Jaarverslag 2015
van de raad van de orde van advocaten in het arrondissement Zeeland – West-Brabant

Voorwoord van de deken

Het jaar 2015 stond in het teken van de gewijzigde Advocatenwet: met ingang van 1 januari 2015 is
het nieuwe toezicht op advocaten ingevoerd, met 37 nieuwe en 77 gewijzigde wetsartikelen,
4 wetsartikelen zijn vervallen. Ook de begrotingsprocedure uit de Wtbz is vervallen.
Het bestuur van de orde wordt gevoerd door de (omgedoopte) raad van de orde, die met minder
toezichttaken is belast. De deken is in de nieuwe wet degene, bij wie het merendeel van de
toezichttaken is neergelegd, maar de goede praktijk van het door deken en raadsleden gezamenlijk
uitvoering geven aan het toezicht binnen de lokale balies blijft gehandhaafd. Op het toezicht door de
deken en de raad zijn inmiddels eveneens de regels uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van
toepassing geworden. Bestuurlijke boetes op basis van de Awb kunnen voor een reeks
administratieve tekortkomingen in de plaats van het tuchtrechtelijk traject worden ingezet.
Sinds 1 januari 2015 is de deken tevens toezichthouder op de uitvoering van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het vurig verdedigde orde standpunt, dat geen
externe (overheids-)dienst of autoriteit bij advocaten mag “binnenkijken” is hiermee gehonoreerd,
anders dan bij notarissen en accountants. De geheimhoudingsplicht tegenover de cliënt, nu
gecodificeerd, kan door advocaten ongeclausuleerd worden nageleefd.
Gelijktijdig met de gewijzigde wettelijke regeling is de nieuwe Voda van kracht geworden: de
Verordening op de advocatuur. Een intensieve NOvA-doorlichting van de voorheen 12 verordeningen,
die in samenhang niet meer optimaal leesbaar waren, heeft tot een goed hanteerbare nieuwe regeling
geleid.
Als nieuw instrumentarium volgt uit de wettelijke regeling - voor dekens en tuchtrechters - de
mogelijkheid om boetes c.q. proceskostenveroordelingen op te leggen. De deken gaat bij iedere
tekortkoming na of het bestuursrechtelijk dan wel het tuchtrechtelijk traject de beste en meest
effectieve reactie oplevert.
Nieuw is ook het College van Toezicht, bestaande uit de Algemeen Deken van de NOvA (voorzitter)
en twee Kroonleden, mr. R.J. Hoekstra en mr. J. de Wit, op 1 januari 2015 aangetreden. Het College
voert stelseltoezicht uit en bezoekt daartoe jaarlijks de arrondissementsdekens om te bezien hoe het
toezicht in de balies gestalte krijgt. Er zijn periodieke contacten tussen het College en de voorzitter
van het landelijk dekenberaad. Beiden stellen een jaarplan op met speerpunten voor het toezicht.
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In de balie Breda-Middelburg is – deels samen met de balies Den Bosch en Limburg - veel aandacht
besteed aan informatievoorziening aan de baliegenoten, gericht op optimale naleving van de (nieuwe)
regels. Bij de raden van de orden en de dekens is men zich terdege bewust van de toenemende druk
op advocaten – zowel administratief als financieel - ten gevolge van de nieuwe toezichtontwikkelingen.
Dit blijft voor de dekens steeds weer een factor van belang, waarmee rekening wordt gehouden in
discussies en bij ontwikkelingen.
Er wordt gestreefd naar een meer inhoudelijk bewustzijn bij advocaten ten aanzien van de naleving
van de verplichtingen en regels. Voor de jaarlijkse Centrale Controle op de Verordening(en) wordt
onderzocht of een minder administratief belastend en tot automatisme leidend model kan worden
gevonden. In de balie Breda-Middelburg zal voor de CCV 2015 een proef worden gedaan met een
nieuw model, waarbij ook gevraagd wordt om kengetallen te verstrekken. Zo wordt een eerste stap
gezet in het kader van risico gestuurd toezicht.
In de loop van 2015 is de deken Breda-Middelburg gekozen tot voorzitter van het landelijk
dekenberaad.
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1. Verslag van de raad van de orde
1.1. Vergaderingen
In het jaar 2015 heeft de raad van de orde 12 maal vergaderd. Vaste agendapunten voor die
vergaderingen zijn onder andere klachten, bemiddelingen, verzoeken tot beëdiging, verzoeken tot
uitreiking verklaring voltooide stage, contactcommissies en representatie. Twee maal per jaar wordt
het eerste deel van de vergadering bijgewoond door het bestuur van de Jonge Balie. Met de Jonge
Balie worden onder meer de haardgesprekken en pleitoefeningen besproken, alsmede de door de
Jonge Balie georganiseerde Zuidelijke Pleitwedstrijd en het Jonge Balie golftoernooi.
Voor de samenstelling van de raad van de orde in 2015 wordt verwezen naar de bijlagen bij dit
verslag.
1.2. Portefeuilles
Binnen de raad worden de volgende portefeuilles onder de leden van de raad en de adjunct-secretaris
verdeeld: advisering gedragsregel 12, stage en opleiding, burgerlijk proces, strafrecht, bestuursrecht,
personen- en familierecht, jeugdrecht, vreemdelingenrecht, insolventierecht, vreemdelingenrecht,
gefinancierde rechtsbijstand kleine kantoren, PR en communicatie en personeelszaken.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is met ingang van 2015 geen lid van de raad van de orde belast
met de portefeuille begrotingen. Met de invoering van de nieuwe Advocatenwet per 1 januari 2015 is
de begrotingsprocedure komen te vervallen.
De raad van de orde heeft op de verschillende rechtsterreinen contactcommissies samengesteld. De
meeste leden van de raad maken q.q. deel uit van één of meer contactcommissies en doen in de
vergaderingen van de raad verslag van de activiteiten van de commissies. Voor een overzicht van de
verdeling van de contactcommissies wordt verwezen naar de bijlagen waarin de portefeuilleverdeling
van de leden van de raad staat vermeld.
Contactcommissie burgerlijk proces
De contactcommissie burgerlijk proces is in het jaar 2015 samengesteld uit de volgende leden:
Mr B.J.M.P. Cremers (portefeuillehouder namens de raad van de orde), mr F. Wubbena (voorzitter),
mr M.B.A. Alkema, mr H.M.J. van den Hurk en mr drs. P.H.A. van Namen.
Begin 2015 is afscheid genomen van mr J. de Meester uit Middelburg. Hij en mr Van Namen werden
kantoorgenoten, waarna is besloten dat één van hen de commissie zou verlaten. Zoals bekend heeft
mr H.J.A.M. Tinga zich eind 2014 moeten laten schrappen van het tableau. In de vacatures van mr De
Meester en mr Tinga is medio 2015 - na het plaatsen van een vacature via de Nieuwsbrief - voorzien
door benoeming van mr A.J.H.W. Coppelmans en mr G.W.J. van Dijke. Een rooster van aan- en
aftreden voor de komende jaren is vastgesteld.
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De commissie heeft in 2015 de reguliere halfjaarlijkse overleggen gevoerd met zowel het Gerechtshof
als de rechtbank. Verslagen zijn via de nieuwsbrieven verspreid. Tijdens het laatste overleg met de
rechtbank is gesproken over het wederom gezamenlijk organiseren van een professionele ontmoeting.
Deze is voor het jaar 2016 voorzien. In de overleggen met de rechtbank zijn de ontwikkelingen met
betrekking tot het KEI-project vanzelfsprekend een vast agendapunt.
De commissie heeft in 2015 daarnaast twee keer een evaluatiegesprek gevoerd met de deken en de
adjunct-secretaris.
Contactcommissie bestuursrecht
De contactcommissie Bestuursrecht bestond in het verslagjaar 2015 uit:
mr drs. B.F.J. Bollen, mr I. Leenders, mr B.J.P.G. Roozendaal, mr C.J. IJdema, mr A.P.G.M. Schreurs
en mr D.H.J. Kochx. Als portefeuillehouder binnen de raad van de orde maakte mr E. van Empel
eveneens deel uit van de contactcommissie.
Evenals voorgaande jaren heeft de contactcommissie overleg gehad met het team bestuursrecht van
de rechtbank over de werkwijze van de rechtbank en de verdeling van zaken over de locatie Breda en
Middelburg. Voorafgaand aan de bijeenkomst is via de nieuwsbrief van de orde aan de advocaten in
het arrondissement een oproep gedaan om agendapunten voor het overleg aan te dragen.
Voorts heeft de commissie ook in 2015 samen met leden van het team bestuursrecht van de
rechtbank op 21 april 2015 een professionele ontmoeting georganiseerd met als titel: “Het gebrekkige
besluit voorbij”. Deze bijeenkomst is zeer goed bezocht en wordt hogelijk gewaardeerd door zowel
advocaten als medewerkers en rechters van de rechtbank. Als sprekers waren uitgenodigd prof. mr
B.J. van Ettekoven, prof. mr J.C.A. de Poorter, prof. mr L.J.A. Damen en mr dr. L.M. Koenraad die ook
als dagvoorzitter optrad.
Contactcommissie strafrecht
De contactcommissie strafrecht bestond in het verslagjaar 2015 uit:
mr A.A. Feenstra (voorzitter), mr R. van ’t Land, mr I.F.J. Beugelsdijk, mr V.C. Serrarens, mr R.T.K.
Davidse en mr J.C. Sneep. Als portefeuillehouder binnen de raad van de orde maakte mr W.A.
Lensink eveneens deel uit van de commissie.
In het verslagjaar is de commissie betrokken bij ontwikkelingen betreffende de ZSM-afdoening van
zaken door het OM. In samenwerking met het OM is er een stageweek “Op ZSM” georganiseerd,
waarbij advocaten in de gelegenheid werden gesteld kennis te nemen van de werkwijze van ZSM in
de praktijk. ZSM is ook daarna een steeds terugkerend onderwerp gebleven. In verband met het
voornemen van het OM om, in het kader van een “proeftuin”, te werken naar een permanente
aanwezigheid van advocaten op de ZSM-locatie is (en wordt) er door leden van de commissie
deelgenomen aan overleg met OM en politie. Naar verwachting zal per 1 maart 2016 een begin met
deze proeftuin kunnen worden gemaakt. Tevens wordt, n.a.v. de recente uitspraak van de Hoge Raad
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betreffende de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor, ook over dit onderwerp overleg
gevoerd. Belangrijkste gesprekspartner is hier de politie. Regelmatig vindt overleg plaats tussen een
afvaardiging van de commissie, het gerechtshof en het Ressortsparket. Daar komen met name
praktische ontwikkelingen in de behandeling van bij het Hof voorkomende zaken ter tafel.
Hierover wordt bericht in de nieuwsbrief van de orde. Ook met de sector strafrecht van de rechtbank
en het OM vindt zulk periodiek overleg plaats. Door mr Lensink wordt deelgenomen aan het landelijk
overleg van portefeuillehouders strafrecht van de diverse lokale raden van de orde.
Contactcommissie jeugdrecht
De contactcommissie Jeugdrecht heeft in het verslagjaar overleg gehad met het team Jeugdrecht van
de rechtbank en het parket (jeugdofficier van justitie). Het overleg heeft ten doel passende
(werk)afspraken te maken die de efficiency kunnen bevorderen en aandacht te hebben voor over en
weer gebleken algemene problemen in de behandeling van jeugdzaken (zowel straf, als civiel). Ook
heeft de commissie, op haar verzoek, kunnen deelnemen aan overleg tussen de rechtbank, de Raad
voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen op het gebied van jeugdzorg. Door de
commissie worden de uit deze overleggen voortkomende werkafspraken in de nieuwsbrief van de
orde gepubliceerd. Niet onvermeld mag worden dat door de commissie op 8 april 2015 een
bijeenkomst “De Nieuwe Jeugdwet” is georganiseerd. Deze bijeenkomst werd bezocht door meer dan
100 advocaten en was een groot succes. De contactcommissie bestond in het verslagjaar uit mr
M.J.E.M. Edelmann (voorzitter), mr M. Verger-Maas, mr C.E.J.E. Kouijzer en mr L.E. Swart. Mr W.A.
Lensink maakt als portefeuillehouder binnen de raad van de orde eveneens deel uit van de
commissie.
Contactcommissie personen- en familierecht
De contactcommissie personen en familierecht bestond in 2015 uit de volgende personen:
Mr Th. Kremers (voorzitter), mr T.J.W. Noordegraaf-van Dijke (secretaris/penningmeester), mr Ph van
Kampen, mr W.E. de Wit-de Witte, mr L.A.E. Bregonje-Voermans, mr P. Marcucci en mr H.J.P.M. van
Berckel-van der Rijken namens de raad van orde.
De contactcommissie heeft twee keer per jaar overleg met de rechtbank. Dat overleg vindt plaats in
Bergen op Zoom op de rechtbanklocatie. Bij dat overleg zijn gebruikelijk de teamvoorzitters
familierecht van de beide locaties (Breda en Middelburg) aanwezig, alsmede een afvaardiging van de
griffie en het secretariaat van de beide teams.
Eens per jaar heeft de contactcommissie overleg met het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. Bij dat
overleg zijn de balies Zeeland - West-Brabant, Oost-Brabant en Limburg vertegenwoordigd.
Voorafgaande aan de overleggen inventariseert de contactcommissie via de nieuwsbrief van de orde
aandachtspunten vanuit de advocatuur. Die punten worden in de commissie voorbesproken en op de
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agenda geplaatst van het overleg. Besproken punten worden vastgelegd in de notulen. Die notulen
worden vervolgens via de nieuwsbrief van de orde verspreid onder de advocaten.
Sinds dit jaar sluit de contactcommissie ook aan bij het brede overleg Jeugd. Dit omdat er bij de
advocaten familierecht ook met regelmaat vragen rijzen met betrekking tot jeugdzaken zoals OTS en
UHP. Bij dat overleg sluiten dan tevens de Raad voor de kinderbescherming en gezinsvoogdijinstellingen aan.
Ook het afgelopen jaar hebben de diverse overleggen plaatsgevonden.
Op 16 april en op 12 november 2015 is overleg gevoerd met de rechtbank, team familierecht. Op 1
juni 2015 heeft het overleg met het Hof plaatsgehad. Op 8 oktober 2015 vond het breed overleg plaats
met de rechtbank.
In algemene zin kan gesteld worden dat de overleggen constructief verlopen. Er wordt open
gecommuniceerd en omdat er naar wordt gestreefd steeds dezelfde afvaardiging naar de overleggen
te laten gaan, leert men elkaar steeds beter kennen.
Blijft een probleem dat de rechtbank kampt met een tekort aan mensen (voortkomend uit het gebrek
aan middelen), waarmee het meest lastige (en vaker terugkerende) agendapunt onderwerp van
gesprek blijft. De rechtbank blijft werken aan het inlopen van de achterstanden, maar een structurele
oplossing lijkt op zeer korte termijn niet bereikt te kunnen worden.
Contactcommissie insolventierecht
De insolventiecommissie bestond in 2015 uit de volgende personen: mr B.F. Louwerier (voorzitter),
mr L.B.A. van Logtestijn, mr K.E.H. de Klerk, mr M.L. Huisman, mr F.T. Hiemstra en mr J.A. de Waard
(portefeuillehouder namens de raad van de orde).
De insolventiecommissie heeft in 2015 twee maal overleg gehad op de rechtbank met een delegatie
van de Insolventiekamer van de rechtbank.
Onderwerpen, die onder andere aan de orde kwamen in deze overleggen, waren de personele
wisselingen bij de insolventiekamer, de kantoorbezoeken door de rechtbank, voortgang van het
rechtspraak project Kwaliteit En Innovatie (KEI), benoemingenbeleid en wederzijdse samenwerking.
Op 7 juli 2015 en op 16 december 2015 heeft het overleg plaatsgevonden. De commissie heeft verder
een aantal malen (telefonisch) vergaderd.
Eind 2015 is afscheid genomen van mr Van Logtestijn en mr Huisman uit de commissie en met ingang
van 1 januari 2016 maakt mevrouw mr M. Oonk-Pallandt deel uit van de insolventiecommissie.
Het jaar 2016 zal in het teken staan van de verdere implementatie van het KEI-project en het
benoemingenbeleid, mede gelet op de beleidsnota die de Recofa aan het opstellen is.
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Contactcommissie vreemdelingenrecht
In 2015 bestond de contactcommissie vreemdelingenrecht uit mr M.C. Heijnneman, mr J.M.M.
Verstrepen en mr M.S. Yap. Mr M.A.M. Rademaker maakte als portefeuillehouder vreemdelingenrecht
namens de raad van de orde deel uit van de commissie.
De contactcommissie vreemdelingenrecht is in 2015 één maal bijeengekomen. De activiteiten van de
commissie zijn in december 2015 samen met een afvaardiging van de raad van de orde geëvalueerd.
Op 17 maart heeft er overleg tussen team vreemdelingenrecht van de rechtbank en een klantenpanel
bestaande uit advocaten die gespecialiseerd zijn in het vreemdelingen-/asielrecht plaatsgevonden.
Onderwerp van bespreking was uiteraard KEI en de nieuwe zaaksbehandeling aan de hand van een
aantal discussiepunten zoals, deskundigheid, rechtseenheid van beslissingen, bejegening, integriteit
en dergelijke. In maart 2016 vindt opnieuw een bijeenkomst met het team vreemdelingenrecht van de
rechtbank en het klantenpanel plaats.
Het aantal piketmeldingen voor vreemdelingenbewaring is in 2015 verder afgenomen. Hierdoor is er
een probleem voor advocaten ontstaan met het voldoen aan de inschrijvingseisen van de Raad voor
Rechtsbijstand voor deelname aan het vreemdelingenpiket. Vooralsnog is het de contactcommissie
niet gelukt om samen met de Raad voor Rechtsbijstand een oplossing te vinden voor dit probleem.
Voorts bleek dat in de regio Tilburg nog slechts drie advocaten ingeschreven waren. In samenspraak
met de vreemdelingenrechtadvocaten die deelnemen aan het vreemdelingenpiket en de Raad voor
Rechtsbijstand is besloten om de piketregio’s in West-Brabant samen te voegen.
Contactcommissie gefinancierde rechtshulp
Voor de contactcommissie gefinancierde rechtshulp is het een druk jaar geweest. Zowel de commissie
Barkhuysen als de commissie Wolfsen hebben onderzoek gedaan naar de door de overheid
gefinancierde rechtshulp en eind 2015 verslag gedaan. Inmiddels lijkt ook buiten de advocatuur
duidelijk te worden, dat de hoogte van de vergoedingen voor het verlenen van gefinancierde
rechtshulp te laag is. Hierdoor wordt het problematisch om aan de groep cliënten die van
gefinancierde rechtshulp afhankelijk is, deze rechtshulp te blijven verlenen.
De contactcommissie gefinancierde rechtshulp bestond in 2015 uit: mr G.A.P. Avontuur, mr W.G.M.
Vos en mr P.M.J.T. Schumans. Namens de raad van de orde maakte mr M.A.M. Rademaker als
portefeuillehouder deel uit van de contactcommissie.
De leden van de contactcommissie hebben de portefeuillehouder bij de deelname aan het landelijk
portefeuillehoudersoverleg gefinancierde rechtshulp inhoudelijk ter zijde gestaan. Zij deden dit door
middel van het leveren van commentaar op de in het overleg besproken stukken en het aandragen
van aandachtspunten.
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1.3. Jaarvergadering
Op 19 maart 2015 vond de jaarvergadering van de orde van advocaten Breda Middelburg plaats in
Huize Joosen te Breda. Tijdens de jaarvergadering zijn de gebruikelijke zaken besproken zoals de
financiën en een vacature in de raad van de orde. In verband met de invoering van de nieuwe
Advocatenwet per 1 januari 2015 en daarmee wijziging van de naam van de raad van toezicht in raad
van de orde is de terminologie in het Huishoudelijk reglement voor de orde van advocaten in het
arrondissement Zeeland – West-Brabant aangepast en deze wijziging werd vastgesteld.
Prof. dr. Ad J. Kil, Emeritus Hoogleraar Didactiek van Research voor Professionals en Director
Executive PhD Programs aan de Nyenrode Business Universiteit, Professor at Nottingham University
(UK), was gastspreker bij de vergadering.
De onderwerpen van zijn voordracht waren;
-

Generaties onder elkaar,

-

Rollen, processen en tijdshorizon in het advocatenkantoor,

-

Drie hoofdprocessen in het advocatenkantoor: balans en dis-balans,

-

Leiderschap in het advocatenkantoor,

-

Ondernemerschap en het advocatenkantoor.

2. Verslag van het bureau van de orde
Het bureau van de orde ondersteunt de deken en de raad van de orde. Met de wijziging van de
Advocatenwet is er een wijziging gekomen in de taken van de deken en de raad van de orde. Het
toezicht op toetreding tot de balie, goedkeuring stage en patroon, de opleiding van stagiaires en
voltooiing van de stage, permanente opleiding, advisering met betrekking tot detachering en het
kantoor houden buiten Nederland en dergelijke, behoort tot de bevoegdheden van de raad van de
orde.
Het overige toezicht zoals klachtbehandeling, het voldoen aan vereisten voortvloeiend uit de
Advocatenwet, Verordening op de advocatuur, WWFT en overige op advocaten van toepassing zijnde
regelgeving berust bij de deken. In al deze taken, inclusief het ontwikkelen van beleid en de
administratieve verwerking van dit alles vindt door ondersteuning vanuit het bureau van de orde
plaats. Sinds enkele jaren is de professionalisering van het bureau van de orde een speerpunt.
Geconstateerd kan worden dat het bureau van de orde een heel eind op weg is, maar dat er nog wel
een professionaliseringsslag te maken valt waar het de automatisering betreft. Zo beschikt het bureau
van de orde niet over een geïntegreerd kantoorautomatiseringssysteem. In 2015 is een begin
gemaakt met het ontwikkelen van een geïntegreerde kantoorautomatisering. Deze
kantoorautomatisering wordt gezamenlijk door alle ordebureaus in het land aangepakt. Bij een
uniforme kantoorautomatisering wordt het mogelijk voor de ordebureaus om van elkaar
9

werkzaamheden over te nemen en bij te springen in geval dat nodig mocht zijn. Daarnaast leidt een
uniforme kantoorautomatisering ertoe dat vanuit de verschillende ordes op uniforme wijze verslag kan
worden gedaan van het door de deken en de raad van de orde gevoerde toezicht. Voor de
samenstelling van het bureau in 2015 wordt verwezen naar de bijlagen bij dit verslag.
2.1. Klachten
Het onderzoek in klachten die bij de deken van de orde worden ingediend, wordt voor de deken
uitgevoerd door de stafjuristen van het bureau. De behandeling van de klachten vindt plaats
overeenkomstig de landelijk vastgestelde Leidraad dekenale klachtbehandeling. Als bemiddeling
mogelijk lijkt, wordt eerst geprobeerd de klacht op die wijze op te lossen. Mocht dat niet lukken dan
geeft de deken na de klacht te hebben onderzocht, zijn standpunt ten aanzien van de klacht. Indien de
klager het niet eens is met het standpunt van de deken, heeft de klager de mogelijkheid zijn klacht te
laten doorzenden naar de raad van discipline, die de klacht opnieuw zal beoordelen. Met de invoering
van de nieuwe Advocatenwet is de klager € 50 griffierecht verschuldigd voordat tot doorzending wordt
overgegaan. Indien de klacht gegrond verklaard wordt dient de advocaat het griffierecht van € 50 aan
de klager te vergoeden en in voorkomend geval wordt de advocaat ook in de kosten van de procedure
veroordeeld. Hierbij moet bedacht worden dat klagers cliënten, wederpartijen, derden en advocaten
kunnen zijn.
In 2015 zijn er 148 klachten bij de deken ingediend. Dit zijn er 20 minder dan in 2014. Voor een
volledig overzicht van de in 2015 ingediende klachten wordt verwezen naar de bijlagen.
2.2. Bemiddelingen
Bij een gerezen geschil tussen een cliënt en zijn advocaat of tussen advocaten onderling, kan om
bemiddeling door de deken worden gevraagd. In 2015 zijn 41 verzoeken om bemiddeling ingediend.
2.3. Adviezen
In 2015 zijn 37 verzoeken ex gedragsregel 12 (overleggen van confraternele correspondentie) bij de
deken ingediend. Voorts zijn in 2015 12 verzoeken om overleg ex gedragsregel 27, lid 7 (conservatoir
beslag ter zake van een vordering op de cliënt) bij de deken ingediend. Tenslotte is in 2015 4 maal
een verzoek ex artikel 13 Advocatenwet (aanwijzing advocaat) bij de deken ingediend.
2.4. Kantoorbezoeken
Reeds enige jaren worden door en namens de deken bezoeken aan advocatenkantoren in het
arrondissement afgelegd. De selectie van de kantoren vindt steekproefsgewijs plaats. Bij het trekken
van de steekproef wordt wel rekening gehouden met de geografische spreiding van de kantoren en de
kantoorgrootte. Er is dus sprake van een representatieve steekproef.
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Doel van de bezoeken is, naast controle op de naleving van de voor advocaten en kantoren geldende
regelgeving, om over en weer informatie uit te wisselen. Bij de bezoeken wordt gebruik gemaakt van
een door het dekenberaad vastgestelde vragenlijst die van te voren naar de kantoren wordt gezonden.
In 2015 was er speciale aandacht voor de financiële situatie van de advocatenkantoren. Aan de
kantoren is gevraagd om van te voren financiële gegevens van het jaar voorafgaande aan het
kantoorbezoek toe te sturen. Deze stukken worden voor en in opdracht van de deken bekeken en
beoordeeld door de unit Financieel Toezicht Advocatuur. Deze beoordeling wordt voorafgaand aan
het kantoorbezoek aan het kantoor toegezonden. Op die manier wordt het kantoor in staat gesteld om
voorafgaand aan het bezoek eventuele vragen die in de beoordeling worden gesteld, voor te bereiden
en te bespreken met de accountant of boekhouder.
In 2015 hebben 37 kantoorbezoeken plaatsgevonden. Voor nadere cijfers met betrekking tot de
kantoorbezoeken wordt verwezen naar de bijlagen.
2.5. Opgave startende kantoren
Sinds enige jaren wordt aan startende kantoren gevraagd om informatie over het kantoor te
verstrekken. Hierbij moet gedacht worden aan informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de stichting beheer derdengelden, de vervangings- of waarnemingsregeling, melding
geheimhoudernummers en overige verplichtingen voortvloeiend uit de Verordening en regeling op de
advocatuur.
Opvallend is dat zich hoe langer hoe meer eenpersoonskantoren in het arrondissement vestigen, al of
niet georganiseerd in een samenwerkingsverband. Het aantal eenpersoonskantoren bedraagt
inmiddels circa 55% van het aantal in het arrondissement gevestigde kantoren.
In het jaar 2015 zijn 25 opgaven startend kantoor op het bureau van de orde in behandeling genomen.
2.6. Centrale controle verordeningen
Na een eerste controle door de Nederlandse Orde van Advocaten verwerkte het bureau van de orde
de uitkomsten van de CCV over 2014 en de nadere controle op de behaalde opleidingspunten (NCO).
Bij onvolkomenheden werd met de betreffende advocaat of het betreffende kantoor contact
opgenomen en gevraagd de onvolkomenheid te repareren. In voorkomende gevallen werd er een
dekenbezwaar voorbereid en ingediend. Ook kwam het voor dat een specifiek toezicht dossier werd
aangelegd en de weg naar reparatie van de onvolkomenheid nauwlettend werd gevolgd.
Voor de cijfermatige verantwoording van de CCV en de NCO wordt verwezen naar de website van het
dekenberaad:
https://www.advocatenorde.nl/8647/advocaten/dekenberaad.html?thema=dekenberaad&themaID=865
6
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2.7. Bestuurlijke handhaving
Vanaf 1 januari 2015 beschikt de deken op grond van de Advocatenwet over bestuursrechtelijke
toezicht- en handhavingsbevoegdheden. Door het dekenberaad is afgesproken om in 2015 bij
overtreding van de regels ten aanzien van een vijftal onderwerpen bestuursrechtelijk te handhaven.
Het gaat om de volgende onderwerpen:
-

Advocatenpas,

-

Stichting derdengelden,

-

Kantoorklachtenregeling,

-

Informatieverstrekking,

-

Opdrachtbevestiging.

In het verslagjaar heeft de deken geen gebruik gemaakt van dit toezichtinstrument. Wel hebben
diverse zogenaamde “norm overdragende contacten” plaatsgevonden. Dit blijkt over het algemeen
een goede manier om compliance te bewerkstelligen.
2.8. Specifiek toezicht
In overleg met de deken of een of meer portefeuillehouders uit de raad van de orde behandelt het
bureau van de orde dossiers in het kader van toezicht en naleving van de regelgeving. Het gaat hier
om toezichtactiviteiten anders dan de uitvoering van kantoorbezoeken, behandeling van klachten,
adviezen en bemiddelingen. Van deze activiteiten wordt een zogenoemd s-dossier aangelegd. De
onderwerpen van deze s-dossiers zijn zeer divers. S-dossiers kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit
kantoorbezoeken of de CCV of NCO. Ook uit signalen die voorkomen uit klachten, ontvangen worden
van derden of eigen waarneming kunnen tot het openen van een s-dossier leiden. Voor een overzicht
van de in 2015 aangelegde s-dossiers wordt verwezen naar de bijlagen.
3. Samenstelling balie Breda Middelburg
3.1. Advocaten
Per 1 januari 2015 waren er in het arrondissement Zeeland – West-Brabant 997 advocaten
ingeschreven, van wie 142 stagiaire. Per 31 december 2015 waren er 977 advocaten ingeschreven
van wie 102 stagiaire. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de bijlagen.
3.2. Kantoren
Per 31 december 2015 waren er 352 advocatenkantoren in het arrondissement Zeeland – WestBrabant gevestigd. Van dit aantal is 185 kantoren een eenpersoonskantoor. Voor een uitgebreid
overzicht wordt verwezen naar de bijlagen.
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Bijlage 1
Samenstelling raad van de orde
De raad van de orde van advocaten in het arrondissement Zeeland – West-Brabant bestond in het
ordejaar 2015 uit de volgende leden:
Van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015
mr E. van Empel, deken, portefeuille bestuursrecht
mr W.A. Lensink, wnd. deken Oost, portefeuille strafrecht, portefeuille jeugdrecht, gedragsregel 12
Oost
mr J.M. van Koeveringe – Dekker, wnd deken West (tot 19 maart 2015)
mr M.J. Hoekstra, wnd. deken West, portefeuille PR en communicatie, contactpersoon Jonge Balie
West, gedragsregel 12 West
mr D.H.J. Kochx, secretaris (tot 19 maart 2015)
mr B.J.M.P. Cremers, secretaris, portefeuille burgerlijk proces, portefeuille PR en communicatie
mr J.A. de Waard, penningmeester, portefeuille insolventierecht en portefeuille kleine kantoren
mr D.B. Muller, portefeuille stage en opleiding, portefeuille personeelszaken en contactpersoon Jonge
Balie Oost
mr D.P.W.H. Cremers, portefeuille kleine kantoren
mr H.J.P.M. van Berckel-van der Rijken, portefeuille personen- en familierecht
mr H.C. Struijk (vanaf 19 maart 2015)
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Bijlage 2

Samenstelling bureau van de orde van advocaten Zeeland – West-Brabant
Tijdens het ordejaar 2015 was de samenstelling van het bureau van de orde als volgt:
mr M.A.M. Rademaker, adjunct-secretaris en directeur van het bureau van de orde

1,0 fp

mr C.A.L. Keijzers, stafjurist

0,6 fp

mr M. Leenaars-Vis, stafjurist

1,0 fp

S. Koorn, bureaumedewerker ondersteuning deken / adjunct-secretaris

0,6 fp

E.A.A. Lemmers, bureaumedewerker ondersteuning stafjuristen

0,7 fp

S. Damen-Tanasale BBA, bureaumedewerker ondersteuning deken / adjunct-secretaris 0,8 fp
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Bijlage 3

Samenstelling fractie in het college van afgevaardigden
De fractie in het college van afgevaardigden in het arrondissement Zeeland – West-Brabant bestond
in het ordejaar 2015 uit de volgende leden:
mr J.M. de Jonge
mr B.F. Louwerier
mr G.L.A.M. van Doveren
mr drs. D.A.C. Janssen
De fractie in het college van afgevaardigden in het arrondissement Zeeland – West-Brabant bestond
in het ordejaar 2015 uit de volgende plaatsvervangend leden:
mr V.C. Andeweg
mr A.M.W.A. van der Hoeven
mr C.M. van den Reek
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Bijlage 4

Samenstelling contactcommissies
De contactcommissies waren in het ordejaar 2015 als volgt samengesteld:
Contactcommissie burgerlijk proces
Portefeuillehouders

:

mr B.J.M.P. Cremers

Leden

:

mr F. Wubbena
mr M.B.A. Alkema
mr H.M.J. van den Hurk
mr drs. P.H.A. van Namen
mr J.B. de Meester (tot 13 juli 2015)
mr A.J.H.W. Coppelmans (vanaf 13 juli 2015)
mr G.W.J. van Dijke (vanaf 13 juli 2015)
mr B.J.M.P. Cremers (lid namens rvdo)

Contactcommissie bestuursrecht
Portefeuillehouder
Leden

:

mr D.H.J. Kochx (tot 19 maart 2015)

:

mr E. van Empel (vanaf 19 maart 2015)

:

mr drs B.F.J. Bollen
mr I. Leenders
mr K.M. Moeliker (tot 27 maart 2015)
mr B.J.P.G. Roozendaal
mr C.J. IJdema (vanaf 27 maart 2015)
mr A.P.G.M. Schreurs (vanaf 27 maart 2015)
mr D.H.J. Kochx (lid namens rvdo tot 19 maart 2015)
mr E. van Empel (lid namens rvdo vanaf 19 maart 2015)
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Contactcommissie strafrecht

Portefeuillehouder

:

mr W.A. Lensink

Leden

:

mr A.A. Feenstra
mr I.F.J. Beugelsdijk
mr R. van ’t Land
mr V.C. Serrarens
mr J.C. Sneep
mr R.T.K. Davidse (vanaf 13 juli 2015)
mr W.A. Lensink (lid namens rvdo)

Contactcommissie jeugdrecht
Portefeuillehouder

:

mr W.A. Lensink

Leden

:

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 rvdo)

Contactcommissie personen- en familierecht
Portefeuillehouders

:

mr H.J.P.M. van Berckel-van der Rijken

Leden

:

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
mr H.J.P.M. van Berckel-van der Rijken (lid namens rvdo)
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Contactcommissie insolventierecht
Portefeuillehouders

:

mr D.P.W.H. Cremers (tot 13 april 2015)
mr J.A. de Waard

Leden

:

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 rvdo tot 13 april 2015)
mr J.A. de Waard (lid namens rvdo)

Contactcommissie vreemdelingenrecht
Portefeuillehouder
Leden

:

mr J.M. van Koeveringe-Dekker (tot 19 maart 2015)

:

mr M.A.M. Rademaker (vanaf 19 maart 2015)

:

mr M.C. Heijnneman
mr J.M.M. Verstrepen
mr M.S. Yap
mr J.M. van Koeveringe-Dekker (lid namens rvdo tot 19 maart 2015)
mr M.A.M. Rademaker (lid namens rvdo vanaf 19 maart 2015)

Contactcommissie gefinancierde rechtshulp
Portefeuillehouder

:

mr M.A.M. Rademaker

Leden

:

mr G.A.P. Avontuur
mr W.G.M. Vos
mr P.M.J.T. Schumans
mr M.A.M. Rademaker (lid namens rvdo)
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Bijlage 5

Samenstelling balie arrondissement Zeeland – West-Brabant

Samenstelling Balie Breda Middelburg
ordejaar 2015
1200

997
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1000
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Totaal
Advocaat-stagiaires
Volwassen advocaten

200
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19
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Samenstelling kantoren
per 31 december 2015
4

Totaal

32
Twee vestigingen
122
Eenmanskantoren
9

352

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

185

eenentwintig tot veertig
advocaten

9

Goedkeuringen patronaten en
verklaringen van voltooide stage
Ordejaar 2015
Patronaten goedgekeurd
10
25

Wijzigingen patronaten
goedgekeurd
Patronaten goedgekeurd
verplaatsers naar ons
arrondissement

30
10

2

Verklaringen van voltooide
stage goedgekeurd
waarvan uitgereikt in 2015

40
waarvan uitgereikt in 2016
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Bijlage 6

Cijfers en overzichten klachten, kantoorbezoeken en specifiek toezicht

Cijfermatige verantwoording Zeeland-West-Brabant1
Basisinformatie
Periode van de analyse
Aantal klachten
Aantal advocaten per 01-01-2015

01-01-2015 t/m 31-12-2015
148
990

Resultaten klachtregistratie 2015
Type klacht
Klachten

Aantal klachten

In %

over de advocaat van de wederpartij

60

41%

over de eigen advocaat

57

39%

van derden

15

10%

van advocaten tegen advocaten

9

6%

van de deken

7

5%

148

100%

Eindtotaal

Type klacht
0
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60

over de advocaat van de wederpartij

60

over de eigen advocaat

57

van derden

15

van advocaten tegen advocaten
van de deken

70

9
7

1

Opgemerkt wordt dat het hier gaat om een momentopname; alle cijfers gaan over dossiers die in 2015 zijn gestart, maar niet
per se in 2015 zijn afgerond.
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Onderwerp per type klacht

2

Klachten over de advocaat van de wederpartij

Aantal klachten

%

Zorg in acht te nemen jegens wederpartij

36

21%

Bewust gebruik onjuiste gegevens of informatie

15

9%

Vrijheid of ruimte van handelen

8

5%

Grievende uitlatingen, dreigement of berichten derden

8

5%

Andere bezwaren

4

2%

Rechtsmaatregelen

3

2%

Schikkingsonderhandelingen

1

1%

Onderwerpen klachten over de advocaat van
de wederpartij
0

5

10

15

20

Zorg in acht te nemen jegens wederpartij
15

Vrijheid of ruimte van handelen

8

Grievende uitlatingen, dreigement of berichten…

8

Andere bezwaren

4

Rechtsmaatregelen

2

30

35

40
36

Bewust gebruik onjuiste gegevens of informatie

Schikkingsonderhandelingen

25

3
1

Een klacht kan meerdere onderwerpen hebben.
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Klachten over de eigen advocaat

Aantal klachten

%

Kwaliteit van de dienstverlening

19

11%

Vrijheid terugtrekken of bijstand weigeren

9

5%

Termijnen

9

5%

Traagheid

8

5%

Declaratie, aanvullende zekerheid of incasso

5

3%

Toevoeging en financiën

4

2%

Informatieverschaffing of instemming cliënt

4

2%

Belangenverstrengeling

3

2%

Andere bezwaren

2

1%

Financiën algemeen

2

1%

Toevoegingsmogelijkheden en aanvraag

2

1%

Beleidsvrijheid

1

1%

Onderwerpen klachten over de eigen advocaat
0

2

4

6

8

10

Kwaliteit van de dienstverlening

14

16

18

20
19

Vrijheid terugtrekken of bijstand weigeren

9

Termijnen

9

Traagheid

8

Declaratie, aanvullende zekerheid of incasso

5

Toevoeging en financiën

4

Informatieverschaffing of instemming cliënt

4

Belangenverstrengeling

3

Andere bezwaren

2

Financiën algemeen

2

Toevoegingsmogelijkheden en aanvraag

2

Beleidsvrijheid

12

1
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Klachten van derden

Aantal klachten

%

Van derden tegen advocaat

8

5%

Tegen advocaat andere hoedanigheid

5

3%

Tegen kantoor of samenwerkingsverband

1

1%

Tegen advocaat privé

1

1%

Onderwerpen klachten van derden
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Van derden tegen advocaat

9
8

Tegen advocaat andere hoedanigheid

5

Tegen kantoor of samenwerkingsverband

1

Tegen advocaat privé

1

Klachten van advocaten tegen advocaten

Aantal klachten

%

Regels m.b.t. de juridische strijd

3

2%

Confraternele correspondentie

2

1%

Andere bezwaren

2

1%

Tegenstrijdige belangen

1

1%

Onwelwillendheid

1

1%

24

Onderwerpen klachten van advocaten tegen
advocaten
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Regels m.b.t. de juridische strijd

3,5
3

Confraternele correspondentie

2

Andere bezwaren

2

Tegenstrijdige belangen

1

Onwelwillendheid

1

Klachten van de deken

Aantal klachten

%

Wat in het algemeen niet betaamt

4

2%

Tekortkomingen uit de CCV

1

1%

Andere bezwaren

1

1%

Informatie, onderzoek of aangifte(n) derde(n)

1

1%

Onderwerpen klachten van de deken
0

1

2

Wat in het algemeen niet betaamt

3

4

5
4

Tekortkomingen uit de CCV

1

Andere bezwaren

1

Informatie, onderzoek of aangifte(n) derde(n)

1
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Rechtsgebied per klacht
Rechtsgebied

Aantal klachten

In %

Civiel-overig

65

44%

Familierecht

35

24%

Overig

14

9%

Bestuursrecht + sociaal zekerheidsrecht

8

5%

Arbeidsrecht

7

5%

Huurrecht

7

5%

Ondernemingsrecht

4

3%

Strafrecht

4

3%

Curator + faillissementen

4

3%

148

100%

Eindtotaal
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7

Ondernemingsrecht

4

Strafrecht

4

Curator + faillissementen
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Hoedanigheid klager
Hoedanigheid klager

Aantal klachten

In %

Burger

111

75%

Bedrijf

16

11%

Advocaat

12

8%

Burger en Advocaat

2

1%

Niet geregistreerd

7

5%

148

100%

Eindtotaal

Hoedanigheid klager
0

20

40

60

Burger
16

Advocaat

Niet geregistreerd

100

120
111

Bedrijf

Burger en Advocaat

80

12
2
7
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Afhandeling klachten
Soort afhandeling

Aantal

In %

Doorgezonden naar raad van discipline

46

31%

In behandeling bij de deken

45

30%

In ruste na dekenstandpunt

35

24%

In ruste

12

8%

Ingetrokken

7

5%

Naar geschillencommissie of andere instantie

2

1%

Griffierecht niet betaald

1

1%

148

100%

Eindtotaal
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46

In behandeling bij de deken
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45

7
2
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Resultaten kantoorbezoeken 2015

Aantal kantoorbezoeken
Totaal kantoren per
1 januari 2015

10%

Bezocht per 31
december 2015

335

34

37

Aantal

In %

Signaal

0

0%

Aselect

37

100%

Aantal

In %

1 advocaat

10

27%

2-5 advocaten

18

49%

6-20 advocaten

9

24%

Arrondissement
Zeeland-West-Brabant

Aanleiding voor het kantoorbezoek
Aanleiding

Omvang van de bezochte kantoren
Omvang kantoor

Kantoorbezoek geleid tot nader toezichtonderzoek (S-dossier)

3

Aantal
Aantal kantoren waarbij het kantoorbezoek heeft geleid tot één of meer
nadere toezichtonderzoeken (S-dossier)

3

4

Kantoorbezoek met unit FTA

Unit FTA

3

Aantal

In %

1

3%

Eén kantoorbezoek kan leiden tot meerdere S-dossiers.

4

Hiermee wordt bedoeld inschakeling van de unit FTA anders dan de standaardscreening die de unit FTA voor een aantal
arrondissementen voorafgaand aan een kantoorbezoek verzorgt.
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Resultaten S-dossiers 2015

Aantal S-dossiers

5

Aantal
S-dossiers

Aanleiding voor het S-dossier

90

6

Aanleiding

Aantal

Overig

39

Eigen melding of eigen verzoek

25

CCV

10

Kantoorbezoek

3

Klacht

3

Signaal Rechterlijke Macht

3

Advies

2

Bemiddeling

2

Thematisch toezicht/dekenberaad

2

Stage aangelegenheden

1

Totaal

90

5
Er wordt per onderwerp een s-dossier gemaakt. Dat betekent dat één s-dossier één onderwerp heeft en dat als er bij een
advocaat meerdere aspecten aanleiding geven tot nader toezichtonderzoek, er meerdere s-dossiers worden aangemaakt voor
die ene advocaat.
6
Eén s-dossier kan meerdere aanleidingen hebben.
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Aanleiding s-dossiers
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2

Stage aangelegenheden

35

1

31

45

Onderwerpen S-dossiers
Aantal

Nalevingstoezicht
Vakbekwaamheid

16

Kantoororganisatie

15

Overig

11

Praktijkstructuren en kantoornaam

8

Kantoorhouden (art 12 Advw)

8

Gedragsregels

7

Onvoldoende kwaliteit

1

Totaal nalevingstoezicht

Totaal aantal

66

Financieel toezicht
Financiële soliditeit

11

Derdengelden

4

Contante betalingen

1

Wwft

1

Totaal financieel toezicht

17

Toelatingstoezicht
Stage zaken

7

Totaal toelatingstoezicht

7

Eindtotaal

90

32

Onderwerpen s-dossiers
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Resultaten CCV en NCO over 2014
Voor de cijfermatige verantwoording van de CCV en de NCO over 2014 wordt verwezen naar de
website van het dekenberaad:
https://www.advocatenorde.nl/8647/advocaten/dekenberaad.html?thema=dekenberaad&themaID=865
6
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Bijlage 7

Representatie en contacten in 2015
Januari
6 januari

Nieuwjaarsborrel (deken en leden rvdo)

15 januari

Haardgesprek (mr B. Cremers)

22 januari

Advocatenblad Live! De Fabrique te Utrecht (deken)

23 januari

Voorronde ZPW (deken en leden rvdo)

26 januari

Nieuwjaarsreceptie Orde van Vlaamse Balies (deken)

27 januari

Ronde Tafel gesprek over ethiek in de praktijk Bussum (deken)

30 januari

Beëdigingszitting (deken)

30 januari

Pleitoefeningen (B.J.M.P. Cremers)

Februari
12 februari

Haardgesprek Zeeland (mr De Waard)

20 februari

Beëdigingszitting (mr Kochx)

26 februari

Haardgesprek (mr Lensink)

27 februari

Beëdigingszitting (mr Muller)

Maart
12 maart

Kennismakingsbijeenkomst advocaten bij de President (deken en mrs B. Cremers
en D. Cremers)

19 maart

Jaarvergadering (deken en leden rvdo)

26 maart

Haardgesprek (mr Van Berckel- van der Rijken)

26 maart

Afscheid mr Verjans, Rechtbank Z-W-B (mr Lensink)

27 maart

Beëdigingszitting (mr Van Berckel – van der Rijken)

27 maart

Maaskantlezing Juridische Hogeschool (deken)
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April
2 april

Haardgesprek Zeeland (mr Struijk)

10 april

Zuidelijke Pleitwedstrijden en Galadiner- en feest (deken en leden rvdo)

11 april

Dekenlunch (deken en leden rvdo)

17/18 april

Justitia 2015 (deken)

21 april

Afscheidsreceptie Chaira Ament (OvJ) (mr Lensink)

23 april

Haardgesprek (mr Lensink)

24 april

Beëdigingszitting (deken)

Mei
12 mei

Feestelijke bijeenkomst nieuw gerechtsgebouw Breda (deken)

21 mei

Haardgesprek (mr D. Cremers)

29 mei

Installatiezitting (mr Lensink)

29 mei

Beëdigingszitting (mr Van Berckel – van der Rijken)

Juni
4 juni

Haardgesprek Zeeland (mr De Waard)

12 juni

Academische zitting te Antwerpen (deken)

16 juni

Golftoernooi Jonge Balie en roldiner (deken en leden rvdo)

17 juni

Onthulling tableau Middelburg (deken en leden rvdo)

18 juni

Haardgesprek (S. Koorn)

26 juni

Beëdigingszitting (mr B. Cremers)

Juli
2/3/4 juli

Sluitingszittingsdagen Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederland (deken)

31 juli

Beëdigingszitting (mr Lensink)

Augustus
20 augustus

Haardgesprek (mr D. Cremers)

21 augustus

Beëdigingszitting (mr Hoekstra)

27 augustus

Haardgesprek Zeeland (mr De Waard)

28 augustus

Beëdigingszitting (mr Hoekstra)

September
1 september

Kennismakingsbijeenkomst advocaten bij de President (deken en mr Lensink)

4 september

Pleitoefeningen (mr D. Cremers)

4 september

Fusiefeest te Domburg (deken en leden van de rvdo)
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11 september

Openingsconferentie Balie Veurne (deken)

17 september

Haardgesprek (mr Van Berckel – van der Rijken)

18/19 september

Openingsconferentie Balie Brugge (deken)

23 september

Beëdigingszitting (mr D. Cremers)

25 september

Openingsconferentie Balie Hasselt (deken)

25 september

Installatiezitting (mr Lensink)

Oktober
9/10 oktober

Openingsconferentie Balie Kortrijk (deken)

15 oktober

Haardgesprek (mr Lensink)

16 oktober

Buitengewone openbare installatiezitting, Waalse Kerk Breda (mr B. Cremers)

16/17 oktober

Openingsconferentie Balie Antwerpen (deken, mrs Lensink, Hoekstra, Muller,
Van Berckel – van der Rijken)

22/23/24 oktober

Openingsconferentie Balie Gent (deken)

30 oktober

Beëdigingszitting (mr De Waard)

November
11 november

Gerbrandydebat Sociëteit De Witte Den Haag (deken)

12 november

Haardgesprek Zeeland (mr Struijk)

17 november

FIOD dag, voordracht deken (deken)

19 november

Haardgesprek (mr B. Cremers)

20 november

Bossche strafpleitwedstrijden (mr Lensink)

27 november

Beëdigingszitting (mr Struijk)

27 november

Pleitoefeningen (mr B. Cremers)

December
4 december

Openingsconferentie Balie Turnhout (deken)

10 december

Haardgesprek (mr Van Berckel – van der Rijken)

10/11 december

Openingsconferentie Balie Dendermonde (deken)

18 december

Installatiezitting mr C. van der Voort (deken en mr Lensink)
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Bijlage 8
Verslag jaarvergadering 2015
NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET
ARRONDISSEMENT BREDA MIDDELBURG, gehouden op 19 maart 2015 om 16.30 uur in Huize
Joosen te Breda
Aanwezig van de raad van de orde:
mw mr E. van Empel, deken, mr W.A. Lensink; waarnemend deken Oost; mw mr J.M. van
Koeveringe-Dekker, waarnemend deken West, mr D.H.J. Kochx, secretaris; mr J.A. de Waard,
penningmeester; mw mr D.B. Muller; mr D.P.W.H. Cremers, mr M.J. Hoekstra, mr B.J.M.P. Cremers;
mw mr Berckel- van der Rijken; mw mr M.A.M. Rademaker, adjunct-secretaris.
Aanwezige leden Breda-Middelburgse Balie:
Mr J. van Baaren, mr F. Bajrami, mw mr M.H. Blankert, mw mr I.C.M. de Boer, mr C.M.J. de Bont, mw
mr N.M.H.C. Broos, mw mr A.J. de Danschutter, mr M.W. Dieleman, mr G.L.A.M. van Doveren, mw mr
M.J.E.M. Edelmann, mw mr A.A. Feenstra, mw mr H. Feyli-Khaled, mw mr C.L.M. Gommers, mw mr
L.E.P. Gremmen, mw mr L.J. Gremmen, mw mr M.H.G. Habets, mw mr A.M.W.A. van der Hoeven, mr
R. Hörchner, mw mr E.G.M. Huisman, mr M.L. Huisman, mr S.F. van Immerseel, mr R. van der Jagt,
mr J.M. de Jonge, mr P.R.A. Katsburg, mw mr D.J.D. Kentie, mw mr J.E. Kloosterboer, mw mr M.N.
Koenes, mw mr M.E. Kok, mr P. de Koning, mr G.W.L.A.M. Koppen, mr M.P.J. Letschert, mr B.F.
Louwerier, mr B.P.J.H. van de Luijtgaarden, mr E.J. Mouwen, mr R.S. Namjesky, mw mr K.C.A.M.
Oomen, mw mr M. Özgül, mr R.W. de Pater, mr K.M. Peters, mw mr R.A. Remport Urban, mw mr J.M.
van Riessen, mr L.J. de Rijke, mr M.J. Schouw, mw mr G.L.H.M. Sliepenbeek-Sanders, mw mr R.P.
Slingerland, mr A.J.G.A. van Sprundel, mr H.A. Stein, mr H.C. Struijk, mr H.L.A.M. Swagemakers, mw
mr L.E. Swart, mw mr M.J.A. Theunis, mw mr A.J.Y.M. Thomas, mr E.M.J. Thomas, mr J.A. Tiesing,
mw mr dr. F.A. van Tilburg, mw mr T.M. Vegting, mr N. Vollebergh, mr W.R.M. Voorvaart, mw mr
M.C.E. Wirken, mw mr W.C.D.E. Wolfhagen, mr F. Wubbena,
(totaal aantal aanwezigen: 72)
1. Opening door de deken
De deken opent de vergadering om 16.40 uur en heet de aanwezigen welkom. Er wordt
stilgestaan bij het overlijden van mr Toine van der Kloof, mr Ton Gaalman, mw mr Anne Zuidhof,
mr Wim Kousemaker, mr Jan Houben en mr Jan van der Weel.
Mr Van Empel vraagt aandacht voor de nieuwe en gewijzigde bepalingen in de Advocatenwet. Zij
verwijst naar de website www.toezicht.nl en de site van de NOvA. Ook is er aandacht voor de
verordening op de advocatuur (Voda) waardoor 12 oude verordeningen zijn vervallen. De
begrotingsprocedure bestaat sinds 1 januari 2015 niet meer. Met het invoeren van de nieuwe
bepalingen wordt de deken Wwft-toezichthouder, waar hard voor is gevochten: bepaald de moeite
waard om te behouden. Van alle balieleden wordt gevraagd zich te laten (bij)scholen op het
gebied van Wwft en zich actief te informeren over toepasselijkheid van de Wwft op de
daadwerkelijke dienstverlening. Wwft-toezicht zal een vast onderdeel zijn van de periodieke
kantoorbezoeken. Vragen over Wwft kunnen worden voorgelegd aan het Kenniscentrum Wwft,
gevestigd op het Bureau van de Haagse Orde van Advocaten.
Toezicht is en blijft belangrijk en de Deken is trots te melden dat de balie Breda Middelburg “het
goed doet”. Helaas lopen de kosten door het toenemend toezicht op, hetgeen is terug te zien in de
hoofdelijke omslag.
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Ook is er aandacht voor de gefinancierde rechtsbijstand; een groot goed. De NOvA doet
momenteel zelf onderzoek naar het recht op rechtsbijstand en verwacht in september 2015 te
kunnen rapporteren.
Voorts is er aandacht voor de kleine kantoren. Meer dan de helft van de Breda Middelburgse balie
bestaat uit kantoren met 1, 2 of 3 advocaten. In juli 2015 zal er voor deze kantoren een themabijeenkomst worden georganiseerd. Meer informatie hierover volgt. Inbreng vanuit de balie wordt
op prijs gesteld.
Tenslotte spreekt de Deken haar dank uit voor alle ondersteuning die zij krijgt bij haar
toezichthoudende taak. Daarbij richt zij zich tot de leden van de raad van de orde en de
medewerkers van het bureau van de orde, onder leiding van de adjunct-secretaris. Ook CvA-leden
en de leden van de contactcommissies worden niet vergeten.
2. Mededelingen en berichten van verhindering
Er zijn geen mededelingen.
De volgende personen hebben zich afgemeld:
Mw mr V.C. Andeweg, mr drs. W.H.C.N. van Beek, mr B.F.J. Bollen, mr J.J. Brosius, mr M.J.A.
Castelijn, mr dr. G.A. Diebels, mr P.E.A.M. Gerritse, mr Y.J.H. van Griensven, mw mr A.
Groenewoud, mr D.A.C. Janssen, mr F. Kooijman, mw mr C.M. Koole, mr R.M.A. Lensen, mr M.
van Loo, mw mr P.R. Mars, mr H.J.M. van Mierlo, mr N.J. Moens, mw mr T.J.W. Noordegraaf-van
Dijke, mr J.C.M. Nuijten, mr D.J. Olie, mr R.A. Oliemans, mw mr J.E.S. de Rechter, mr B.P.J. van
Riel, mr T. van Riel, mr E.G.M. Smit, mr H.J. Stuyt, mr I.E.M. Sutorius, mr S.B.M. Tilman, mr G.
Veen, mw mr F.E.R.M. Verhagen, mr A.G.W. Verstraten, mw mr N. van Vliet, mr R.W. van Voorst
Vader, mw mr drs. N. Wouters
3. Notulen van de jaarvergadering van de orde van advocaten in het arrondissement Breda
Middelburg, gehouden op 6 februari 2014.
De notulen hebben ter inzage gelegen op het Bureau van de Orde van Advocaten en zijn tevens
per e-mail verzonden.
De notulen zijn door de notulencommissie 2014 goedgekeurd, waarvan de vergadering kennis
neemt.
3a. Benoeming notulencommissie voor het vaststellen van de notulen van deze vergadering.
Aangesteld voor de notulencommissie 2015 worden: mr W.R.M. Voorvaart, mr A.J.G.A. van
Sprundel en mw mr M. Özgül.
4. Vaststellen van het aan nieuwe terminologie aangepast Huishoudelijk reglement voor de
orde van advocaten Zeeland-West-Brabant.
Het Huishoudelijk Regelement heeft ter inzage gelegen op het bureau der orde van advocaten en
is per e-mail verzonden.
Het Huishoudelijk Reglement wordt door de vergadering goedgekeurd.
5. Vacature raad van de orde
Mevrouw mr J.M. van Koeveringe-Dekker en mr D.H.J. Kochx treden af als lid van de raad van de
orde. Zij stellen zich niet herkiesbaar. De raad van de orde stelt voor om mr H.C. Struijk als lid van
de raad van de orde te kiezen.
De kiescommissie bestaat uit mw mr T.M. Vegting, mw mr M.J.A. Theunis en mr M.J. Schouw.
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6. 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 over het
afgelopen ordejaar 2014.
Mr J.A. de Waard, penningmeester, geeft namens de raad van de orde een toelichting op de
jaarrekening. De toelichting is als bijlage 1 bij deze notulen gevoegd.
Bij afwezigheid van de leden van de commissie tot nazien, doet mr G.W.L.A.M. Koppen
namens hen verslag. Het schriftelijke verslag van de commissie is als bijlage 2 bij deze
notulen gevoegd.
b. Vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen ordejaar 2014 en verlening van
decharge aan de raad van de orde.
mr B.F. Louwerier vraagt zich af waarom hij op de jaarrekening geen reservering ziet voor de
verhuizing. Mr J.A. de Waard licht toe dat er in de loop van het ordejaar nog nieuwe
advocaten zullen instromen en dat de door hen opgebrachte ordebijdragen worden
gereserveerd voor de verhuizing.
Mr E. Elink Schuurman vraagt zich af of de commissie tot nazien niet overbodig is geworden,
nu de penningmeester zich laat ondersteunen door een accountant. De vergadering vindt dat
de commissie een goede extra controle is. De commissie tot nazien zal ook in de toekomst
blijven bestaan.
De jaarrekening wordt vastgesteld en aan de raad van de orde wordt décharge verleend.
c.

Vaststelling van de begroting van het ordejaar 2015, tevens vaststelling hoofdelijke
omslag voor het ordejaar 2015.
Mr J.A. de Waard geeft een toelichting op de begroting en stelt voor de hoofdelijke omslag te
verhogen tot € 600,- voor iedere advocaat en stagiaire.
Mr R. Hörchner vraagt het woord en dient mede namens mr W. Anker, mr E. Thomas, mr H.
van Asselt, mr S. Arts en mr D. Janssen een alternatief voorstel in. Dit voorstel wordt
uitgereikt ter vergadering en is bij deze notulen gevoegd als bijlage 3. Het voorstel houdt in
dat de tijdens de vorige jaarvergadering genomen beslissing, om de hoofdelijke omslag van
alle advocaten en stagiaires gelijk te trekken, wordt teruggedraaid en dat de oude verdeling,
waarbij de stagiaire 50% van de toeslag van een “volwassen” advocaat betaalt, in ere wordt
hersteld. Dat voorstel heeft tot gevolg dat de stagiair een hoofdelijke omslag verschuldigd is
van € 322,50 per ordejaar en de overige advocaten een bedrag van € 645,-.
Mr R. Hörchner cs stellen voor dat de wijze van verdeling wordt vastgelegd voor de komende
vijf jaar. Over dit onderdeel van het voorstel kan de vergadering echter niet beslissen en mr
Hörchner cs. trekt dat deel van het verzoek ter vergadering in. De deken geeft nadrukkelijk
aan dat besluiten omtrent de hoofdelijk omslag voor jaren na 2015 niet ter vergadering kunnen
worden genomen.
Mr F. Wubbena merkt op dat de balieleden voorafgaand aan de vergadering niet op de hoogte
waren van dit alternatieve voorstel. Hij vraagt zich hardop af of er wel over gestemd kan
worden. De vaststelling van de hoofdelijke omslag staat echter wel op de agenda.
Mr J.J.M. Hertoghs merkt op dat het voorstel van mr R. Hörchner cs geen substantiële
afwijking ten nadele is. Voor volwassen advocaten betekent het weliswaar een verhoging naar
€ 645,- in plaats van naar € 600,-, maar daarentegen is het voor stagiaires een verlaging van
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een bedrag van € 600,- naar € 322,50 per ordejaar. Mr G.L.A.M. van Doveren vraagt zich nog
af wie de bandbreedte bepaalt.
Mede gelet op de diverse opmerkingen ter vergadering brengt de deken eerst, hoewel daartoe
niet verplicht, in stemming of de vergadering bereid is het voorstel van mr R. Hörchner cs in
stemming te brengen. De vergadering beslist bij meerderheid van stemmen dat het voorstel
van mr Hörchner cs in stemming kan worden gebracht.
Voorts wordt het voorstel in stemming gebracht. Het voorstel van mr R. Hörchner cs wordt met
32 stemmen voor en 27 stemmen tegen aangenomen. Daarmee wordt de hoofdelijke omslag
voor het ordejaar 2015 vastgesteld op € 322,50 voor een advocaat-stagiaire en € 645,- voor
alle overige advocaten van de balie Breda Middelburg.
d. Benoeming van de commissie van drie tot nazien van de rekening en het geldelijk
beheer van de raad van de orde over het ordejaar 2015.
Er worden drie nieuwe leden benoemd om volgend jaar de commissie tot nazien te vormen.
Dat zijn mr R. Hörchner, mr G.W.L.A.M. Koppen en mr R.W. van Voorst Vader.
7. Beknopt verslag van de werkzaamheden van het College van Afgevaardigden over het
afgelopen ordejaar door mr J. de Jonge, fractievoorzitter CvA.
Mr J.M. de Jonge doet verslag van de werkzaamheden van het College van Afgevaardigden.
Zijn verslag is als bijlage 4 bij deze notulen gevoegd.
8. Beknopt verslag van het bestuur van de Vereniging de Jonge Balie Breda-Middelburg
van het afgelopen ordejaar door de voorzitter van de Jonge Balie.
Mr N. Vollebergh doet namens het bestuur van de Vereniging Jonge Balie Breda Middelburg
verslag van het afgelopen ordejaar. Zijn verslag is opgenomen als bijlage 5 bij deze notulen.
9. Uitslag van punt 5.
Mr H.C. Struijk wordt met 61 van de 66 rechtsgeldig uitgebrachte stemmen gekozen als lid van
de raad van orde. 5 stemgerechtigden hebben zich onthouden. Er zijn geen stemmen tegen
het aantreden van mr Struijk.
Na het aftreden van mr J.M. van Koeveringe-Dekker en mr D.H.J. Kochx en het toetreden van
mr H.C. Struijk, blijft één vacature onvervuld.
10. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
11. Gastspreker prof. dr. Ad J. Kil, Emeritus Hoogleraar Didactiek van Research voor
Professionals en Director Executive PhD Programs aan de Nyenrode Business
Universiteit, Professor at Nottingham University (UK).
12. Sluiting met aansluitend een borrel en een borrelhapje.
Om 19.20 uur sluit de Deken de vergadering.
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Bijlage 9

Verslag fractievoorzitter college van afgevaardigden over het jaar 2015
Zoals vorig jaar op de jaarvergadering van onze balie al aangekondigd is het College van
Afgevaardigden per 1 januari 2015 in afgeslankte vorm verder gegaan. Op dit moment bestaat het
college uit 54 afgevaardigden en 33 plaatsvervangende afgevaardigden, verdeeld over de 11
arrondissementen. Met uitzondering van de randstad hebben alle arrondissementen 4
afgevaardigden, Amsterdam heeft er 8, Den Haag, Midden-Nederland en Rotterdam elk 6. Ieder
arrondissement heeft 3 plaatsvervangers en daarmee komt het totaal aan afgevaardigden op 77.
Het college is in de nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen geweest op 22 april 2015 en de eerste
ervaringen zijn wat mij betreft positief. Er wordt efficiënter vergaderd en de lijntjes zijn korter
geworden. Keerzijde van dit alles is wel dat de leden van de diverse fracties het drukker hebben
gekregen, omdat het werk met minder mensen moet worden gedaan.
Gedurende het afgelopen jaar heeft het college zich weer met een groot aantal onderwerpen bezig
gehouden in het belang van de balie als geheel. Uiteraard zijn er een aantal steeds terugkerende
onderwerpen, zoals verkiezingen van onder andere de leden van de Algemene Raad, leden van raden
en hof van discipline, de financiën van de orde en het jaarverslag.
Het college heeft in de loop van 2015 aandacht besteed aan de bezuinigingen op de gefinancierde
rechtshulp, een uitvloeisel van het conceptwetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand zoals dat
door het Ministerie van Veiligheid & Justitie begin november 2014 in consultatie is gebracht. De
landelijke orde heeft zich, daarin gesteund door een groot aantal specialisatieverenigingen, krachtig
verzet tegen de plannen van het Ministerie. Door het Ministerie is een commissie onder
voorzitterschap van mr. Aleid Wolfsen in het leven geroepen, die opdracht heeft gekregen onderzoek
te doen naar de kostenstijgingen in de gefinancierde rechtshulp en aanbevelingen te doen voor
vernieuwing van het stelsel. De NOVA heeft hierop gereageerd door ook zelf onderzoek te laten doen
door een commissie onder voorzitterschap van prof. mr Tom Barkhuysen. Beide commissies hebben
omstreeks 1 december 2015 gerapporteerd. De minister heeft naar aanleiding van deze rapportages
laten weten dat hij deze zal bestuderen en dat in het voorjaar van 2016 een conferentie over dit
onderwerp zal worden gehouden. Duidelijk is al wel dat erkend wordt dat advocaten die in het stelsel
van gefinancierde rechtshulp werken een fatsoenlijke beloning moeten krijgen. Het aanvankelijke plan
om hele rechtsgebieden uit de rechtsbijstand te verwijderen is verlaten. Over deze beide punten is de
NOVA positief.
Op strafrechtgebied heeft het college zich onder meer bezig gehouden met het onderwerp advocaat
bij politieverhoor, de herziening van het wetboek van strafvordering, het verschoningrecht en het
afluisteren van vertrouwelijke communicatie tussen advocaten en hun cliënten.
Met de invoering van de nieuwe Advocatenwet is in artikel 26 van die wet de Algemene Raad
aangewezen om, met ingang van 1 januari 2016, kwaliteitstoetsen uit te voeren. In eerste instantie
meende de AR dit te moeten doen in de vorm van een door de orde georganiseerde audit-achtige
peer review. Daar vond de AR evenwel nagenoeg het volledige college van afgevaardigden tegenover
zich. Inmiddels is het oorspronkelijke plan van de AR verlaten en ligt de nadruk op door individuele
kantoren of combinaties van kantoren op te zetten kwaliteitssystemen, waar intercollegiale
kwaliteitsbevordering onderdeel van uitmaakt (gestructureerde feedback). De start van een en ander
is uitgesteld tot 1 januari 2017.
Tot slot moet nog worden vermeld dat door de AR gekeken wordt naar de regeling met betrekking tot
derdengelden. Eind augustus 2015 is met betrekking tot dit onderwerp een enquête gehouden onder
alle kantoren. Daaruit zijn een aantal knelpunten ten aanzien van het huidige systeem naar voren
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gekomen en de AR heeft voor de collegevergadering van 23 maart a.s. een oplossingsrichting aan het
college voorgelegd.
Graag mijnerzijds op deze plaats een woord van dank aan de leden van onze fractie, Bart Louwerier,
Dennis Janssen, Gerwin van Doveren, Valerie Andeweg, Angela van der Hoeven en Christel van den
Reek, voor hun niet aflatende inzet. Uiteraard ook dank aan Monique Rademaker voor haar
ondersteunende werkzaamheden vanuit het bureau van de orde en aan onze deken, Emilie van
Empel, voor het bijwonen van de vergaderingen en haar waardevolle inbreng daarin.
We nemen als fractie dit jaar afscheid van Bart Louwerier, Dennis Janssen en Christel van den Reek.
De fractie zal hieraan in eigen kring nog op gepaste wijze aandacht besteden maar op deze plaats
wens ik hen van harte alle goeds voor de toekomst.
En tot slot uiteraard een warm welkom aan de zojuist gekozen leden van het college Kitty Oomen, Ivo
Leenders en Niek Vollebergh.

Jaap de Jonge, fractievoorzitter
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Bijlage 10

Verslag voorzitter Jonge Balie 2015

Toespraak Jaarvergadering Orde 17 maart 2016
VOORZITTER JONGE BALIE BREDA-MIDDELBURG

Geachte aanwezigen,
Enkele dagen voor het aanbreken van de (astronomische) lente ben ik verheugd om te kunnen
vaststellen dat ook voor onze Jonge Balie de zon nog altijd schijnt. En ik zeg bewust ‘onze’, want
binnen de Vereniging heerst een gevoel van saamhorigheid. Dit gevoel heeft zich ook het afgelopen
verenigingsjaar gemanifesteerd, en ik zal u toelichten op welke manieren.
Allereerst is hierbij de fusie tussen de Jonge Balies van Breda en Middelburg van belang. Het is zeker
niet gemakkelijk om het ‘wij-gevoel’ te creëren tussen advocaten uit twee verschillende provincies.
Toch lijken wij hier steeds verder in te slagen. Evenementen vinden zowel plaats in Breda en
omstreken, als in Zeeland. En, belangrijker nog, bij de Bredase evenementen zijn Zeeuwse leden
aanwezig én vice versa. Het stormachtige, zeer geslaagde fusiefeest in Domburg is hiervan wellicht
wel het beste voorbeeld.
In dit verband was ook de voorronde van de Zuidelijke Pleitwedstrijden, die afgelopen maand plaats
vond, illustratief. Sinds de fusie in 2014 worden daarbij een Bredase en Middelburgse winnaar
aangewezen. De pleiters gaven nu echter unaniem te kennen dit vreemd te vinden nu ‘we’ tenslotte
één balie vormen. Hoewel een goed teken, is het overigens de vraag in hoeverre aan dit bezwaar
tegemoet zal worden gekomen. Met het oog op de winkansen tijdens het hoofdevenement is het
afvaardigen van twee deelnemers immers simpelweg tactischer, zeker gezien het Vlaamse
pleitgeweld. Hoe dan ook, twee jaar na de fusie kunnen wij concluderen dat de Bredase-Zeeuwse
grenzen steeds verder aan het vervagen zijn.
De saamhorigheid binnen de Vereniging uit zich daarnaast in de kruisbestuiving tussen de jongere en
oudere mrs. Met een ledenbestand van maar liefst 542 advocaten, waarvan er slechts 105 advocaatstagiaire zijn, kan worden gesteld dat het gros van de leden zich ook na hun stage nog verbonden
blijft voelen met de Jonge Balie. Wel gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat dit meer een Bredase
dan een Zeeuwse traditie lijkt te zijn. Op het vlak van de Zeeuwse participatiegraad kan zodoende nog
winst worden behaald. Als bestuur hechten wij zeer aan de betrokkenheid van de meer ervaren
advocaten. Sterker nog, wij zijn er gewoon ontzettend trots op dat veel advocaten gedurende hun
gehele carrière lid blijven van onze Vereniging. Ik kan u nu alvast aankondigen dat u dit ook zult gaan
teruglezen in de april editie van het Advocatenblad, waarin een column van onze Jonge Balie
verschijnt.
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Dit alles maakt dat het bestuur nog altijd bewust inzet op de binding van de oudere mrs. aan de
vereniging. Ik noem in dit kader de oude mrs. borrel, het golftoernooi en de Zuidelijke Pleitwedstrijden
‘nieuwe stijl’. Met nog slechts drie weken te gaan tot 8 april a.s., kan ik de ZPW hier uiteraard niet
onbesproken laten. Vanwege het grote succes van vorig jaar is besloten om dezelfde formule aan te
houden: brunchen, pleiten, borrelen, dineren én dansen in het centrum van Breda. Naast
gegarandeerde gezelligheid ook een mooi moment om de (inter)nationale vriendschappen met uw
vakgenoten aan te halen. Hoewel de inschrijving pas onlangs is geopend, kan gezien het huidige
aantal deelnemers nu al worden geconcludeerd dat de interesse ook dit jaar groot is. Spoedige
aanmelding wordt dan ook van harte aanbevolen.
Wat de overige activiteiten betreft, heeft de vereniging wederom maandelijks gezorgd voor lering en
vermaak van haar leden. Van een haardgesprek bij het Openbaar Ministerie tot een heuse schietclinic
in Tilburg. Er zullen nog vele maandactiviteiten volgen, welke zoals gewoonlijk worden aangekondigd
in de nieuwsbrief en op de website. Ter vervanging van de ‘eerste vrijdag van de maandborrel’ is dit
verenigingsjaar de seizoensborrel geïntroduceerd. Morgen vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom
om gezamenlijk de lente in te luiden bij café Publieke Werken. Aldaar zal ook de bestemming van de
baliereis van dit jaar worden aangekondigd. En ik kan u zeggen dat we ook daarvoor in lentesferen
zullen blijven.
Dan een korte vooruitblik naar 2017, het jaar waarin de Jonge Balie haar 45-jarig bestaan zal vieren.
Hiervoor zal een lustrumcommissie worden opgericht, waarvoor ook ervaren advocaten zullen worden
aangetrokken. Heeft u hierin interesse, dan verneem ik dat heel graag.
Tot slot nóg een vriendelijke, maar welgemeende oproep. Voor het bestuur is de input van de leden
van groot belang. Helaas mogen wij op de ALV doorgaans slechts een handjevol leden begroeten,
zodat van dit platform weinig gebruik wordt gemaakt. Niettemin horen wij heel graag van zowel de
oudere als de jonge garde hoe zij de Vereniging zien. Heeft u een idee? Voor het Petitum, de
nieuwsbrief, een activiteit? Wilt u gewoon iets kwijt aan het bestuur? Laat het ons weten.
Het bestuur heeft in ieder geval vertrouwen in de toekomst en met uw betrokkenheid zal dat
vertrouwen alleen nog maar worden versterkt. Ik dank u voor uw aandacht.

Irene de Boer
Voorzitter

45

