van Advocaten Breda Middelburg over het boekjaar
2013.
De hoofdelijke omslag voor een volwassen advocaat wordt vastgesteld op € 550,- ex.
BTW en voor een stagiaire op € 275,- ex. BTW
10. Uitslag van punt 5, 6, en 7
De uitslagen van de verkiezingen zijn in de notulen opgenomen onder de punten 5 t/m 7.
11. Rondvraag
-12. Sluiting
De deken sluit de vergadering om 18.00 uur.
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Bijlage 8
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Van de Deken
ter gelegenheid van de Jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Breda
Middelburg
gehouden op donderdag 24 oktober 2013 te Etten-Leur
van harte welkom allemaal,
de hier aanwezige oud-dekens, mrs De Bont, Elink Schuurman en Sutorius, onze gast van vandaag
mr. David de Knijff uit Den Haag
en alle hier aanwezige collega’s en confrères baliegenoten uit het hele arrondissement, van Oisterwijk
tot West Kapelle, van Moergestel tot Cadzand,
in het bijzonder de advocaat-stagiaires die vandaag voor het eerst bij een Balie Jaarvergadering
aanwezig zijn.
Twee Jaarvergaderingen
e
e
Deze vergadering is onze 2 Jaarvergadering in dit kalenderjaar: op 24 januari 2013 hielden wij de 1
vergadering van de toen nieuw ontstane Orde. Vandaag zijn wij weer bij elkaar omdat we in oktober
volgens de nog vigerende Advocatenwet nieuwe leden van de raad van toezicht moeten kiezen. Dat
zullen we dan ook doen, met name 2 nieuwe leden uit het oostelijk deel van ons arrondissement.
Omdat wij inmiddels een kalenderparallel boekjaar hebben zullen wij op 6 februari 2014 de Financiële
Jaarvergadering houden. Dat zal in Vlissingen zijn.
Herdenking
Zoals ieder jaar betreuren wij ook dit jaar weer het wegvallen van enkele baliegenoten;
dit jaar verzoek ik u met mij stil te staan bij het overlijden van
- Mr. Jan (A.A.J.) Maat;
Mr Maat werd beëdigd op 25 oktober 1972 als lid van de Balie Middelburg, waar hij bij mrs Brugge De
Vleeschouwer een ouderwetse, algemene praktijk voerde. Jan Maat was een aimabele man, mede
grondlegger van het kantoor Wouters en Maat. Hij woonde in Groede mooi gehuisvest in een oude
pastorie. Jan Maat was lid van de balie tot met 31 maart 2012, toen hij zich van het tableau liet
afvoeren wegens ziekte. Hij was lange tijd lid van de Raad van Discipline Den Haag en later – na de
ressortswijziging - van de Raad Den Bosch en bleef op het tableau totdat er een goede opvolger voor
hem in de Raad van Discipline was gevonden.
Hij overleed op 19 januari 2013 en laat in zekere zin zijn advocatuurlijke erfenis na aan zijn zoon en
schoondochter, beiden onze baliegenoten.
- Mr. Wim Venema;
mr Venema werd beëdigd op 2 september 1981 in Rotterdam, waar hij actief was bij het Tweede
advocatencollectief. Mr Venema verbleef een tijdlang in Afrika en was betrokken bij de
werkzaamheden van het Ruanda tribunaal. Omdat hij in België was gaan wonen verhuisde hij begin
2005 naar onze balie met zijn kantoor. Mr Venema voerde een vreemdelingenrechtpraktijk tot hij
enkele maanden geleden in toenemende mate ernstig ziek werd.
Hij is toch vrij plotseling overleden op 21-10-2013.
- Mr. Tadek van Bussel;
Mr Van Bussel werd op 25 februari 2009 als lid van de Bredase Balie beëdigd. Hij was toen al enige
jaren werkzaam als jurist bij het bureau van de ARAG in Breda en was daardoor na zijn beëdiging
voor het ARAG kantoor meteen een waardevolle confrère. Zijn juridische vakkennis, zijn bewuste
uitoefening van het advocatenberoep en zijn betrokkenheid bij “zijn” cliënten werden door zijn
collega’s specifiek benoemd en gewaardeerd.
Mr. Tadek van Bussel werd in de loop van 2011 ernstig ziek en ondanks enig aanvankelijk herstel
bleek dit toch niet voldoende om de ziekte de baas te blijven. Hij overleed gisteren, op 23 oktober
2013 op 36-jarige leeftijd. De Balie Breda Middelburg heeft met Tadek een veelbelovende jonge
confrère verloren.
wilt u met mij gaan staan om hen met enkele minuten stilte gedenken ………………………....
dank u
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Balie in 2013
Het vorig jaar- één jaar na 200 jaar Advocatuur in Nederland en het jaar waarin de Advocatenwet 60
jaar oud werd - stond in het teken van terugblikken.
Het jaar 2012 betekende het einde van de arrondissementsindeling zoals wij die allemaal in ons
advocatenbestaan hadden gekend. Met onvermijdelijke argwaan - want immers zonder werkelijk
inspraak gedwongen tot het volgen van een nationale politieregio-indeling - hebben wij de Herziening
van de Gerechtelijke Kaart en alle daaruit voort-vloeiende reorganisaties als een van buiten komend
onheil op ons af zien komen.
De afgelopen 10 maanden is steeds duidelijker geworden dat de reorganisaties binnen de rechterlijke
macht en OM voor de Orde, en bij ons vooral in het westelijk deel van het arrondissement, veel
negatieve effecten hebben gehad op de praktijk van alledag en deze effecten zijn naar het zich laat
aanzien nog niet voorbij.
Het vertrek van het parket uit Middelburg met alle daaraan verbonden consequenties is in dit verband
één van de onbegrijpelijke ontwikkelingen. Ten gevolge hiervan is het voor de strafrechtadvocaten uit
het Middelburgse vaak onaanvaardbaar moeilijk geworden om hun cliënten bij te staan op een manier,
die kwalitatief als passend en gewenst wordt gezien. Het gebrek aan belangstelling bij het Ministerie
om zich werkelijk serieus te verdiepen in de problemen die rondom behoorlijke kwalitatieve
rechtsbijstand-verlening zijn ontstaan is één van de aspecten van een justitiële bezuinigingsronde, die
voor onze rechtsorde ongetwijfeld nog verdere desastreuze gevolgen zal hebben.
De contouren die zich steeds helderder aftekenen vanuit het Haagse bolwerk betekenen voor de
uitoefening van ons beroep ook inmiddels op ’t tweede gezicht weinig goeds.
Ontwikkelingen met betrekking tot de Toegang tot het Recht
(griffierechten en gefinancierde rechtshulp)
Vorig jaar deze tijd sloot ik mijn praatje af met de opmerking, dat ik weinig vertrouwen had in de
ontwikkelingen met betrekking tot de Toegang tot het Recht, met name omdat er nog een ronde
verhoging griffierecht te verwachten was – zoals we inmiddels weten – en omdat ongetwijfeld voor
een nieuwe, niet geringe aanval op de gefinancierde rechtshulp moest worden gevreesd.
De Staatssecretaris heeft zich wat dat betreft niet onbetuigd gelaten. Op 2 juli jl. liet hij ons weten wat
hij met zijn ambtenaren heeft bedacht om de toegang tot het recht in 2014 voor een niet onaanzienlijk
deel van de rechtzoekenden af te sluiten. In de brief was hij niet eens volledig: onvermeld liet hij
namelijk dat niet alleen de vergoeding per punt met 30% wordt gekort, dat de eigen bijdragen
verdubbeld worden en dan bovendien slechts voor diegenen, die überhaupt een zaak hebben binnen
een categorie die nog voor toevoeging in aanmerking komt, maar dat ook het maximum aantal punten
per advocaat op jaarbasis met 50% zal worden beperkt. Daarbij komt nog eens dat het incassorisico
m.b.t. proceskostenvergoedingen wordt verlegd naar de advocaat.
Op 14 november a.s. zal in de Tweede Kamer de behandeling van de Justitiebegroting plaatsvinden.
Uw raad van toezicht en de NOvA hebben u al opgeroepen u niet onbetuigd te laten in uw protesten
tegen de onzalige plannen, door bijvoorbeeld naar Den Haag te gaan en met uw aanwezigheid het
protest van de Orde kracht bij te zetten.
Het algemene beeld dat bestaat, n.l. dat advocaten dergelijke protesten zouden voeren omwille van
de eigen beurs moeten we met kracht uit de wereld helpen door om ons heen aan iedereen –
werkelijk iedereen - uit te leggen waar het hier werkelijk om gaat: het cliëntenbelang.
Onlangs hoorde ik op Radio 1 Jeroen Recourt, die werkelijk beter zou moeten weten, zeggen dat hij in
tijden van crisis toch echt vindt dat als er dan ergens moest worden bezuinigd zoals nu het geval is, hij
kiest voor de zakken van de advocaten en niet voor die van de rechtzoekenden. Toen werd mij weer
eens duidelijk dat ook zijn partij de relatie met de alledaagse werkelijkheid van de rechtspleging en de
toegang tot het recht als taak van de overheid volledig kwijt lijkt te zijn.
Het komt er op neer dat de afbraak van ons systeem van gefinancierde rechtshulp binnenkort op hun
agenda staat.
In hun blog op NLBLOG.nl hebben Mies Westerveld en Marq Wijngaarden over Asielbeleid en
Rechtshulp “het is nog erger” een indringende uiteenzetting gegeven over deze afbraak en de niet
altijd transparante overheidsacties op asiel- en vreemdelingenrecht terrein. Ze spreken over een
tombola, waar advocaten voor de vraag of zij een reële vergoeding krijgen afhankelijk zijn van 2
overheidsspelers. Wellicht is dit de reden dat we nu aanbieders voor deze diensten vinden op
Marktplaats.nl
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Wetsontwerp Positie en Toezicht Advocatuur
Op 9 oktober jl hebben de Justitiewoordvoerders in de Tweede Kamer gesproken met mr. Rein Jan
Hoekstra, de onafhankelijke interim rapporteur Toezicht Advocatuur. Hij heeft zijn indrukken
weergegeven met betrekking tot de voortgang, die de Orde en de Dekens maken op het gebied van
professionalisering en versterking van het toezicht binnen de advocatuur en de rapportage daarover.
Hij gaf ons niet alleen een “ruim voldoende”, maar gaf verder aan dat hij in zijn rapportage in
december a.s. verwacht verdere voortgang te kunnen constateren.
Hoekstra zal ook het volgend ordejaar zijn werkzaamheden als rapporteur voortzetten.
Eén en ander was aanleiding voor de Tweede Kamer agendacommissie om de TK behandeling van
het wetsontwerp Positie en Toezicht Advocatuur niet eerder te laten plaatsvinden dan nadat deze
volgende rapportage van Hoekstra, de eindrapportage over 2013, is uitgebracht. Dit geeft ons als
Orde de gelegenheid om verder concreet te laten zien waarom onze stelling juist is dat het door de
Staatssecretaris gewenste externe toezicht door een extern college van toezicht niet nodig is, mede
omdat onduidelijk blijft wat dit college kan toevoegen aan het inmiddels goed werkende toezicht, dit
voor diegenen aan wie het rechtstatelijk argument – dat iedere overheidsbemoeienis met de
rechtsbedeling taboe is - niet besteed is.
De NOvA, in samenwerking met een werkgroep uit het college van afgevaardigden, heeft onder de
naam Récht onafhankelijk
een lobby campagne opgetuigd met de bedoeling hiermee de
bewustwording wakker te schudden, zowel binnen de balie als ook meer breed maatschappelijk
gezien, dat een onafhankelijke advocatuur als peiler van een rechtstaat als de onze een absolute
voorwaarde is, die door de overheid gewaarborgd moet zijn en blijven.
De gevolgen van staatstoezicht op onze beroepsgroep zijn niet gering, met name voor
onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid. Bij ons hebben we vandaag mr David de Knijff, lid van de raad
van toezicht van de Haagse Orde, die voor ons nog eens uiteen zal zetten wat we ons moeten
realiseren en die met ons aan de hand van enkele stellingen hierover in discussie zal gaan.
KWALITEIT
In het wetsontwerp Positie en Toezicht Advocatuur zijn gelukkig nog steeds herkenbaar diverse door
de Commissie Van Wijmen aangedragen verbeteringen voor de grondslagen van onze
beroepsuitoefening. Hierbij denk ik met name aan de gecodificeerde kernwaarden en
geheimhoudingsverplichting.
De kernwaarden, u kent ze allemaal uiteraard: integriteit, onafhankelijkheid, partijdigheid,
vertrouwelijkheid en deskundigheid, vormen allen te samen de grondslag voor de kwaliteit die
advocaten in acht nemen bij hun beroepsuitoefening.
Het veld van juridische dienstverlening buiten de advocatuur is de afgelopen jaren uitgebreid
verbreed. Hierdoor is onder andere grotere druk op onze tarieven ontstaan. Het meest relevant is
echter mijns inziens dat de advocatuur zich professioneel kan en blijft onderscheiden door het verder
versterken van haar kwaliteitsbewustzijn en het daadwerkelijk leveren van de hoogste kwaliteit in de
juridische dienstverlening. Nederlanders zijn niet alleen door de crisis kritischer geworden, ook met
betrekking tot onze kwaliteit. We moeten zien te vermijden dat de tevredenheid over onze
dienstverlening afneemt.
Diverse onderzoeken naar klanttevredenheid over advocaten laten zien hoe wij dit door eigen
initiatieven en bewustzijn kunnen voorkomen. Via het internet zijn onderzoeksresultaten te
downloaden, die hierbij kunnen helpen voor die kantoren die geen externe consultants kunnen
inhuren.
Er bestaan inmiddels enkele kwaliteitskeurmerken, waarvan u de normering op het web terugvindt of
bijvoorbeeld bij de Stichting Viadicte die de mogelijkheid biedt om wegwijs te worden in de
normering van hun Met Recht Tevreden-keurmerk.
Er is ook een als onafhankelijk aangeprezen kwaliteitslabel voor advocaten, zie DeBesteAdvocaat.nl
e
dat al een 3 rapportage over kwaliteitsonderzoek en klant-tevredenheid uitbracht.
Het WODC kwam in 2012 met een rapport na een verkennend onderzoek naar de kwaliteit van de
dienstverlening door advocaten en rechtsbijstandverzekeraars, die ook onderling vergeleken worden.
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De advocatuur heeft een lange en gedegen traditie in de rechtsbijstandverlening en kan door haar
eigen normering, die mede in wet en regels is geborgd, zich volgens mij zonder meer handhaven als
de onbetwistbaar beste beroepsgroep op ons specialistisch terrein: de rechtsbijstand en
rechtspleging. Door de meest zorgvuldige aandacht aan onze kwaliteit te besteden, individueel en op
kantoorniveau, moet het mogelijk zijn onze positie te handhaven en versterken. We hebben dit zelf in
de hand.
Met name door de beste kwaliteit van dienstverlening zullen wij ons altijd kunnen blijven
onderscheiden van alle andere juridisch dienstverleners, procesmonopolie of niet.
In het komend ordejaar zal de kwaliteit extra aandacht krijgen bij de kantoorbezoeken door de raad
van toezicht in het kader van doorlopend toezicht.
De raad van toezicht bezoekt ieder jaar steekproefsgewijs 10 tot 15% van de kantoren in het
arrondissement. Daarnaast vinden bezoeken en onderzoeken plaats die door signalen of concrete
incidenten of klachten geïndiceerd zijn.
De ervaringen met deze doorlopend toezicht bezoeken kan de raad in het afgelopen jaar als zeer
goed kwalificeren: de bezochte kantoren hebben allemaal uitstekend hun medewerking verleend,
hebben inzage en toelichting gegeven met betrekking tot alle aspecten van de kantoororganisatie en
beroepsuitoefening. De raad is geen schokkende of ernstige tekortkomingen tegengekomen en de
informatie uitwisseling over en weer is ook gebleken een goed nader kennismakingsmedium te
bieden. Op deze manier wordt het toezicht hopelijk beter te verteren.
De raad staat daarbij overigens naast het toezicht steeds open voor bijdragen uit de balie voor wat
betreft verbeteringen.
Kleine Kantoren
De doorlichting- en herzieningsronde van de NOvA regelgeving die vorig jaar september is gestart
strekt zich uiteraard ook uit over de Samenwerkingsverordening, die al ruim 20 jaar oud is.
De afgelopen jaren zien we een toenemende stroom van samenwerkingsverbanden, al dan niet van
kleine kantoren, waarbij solo praktijkvoerders samen versterking zoeken zonder de zelfstandigheid op
te geven.
Het is de bedoeling deze samenwerking niet onmogelijk te maken door de bepalingen van de
Samenwerkingsverordening. Daarom heeft het Dekenberaad vorig jaar een nadere beleidsrichtlijn
gepubliceerd die zal worden gebruikt totdat er nieuwe formele regels zijn vastgesteld. Hierbij is er wel
zorgvuldige aandacht om niet af te wijken van de ratio van de Samenwerkingsverordening voor zover
deze onveranderbaar relevant is.
Binnenkort – op 11 december a.s. - zal de raad van toezicht een bijeenkomst organiseren voor
zogenaamde Kleine Kantoren, kantoren tot 3 advocaten, waar wij graag horen wat de ideeën en
wensen zijn met betrekking tot het vormen van samenwerkingsverbanden, met de bedoeling bij de
nieuwe regelgeving rekening te houden met die opties die passen en reëel zijn. De bijeenkomst is in
Bergen op Zoom, zo centraal mogelijk gelegen om zoveel mogelijk balieleden in de gelegenheid te
stellen hierheen te komen.
Bij die gelegenheid kunnen kleine kantoorvoerders elkaar ook weer eens ontmoeten en verder met de
aanwezige raadsleden specifiek voor hen belangrijke zaken ter tafel brengen. Wij hopen op een flinke
opkomst en actieve bijdragen.

Mijn dank aan alle helpers
De Deken houdt u ieder jaar weer voor hoe belangrijk het is dat Deken en raad van toezicht
professioneel ondersteund worden door het Bureau van de Orde. Dit is mij het afgelopen jaar weer
eens te meer gebleken bij inzicht in de manier van werken van collega dekens met hun Bureaus: wij
mogen ons in Breda Middelburg werkelijk gelukkig prijzen met het Bureau met haar directeur. Zonder
hen en hun kwalitatief uitstekende werk is het niet mogelijk om het gewenste resultaat op een niveau
als dat van ons te bereiken. En wij mogen bepaald trots zijn op dit niveau en het koesteren.
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Mijn nadrukkelijke dank gaat hier uit naar alle leden van onze raad van toezicht, die in toenemende
mate hun activiteiten en inzet ten behoeve van de balie blijven leveren, tot mijn grote plezier en
ondersteuning.
Een speciale plaats is er altijd in mijn dankwoord voor de medewerkers van het Bureau van de Orde:
mr Cindy Keijzers, onze nieuwe stafjurist mr Madelon Vis, Sonja Hulsman-Koorn en Beppie Lemmers,
allen onder de uiterst deskundige leiding van mr. Monique Rademaker. U weet het inmiddels wellicht
al, maar ik kan het niet genoeg zeggen : zij allen vormen mijn “conditio sine qua non”.
Het Bureau heeft door ziekte van medewerkers problemen gekend in 2013, zodat nu naar vervanging
wordt gezocht. Dit hopen we binnenkort rond te hebben zodat met een volle bezetting het nieuwe jaar
kan worden ingeluid.
Zoals ieder jaar hebben wij ook in 2013 in incidentele gevallen extra hulp en ondersteuning kunnen
krijgen van enkele oud-dekens en van oud-RvT lid mr. Nicole Sinjorgo, die op deze manier nog steeds
deel zijn van onze “actieve kring”. Wij danken hen daarvoor hartelijk.
Verder gaat onze dank als balie ook uit naar de leden van de college van afgevaardigden-fractie, de
leden van alle Contactcommissies en naar alle andere individuele balieleden, die de organisatie van
de Balie Breda Middelburg en het welbevinden van haar leden een warm hart toedragen en dat
gevoelen door hun activiteiten ieder jaar weer daadwerkelijk kracht bij zetten. Een materieel blijk van
dank zal hen binnenkort worden overhandigd, bij de u bekende eindejaarsbedeling van de deken.
Ik dank u voor uw aandacht.
Breda, 24 oktober 2013

48

