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Voorwoord van de deken 
 

Het jaar 2019 was voor de advocatuur een gedenkwaardig jaar. Het jaar begon met een verdere 

verharding van de langslepende discussie met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de 

vergoedingen aan advocaten die werkzaam zijn in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand. Met 

name de minister voor rechtsbescherming, Dekker, toonde (toont) zich daarbij onwrikbaar. Zo kon het 

dus gebeuren dat tot een landelijke (korte) onderbreking van de werkzaamheden werd opgeroepen. In 

alle arrondissementen werd eind januari bij de Rechtbanken geprotesteerd. In ons arrondissement 

werd er zowel bij de vestigingen Middelburg als Breda door een aantal advocaten, in toga, 

gedemonstreerd. Dit leverde in ieder geval hernieuwde aandacht voor de positie van de in het stelsel 

van de gefinancierde rechtsbijstand werkzame advocatuur op, maar vooralsnog dus geen enkele 

beweging bij de minister. 

Het stelselmatig blijven ageren tegen de opstelling van de minister heeft uiteindelijk wel tot enig 

resultaat geleid. Mede als gevolg van de dreiging om in de eerste weken van 2020 geen medewerking 

te verlenen aan piketdiensten (“ik piketnietlanger”), is er eind 2019 een verhoging van de 

vergoedingen toegezegd, dit voor een periode van 2 jaar. Hoewel deze aanpassing door velen wordt 

beschouwd als te beperkt en vooral ook als een sigaar uit eigen doos, is wel gebleken dat de 

aanhoudende aandacht die voor de positie van de advocaten die werkzaam zijn in het stelsel van 

gefinancierde rechtsbijstand wordt gevraagd, wel gehoor vindt.  

Op 18 september 2019 werd de positie van de advocaat binnen de rechtstaat op een geheel andere 

wijze nog eens pijnlijk duidelijk. Met de moordaanslag op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum 

bleek dat ook advocaten niet langer worden gespaard in de strijd binnen het criminele milieu. Deze 

aanslag werd terecht gezien als een aanslag op de rechtstaat.  

Derk Wiersum was naast advocaat tevens rechter-plaatsvervanger binnen ons arrondissement. De 

rechtbank organiseerde op 19 september reeds een bijeenkomst voor de eigen medewerkers, het 

parket en de advocatuur. Wat ik van deze goed bezochte bijeenkomst, naast het merkbare verdriet, 

heb overgehouden is, de eensgezinde standvastigheid van alle betrokkenen voor de Rechtstaat.   

Kort daarop werd door de verantwoordelijke ministers Grapperhaus en Dekker, tezamen met de heer 

Aalbersberg (NCTV) de rechtbank bezocht en waren zij aanwezig in een bijeenkomst met de drie 

“togaberoepen”, om te spreken over de gevolgen van de moord op Derk Wiersum, met name de 

veiligheid. Deze bijeenkomst werd door een groot aantal advocaten bezocht en als nuttig ervaren.  

Dat, naast het vorenstaande, het gewone werk van de raad van de orde, bijgestaan door de 

medewerkers van het bureau, de leden van de contactcommissies ook gedurende het jaar 2019 is 

doorgegaan valt te lezen in dit jaarverslag. Ik dank eenieder die in 2019 zich voor de orde van 

advocaten Zeeland-West-Brabant heeft ingezet. 

Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat de door de Jonge Balie georganiseerde Zuidelijke 

Pleitwedstrijden, hoewel uiteraard weer gewonnen door een Belgische pleiter, toch een hele goede 
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kandidaat voor de Landelijke pleitwedstrijden heeft opgeleverd. Mr Natasja Rensen (Etten-Leur) heeft 

de landelijke wedstijd wel op haar naam geschreven. Een mooi succes voor haar, maar ook voor onze 

balie.   
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1. Verslag van de raad van de orde 

 

1.1. Vergaderingen 

In maart 2019 zijn twee leden van de raad afgetreden en heeft de jaarvergadering één nieuw lid 

gekozen. In het jaar 2019 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.  

De gewoonte om twee maal per jaar voorafgaand aan de vergaderingen van de raad van de orde het 

Jonge Baliebestuur uit te nodigen voor een bespreking is afgeschaft. Deze bijeenkomsten hadden een 

vaste agenda en bleken in de praktijk niet effectief te zijn. Zoals in het jaarverslag van 2018 

aangekondigd is gezocht naar een nieuwe invulling van de bijeenkomsten met het Jonge 

Baliebestuur. Er is voor gekozen om vier maal per jaar een lunchbijeenkomst met een deel van het 

bestuur van de Jonge Balie en een deel van de leden van de raad van de orde, de adjunct-secretaris 

en een medewerker van het bureau plaats te laten vinden. Wie van het Jonge baliebestuur of de raad 

van de orde aan het overleg deelnemen is afhankelijk van de onderwerpen die worden besproken. 

Deze nieuwe opzet wordt door zowel het Jonge Baliebestuur als de leden van de raad van de orde en 

het bureau van de orde, als inspirerend en effectief ervaren en zal worden voortgezet. 

Voorts heeft in juni 2019 in Tilburg de jaarlijkse brainstormbijeenkomst van de raad van de orde 

plaatsgevonden. Tijdens de brainstorming zijn de taken van de raad van de orde besproken als ook 

toezicht op stage en opleiding, kantoorbezoeken en de verdeling van de portefeuilles binnen de raad 

van de orde. 

Voor de samenstelling van de raad van de orde in 2019 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: stage en opleiding, burgerlijk proces, strafrecht, bestuursrecht, personen- en familierecht, 

jeugdrecht, insolventierecht, gefinancierde rechtsbijstand, kleine kantoren, PR en communicatie en 

personeelszaken. 

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. In 2019 is stilgestaan bij de verdeling van de 

werkzaamheden van de leden van de raad aan de hand van de hierboven vermelde portefeuilles en is 

besproken of een werkverdeling aan de hand van thema’s of projecten niet de voorkeur zou 
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verdienen. Tijdens de brainstorming van 2019 is er voor gekozen om de bestaande verdeling op onder 

meer rechtsterreinen voorlopig te handhaven. 

 

Portefeuille burgerlijk proces  

De contactcommissie burgerlijk proces is in het jaar 2019 samengesteld uit de volgende leden: 

mr A.A. Feenstra (tevens portefeuillehouder), mr. M.B.A. Alkema, mr. A.J.H.W. Coppelmans, mr. 

G.W.J. van Dijke, mr. H.M.J. van den Hurk (voorzitter) en mr. R. van der Jagt. Mr. drs. P. van Namen 

is in de loop van 2019 afgetreden en opgevolgd door mr. C.A. Gobbens.  

In 2019 hebben wederom de reguliere, halfjaarlijkse, overleggen plaatsgevonden met zowel de 

rechtbank als het gerechtshof. De overleggen met de rechtbank vonden wederom plaats via een 

videoverbinding tussen de locaties Breda en Middelburg. De advocaten uit het Zeeuwse deel van 

onze balie namen samen met de rechter(s) in Middelburg op deze praktische wijze deel aan het 

overleg. De afschaffing van KEI is natuurlijk onderwerp van gesprek geweest. Andere terugkerende 

thema’s zijn ook dit jaar weer de werkvoorraden en doorlooptijden bij de gerechten en rolperikelen 

geweest. Maar ook worden zaken als personele wisselingen en wijzigingen in de teams en indelingen 

gedeeld met de balie. Het verdient opmerking dat er dit jaar minder ‘rol- en griffieperikelen waren dan 

eerdere jaren. Voor het jaar 2020 staat weer een professionele ontmoeting op de agenda. De planning 

is vooralsnog september 2020; de organisatie zal binnenkort gestart worden. De commissie doet via 

de nieuwsbrieven verslag van de overleggen en bijeenkomsten. 

 

Portefeuille strafrecht 

In 2019 was de contactcommissie strafrecht als volgt samengesteld: mr. R.T.K. Davids,  

mr. F.J. Koningsveld (vz), mr. V.C. Serrarens, mr. J.C. Sneep (portefeuillehouder), mr. G.J. Woodrow 

en mr. Z. Yeral. 

Evenals vorig jaar heeft de contactcommissie de overlegvergadering met het Hof Den Bosch 

bijgewoond en tweemaal intern vergaderd en overleg gehad. De reguliere overlegvergadering met de 

Rechtbank ZWB en OM is dit jaar niet doorgegaan. De leden Davids (Zeeland) en Woodrow (Tilburg) 

nemen namens de contactcommissie deel aan regionale ZSM-overleggen. Vanuit de orde vindt 

daarnaast overleg plaats met de rechtbank en het OM, met name als het gaat om de organisatie rond 

de ZSM. 

De contactcommissie ontvangt graag input van de leden van de orde en mist deze input ook wel. Bij 

deze dan ook een dringende oproep om de commissie te voeden met gespreksonderwerpen voor 

bovengenoemde overleggen. De voorzitter fungeert graag als verzamelpunt voor alle op voorhand 

gewaardeerde input (koningsveld@raetsluy.nl). 
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Portefeuille personen- en familierecht 

De contactcommissie Personen en Familierecht bestond in 2019 uit de volgende personen: mr. L.A.E.  

Bregonje-Voermans voorzitter, mr. J.C. Snikkenburg-den Haan secretaris/penningmeester, mr. E.M.G. 

van Nuenen-Meulesteen penningmeester, mr. Ph. van Kampen (tot 31-12-2019), mr. W.E. de Wit-de 

Witte (tot 31-12-2019), mr. H.J.P.M. van Berckel-van der Rijken, mr. N.M. Lindhout-Schot, mr. M. 

Hofland namens de raad van orde. 

De contactcommissie heeft 2x per jaar overleg met de rechtbank. Dat overleg vindt plaats in Breda op 

de rechtbank. 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 vindt ook het brede overleg Jeugd plaats. Bij dat overleg sluiten dan tevens de Raad 

voor de Kinderbescherming en gezinsvoogdij-instellingen aan. Bij dit overleg is ook een 

vertegenwoordiger van de contactcommissie familie aanwezig. 

Eens per jaar heeft de contactcommissie overleg met het Hof in ’s-Hertogenbosch. Bij dat overleg is 

de balie Zeeland-West-Brabant, alsmede Oost-Brabant en Limburg vertegenwoordigd. Voorafgaande 

aan de overleggen inventariseert de contactcommissie via de nieuwbrief van de orde 

aandachtspunten vanuit de advocatuur. Die punten worden in de commissie voorbesproken en op de 

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. 

Ook het afgelopen jaar hebben de diverse overleggen plaatsgehad. 

Op 16 mei 2019 en op 19 november 2019 is overleg gevoerd met de rechtbank, team familierecht. 

Op 17 juni 2019 heeft het overleg met het Hof plaatsgehad. 

Op 16 mei en 19 november 2019 vond ook het breed overleg plaats met de rechtbank. 

In algemene zin kan gesteld worden dat de overleggen constructief verlopen. Er wordt open 

gecommuniceerd. Terugkerend punt blijft dat de rechtbank kampt met een tekort aan mensen 

(voortkomend uit het gebrek aan middelen), waarmee dit een terugkerend agendapunt en onderwerp 

van gesprek blijft. De rechtbank blijft werken aan het inlopen van de achterstanden. 

Op 18 juni 2019 heeft de commissie een lezing georganiseerd voor familierechtadvocaten in het 

arrondissement Zeeland-West-Brabant. Het onderwerp was ‘actualiteiten PFR en de spreker was 

mevrouw Prof. Dr. B.E. Reinhartz. De bijeenkomst is bezocht door 110 advocaten en kon kosteloos 

worden aangeboden. 

 

Portefeuille gefinancierde rechtshulp 

De portefeuille gefinancierde rechtsbijstand bestond in 2019 uit mr. W.G.M. Vos, mr. P.M.J.T. 

Schumans, mr. J.M.M. Verstrepen en mr N. Vollebergh als lid van de raad van de orde. De commissie 

gefinancierde rechtshulp heeft in 2019 voornamelijk in het teken gestaan van de strijd die, nog altijd, 

wordt gevoerd rondom de herinrichting van het stelsel en meer specifiek de hoogte van de 
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vergoedingen. Aan het begin van de verslagperiode waren er verschillende acties achter de rug en zat 

het overleg met de minister muurvast.  

Vier maal per jaar vindt er in Utrecht centraal overleg plaats tussen de portefeuillehouders van alle 

lokale orden en met de portefeuillehouder van de Algemene Raad. Vanaf die plek kan enerzijds een 

vinger aan de pols worden gehouden, middels de portefeuillehouder van de AR kan immers informatie 

uit eerste hand worden verkregen. Anderzijds stelt het de lokale portefeuillehouders in staat input te 

leveren. 

Uit deze overleggen kwam naar voren dat de spreekwoordelijke messen werden geslepen, hetgeen 

op treffende wijze tot uiting kwam met de aangekondigde stakingen. Wat begon als een spontane 

actie van een individuele advocaat groeide uit tot een landelijk ondersteunde actie, zo ook in ons 

arrondissement.  

Wat voor de portefeuillehouders óók als een verassing kwam was het extra budget dat door de 

minister ter beschikking werd gesteld alsmede het daarop afblazen van de acties. De 

portefeuillehouders zijn door de AR van deze ontwikkelingen niet tot nauwelijks op de hoogte 

gebracht, hetgeen de nodige ergernis heeft veroorzaakt. De AR heeft aangegeven dat de 

onderhandelingen alleen konden plaatsvinden in een hoge mate van vertrouwelijkheid, en dat 

openheid gedurende die onderhandelingen helaas geen optie was. 

Uit het laatste portefeuillehouder overleg bleek dat dit noodverband, wat het feitelijk is, en het daarop 

afblazen van de acties niet bij iedereen op grote steun heeft kunnen rekenen. Met name het 

familierecht, waar de nood het hoogst lijkt te zijn heeft op korte termijn weinig aan de tijdelijke 

verhoging van de vergoedingen nu de omlooptijden van de procedures op dat rechtsgebied geregeld 

hoog zijn. Dat betekent dat pas over enkele maanden daadwerkelijk iets gemerkt gaat worden van de 

genomen maatregelen, tijd die veel advocaten(kantoren) zich niet meer kunnen permitteren. De 

portefeuillehouders hebben de AR dan ook verzocht met spoedmaatregelen te onderzoeken die deze 

groep advocaten op de korte termijn wél vooruit kan helpen. Ook anderzijds worden de gesprekken 

over het stelsel voortgezet. Wordt vervolgd. 

Tenslotte is met de contactcommissie besloten te onderzoeken op welke manieren voornamelijk 

kleine kantoren kunnen worden ondersteund in processen die de uitoefening van het kantoor 

efficiënter, doeltreffender en dus minder kostbaar kunnen maken. Daar zal de komende 

verslagperiode nader invulling aan worden gegeven. 

 

Portefeuille insolventierecht  

In het verslagjaar 2019 bestond de contactcommissie insolventierecht uit mevrouw mr. M.C.J. Oonk-

Pallandt, mr. E. van der Kolk, mr. F.T. Hiemstra en (als portefeuillehouder vanuit de raad van de orde) 

mr. J.A.M. de Kerf.   

De commissie heeft in het verslagjaar de reguliere halfjaarlijkse overleggen gevoerd met een 

delegatie van de insolventiekamer van de rechtbank.  
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Daarnaast heeft er in oktober 2019 een professionele ontmoeting plaatsgevonden, dit met de 

gewaardeerde hulp van drie Brabantse curatoren die niet in de commissie zitten. Bij die lezing heeft 

professor van Zanten een interactieve lezing gegeven over actualiteiten op het gebied van 

insolventierecht. 

 

Portefeuille bestuursrecht 

De contactcommissie bestuursrecht bestond in 2019 uit: mr. C.J. IJdema, mr. M.M. van Woensel, mr. 

Y. Leenders, mr. M.A.L. Timmermans en mr. W.H. Lindhout als lid van de raad van de orde. 

Op 3 oktober 2019 heeft er overleg met de rechtbank plaatsgevonden. Teamvoorzitter bestuursrecht 

is mr. Holierhoek. 

Op 1 oktober 2020 is er een vervolgbijeenkomst. Dit zal ruim van te voren bekend worden gemaakt en 

via de nieuwsbrief van de orde zal de balie worden gevraagd input voor de bijeenkomst te geven. Het 

is zowel van de rechtbank als van de advocatuur de ervaring dat er vaak iets mis gaat met 

aangetekende post die via de Post NL wordt verzonden. Om deze reden wordt door de rechtbank 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om veilig te e-mailen of op andere wijze veilig digitaal te 

communiceren. 

Mr. D.H.J. Kochx en mr. B.F.J. Bollen trekken zich terug uit de organisatie van de professionele 

ontmoeting. Dit wordt besproken in de bijeenkomst van de commissie in september 2020.  

Er zijn grote werkvoorraden bij de rechtbank waardoor de wachttijd voor behandeling of uitspraak lang 

is.  

Bij de rechtbank wordt een pilot gedaan waarbij een vaste club medewerkers de zitting voorbereidt. 

Aan de advocaten wordt een agenda voor de behandeling van de zaak toegestuurd. In de agenda zijn 

punten opgenomen die de rechter ter zitting wil bespreken. De commissie is nog wel in gesprek met 

de rechtbank over de termijn waarop of waarbinnen de agenda wordt toegestuurd. Dit in verband met 

de tien dagen termijn die wordt aangehouden voor het indienen van nieuwe stukken. 

De commissie merkt op dat een overleg met appelinstanties in bestuursrechtspraak ontbreekt. 

Daarover is in het overleg met de rechtbank gesproken zonder dat daar een conclusie uit is gerold. 

 

Portefeuille kleine kantoren 

De portefeuillehouder kleine kantoren, mr. H. Mouselli, heeft begin 2018 een enquête uitgezet onder 

de solopraktijkhouders. De enquête is goed gemaakt. Maar liefst 52,9% van de ontvangers heeft de 

enquête ingevuld. Blijkens de resultaten van de enquête is met name behoefte aan 

informatieverstrekking per e-mail alsmede door middel van bijeenkomsten.   

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête heeft de raad van de orde Zeeland-West-Brabant 

in september en oktober 2019 twee bijeenkomsten voor solopraktijkhouders georganiseerd. Eén 

bijeenkomst vond plaats in Breda en de ander in Goes. Beide bijeenkomsten zijn over het algemeen 
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goed bezocht, met dien verstande dat er minder aanmeldingen waren dan in 2018. Tijdens de 

bijeenkomsten heeft Marthijn de Blaeij (freelance game-designer en innovator) de aanwezigen laten 

zien welke lessen kleine advocatenkantoren kunnen leren uit games. Tijdens zijn presentatie heeft hij 

de aanwezigen meegenomen in zijn drie designprincipes: valley of despair, abstraheer wat mogelijk 

en organiseer dubbele feedback. Alle aanwezigen hebben na afloop van de presentatie van Marthijn 

de Blaeij de gepresenteerde slides per e-mail ontvangen. Daarbij is de aanwezigen gevraagd of zij 

een nadere verdieping wensen naar aanleiding van deze bijeenkomst. Niet iedereen heeft 

gereageerd. Degenen die hebben gereageerd lieten het volgende weten:   

In totaal hebben 28 personen deelgenomen aan de bijeenkomst in Breda. 14 personen die aanwezig 

waren bij de bijeenkomst te Breda hebben op de voornoemde vraag als volgt gereageerd:  

7 maal “ja”  

7 maal “nee”  

In totaal hebben 17 personen deelgenomen aan de bijeenkomst in Goes. 8 personen die aanwezig 

waren bij de bijeenkomst te Goes hebben op de voornoemde vraag als volgt gereageerd: 

8 maal “nee”. 

 

1.3. Jaarvergadering 

Op 14 maart 2019 vond de jaarvergadering van de orde van advocaten Zeeland – West-Brabant 

plaats in het Apollo Hotel te Breda. Deze locatie was gekozen omdat het Apollo Hotel makkelijk 

bereikbaar is met het openbaar vervoer. Deze makkelijke bereikbaarheid heeft niet tot een 

noemenswaardige verhoging van het aantal deelnemers aan de jaarvergadering geleid. 

De vergadering werd voorafgegaan door een één uur durende lezing over de Wwft door Anke 

Feenstra, lid van de raad van de orde en advocaat bij Hertoghs Advocaten-Belastingkundigen. De 

lezing was druk bezocht. Tijdens de lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Tijdens de jaarvergadering zijn de gebruikelijke zaken besproken zoals de financiën en de vervulling 

van één van de twee vacatures in de raad van de orde.  
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2. Verslag van het bureau van de orde 

 

Met ingang van 1 mei 2018 is het bureau van de orde verhuisd naar een locatie buiten de rechtbank. 

In 2018 hebben de medewerkers de tijd gehad om hun draai in de nieuwe omgeving te vinden en in 

2019 is iedereen gesetteld. 

In 2019 heeft een vergelijking plaatsgevonden tussen de arbeidsvoorwaarden bij een met het in Breda 

gevestigde vergelijkbaar ordebureau. Op basis van een door die orde uitgevoerd professioneel 

onderzoek naar functieprofielen en salarisgebouw, beschikt het bureau van de orde in Breda nu ook 

over een consequent personeelsbeleid met toebehoren. Daarnaast is met een drietal ordebureaus 

overleg gevoerd over harmonisering van de pensioenregelingen van de medewerkers van de bureaus. 

Dit heeft geleid tot eenzelfde pensioenregeling voor die medewerkers waarbij door de schaalgrote 

financiële kostenvoordelen konden worden bereikt. Een en ander is per 1 januari 2020 ingevoerd. 

Omdat zowel vanuit de medewerkers als vanuit de advocatuur berichten kwamen dat men het contact 

met de advocaten c.q. bureaumedewerkers mist, is gezocht naar manieren om de contacten weer 

levend te maken. Zo nemen de bureaumedewerkers nu deel aan de activiteiten die voor advocaten 

worden georganiseerd. Op die manier kunnen advocaten en medewerkers elkaar zien en elkaar 

spreken. Dat wordt zowel vanuit de medewerkers als vanuit de advocatuur gewaardeerd. Ook de 

contacten van bureaumedewerkers met het bestuur van de Jonge Balie zijn geïntensiveerd. Deze 

korte lijnen werpen hun vruchten af. 

In alle taken van de raad van de orde en de deken, inclusief het ontwikkelen van beleid en de 

administratieve verwerking van dit alles vindt ondersteuning vanuit het bureau van de orde plaats. De 

eerder ingeslagen weg naar verdere professionalisering van het bureau van de orde is voortgezet.  

Gehoopt werd dat de ontwikkeling van de automatisering in 2019 zou zijn afgerond. Dit is helaas niet 

het geval. Zoals in ieder ICT-project lopen er zaken niet zoals van te voren bedacht. De verwachting is 

nu dat in 2020 de automatisering zal zijn afgerond. De afronding van het project zal echter niet 

betekenen dat we daarna stil kunnen zitten. Zeker bij automatisering is stilstand achteruitgang. Er zal 

geprobeerd blijven worden stappen vooruit te maken voor een nog verdere verbetering van de 

kwaliteit van het toezicht en de communicatie met de balie. Zo krijgt de website in 2020-2021 

aandacht. Het is de bedoeling een en ander ook voor baliegenoten interactiever te maken. 

Voor de samenstelling van het bureau in 2019 wordt verwezen naar de bijlagen bij dit verslag. 

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.  
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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.  

Namens de deken is in 2019 conform afspraken binnen het dekenberaad bij een aantal kantoren die 

in de CCV 2018 hebben aangegeven Wwft-zaken te behandelen, een onderzoek naar de uitvoering 

van de beleidsregels met betrekking tot de Wwft gedaan. Dit onderzoek werd verricht door de Unit 

Financieel Toezicht Advocatuur. Uit het onderzoek zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen. 

 

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. Sinds de invoering van het automatiseringssysteem is 

het voor klagers mogelijk om met een webformulier, dat op de website van de orde is geplaatst, een 

klacht in te dienen. 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. In 2019 zijn er 132 klachten bij de deken 

ingediend. Dit zijn er 24 minder dan in 2018. Het jaar 2018 liet een stijging van het aantal klachten van 

7 zien. De indruk bestond dat door klagers de mogelijkheid te bieden met een webformulier een klacht 

in te dienen er sprake zou zijn van een toename in klachten. Deze indruk wordt door de vermindering 

van het aantal klachten in 2019 weer teniet gedaan. Voor een volledig overzicht van de in 2019 

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 2019 zijn 22 verzoeken om bemiddeling ingediend. 

Dit zijn er 5 minder dan in 2018. 

 

2.3. Adviezen 

In 2019 zijn 36 (39 in 2018) verzoeken om advies bij de deken ingediend. Hiervan zijn 6 verzoeken om 

overleg ex gedragsregel 17, lid 6 (waarvan 2 een aanvraag faillissement betreffen en 4 conservatoir 

beslag ter zake van een vordering op de cliënt) bij de deken ingediend. Daarnaast is in 2019 9 maal 

een verzoek ex artikel 13 Advocatenwet (aanwijzing advocaat) bij de deken ingediend. Dit is 1 minder 

dan in 2018. 
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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. In 2019 heeft 

net zo als in 2018 de steekproef plaatsgevonden onder kleine kantoren en dan met name kantoren 

waarin een solopraktijk wordt gevoerd. Reden voor een beperking in de doelgroep van de steekproef 

is, dat de indruk bestaat dat solopraktijken kwetsbaarder zijn en een groter risico vormen op niet of 

onvoldoende naleving van de regelgeving. In 2018 heeft de steekproef niet tot bijzondere resultaten 

geleid. Ook in 2019 is dit niet het geval. 

Ook in 2019 was het doel van de bezoeken om, naast controle op de naleving van de voor advocaten 

en kantoren geldende regelgeving uit te oefenen, ook 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. Ook in 2019 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 eventuele vragen die in de beoordeling worden gesteld, voor te bereiden 

en te bespreken met de accountant of boekhouder. 

In 2019 hebben 39 kantoorbezoeken plaatsgevonden op basis van een steekproef en vijf 

kantoorbezoeken hebben plaatsgevonden op basis van een signaal. Ook in 2019 is niet uit de 

steekproef is gebleken dat solopraktijken minder compliant zijn. De indruk die in 2018 was ontstaan 

dat solopraktijken minder geautomatiseerd zijn en er dus meer tijd moet worden besteed aan zaken 

die op grotere kantoren door ondersteunend personeel worden uitgevoerd werd in 2019 bevestigd. 

Twee kantoorbezoeken hebben geleid tot het aanleggen van een specifiek toezicht dossier. 

Onderwerpen van de twee s-dossiers waren financieel toezicht (dit is een recidiverend kantoor) en 

een onderzoek naar de Stichting beheer derdengelden. Bij tien kantoren is gevraagd een Wwft-cursus 

te doen. 

 

2.5. Opgave nieuwe kantoren 

Aan startende kantoren wordt gevraagd om informatie over het kantoor te verstrekken. Hierbij moet 

gedacht worden aan informatie over de beroepsaansprakelijkheids-verzekering, de stichting beheer 

derdengelden, de vervangings- of waarnemingsregeling, melding geheimhoudernummers en overige 

verplichtingen voortvloeiend uit de Verordening en Regeling op de advocatuur. 

Het aantal solopraktijken, al of niet deel uitmakend van een samenwerkingsverband is stabiel 

gebleven en bedraagt eind 2019 ruim 60% van het aantal in het arrondissement gevestigde kantoren. 

In het jaar 2019 zijn 27 opgaven nieuw kantoor op het bureau van de orde in behandeling genomen. 

Dit zijn er 10 minder dan in 2018. 
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2.6. Centrale controle op de naleving van de Verordening op de advocatuur in 2018 (CCV 2018) 

In 2019 is in het arrondissement Zeeland – West-Brabant met betrekking tot de CCV de in 2016 

gestarte pilot met de CCV voortgezet. Met een CCV in een nieuwe vorm wordt beoogd de 

bewustwording van de inhoud van de regelgeving bij advocaten te verhogen. De indruk bestaat dat dit 

ook zo werkt. 

 

Van de 964 advocaten aan wie is verzocht het formulier op de naleving van de verordeningen in te 

vullen hebben 874 advocaten voldaan aan de verplichtingen. Door nog eens 65 advocaten is na actie 

van de deken alsnog voldaan aan de verplichtingen. Met 25 advocaten is een afspraak met de deken 

gemaakt. Dit betreft dan het inhalen van opleidingspunten. 

 

2.7. Pilot opvragen kengetallen 

In 2019 is aan de advocatenkantoren gevraagd om financiële gegevens in te sturen. De beoordeling 

van de opgevraagde gegevens heeft op verzoek van de deken plaatsgevonden door de Unit 

Financieel Toezicht die is ondergebracht bij de Nederlandse orde van advocaten. Deze unit staat 

onder leiding van Fred Blok RA. 

Bij alle kantoren zijn financiële gegevens volgens een bepaald format opgevraagd. Dit heeft in 2019 

tot de volgende resultaten geleid. 

 

Op basis van de analyses heeft de unit FTA de volgende opmerkingen geplaatst: 

Bij 372 kantoren zijn gegevens opgevraagd. 

Bespreken / overleg – 65 kantoren. Dit zijn 42 meer kantoren dan in 2018. 

Actie – 9. Dit is 9 meer dan in 2017. In verband met onvolledigheid van de aangeleverde gegevens is 
nog bij 8 kantoren nadere informatie opgevraagd. Deze opvragingen zijn behandeld middels een s-
dossier. 
 

Ook in 2019 is gebleken dat de door de unit FTA als te bespreken / overleg aangemerkte kantoren, 

met de achtergrondinformatie die vanuit de bureaus over het kantoor kon worden gegeven, in de 

meeste gevallen niet tot zorgen over het kantoor leidde. Gedacht moet hierbij worden aan kennis over 

vertrek van partners, aanstaande beëindiging van het kantoor, voorbereiden vertrek van 

kantoorpartners, herstructurering (b.v. na overname door jonge partners), kantoor in opstartfase, 

parttime werken, bezoldigde nevenfunctie, enz. In geen enkel geval bleek dat er nadere informatie 

moest worden opgevraagd in verband met het ontbreken van gegevens. 

 

Het opvragen van kengetallen leidt beslist tot meer informatie over de financiële situatie van kantoren. 

Er moet echter voor gewaakt worden dat de deken niet op de stoel van de ondernemer gaat zitten. 
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Het enige doel dat kennis over de financiële situatie van de kantoren mag dienen is inzicht in de 

continuïteit van het kantoor en daarmee waken voor de belangen van de cliënten. 

 

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 vanaf 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 zogenoemde “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, Nadere Controle Opleidingspunten of de opvraag financiële gegevens 

(ook wel kengetallen genoemd). Ook signalen die voortkomen uit klachten, ontvangen van derden of 

door eigen waarneming kunnen tot het openen van een s-dossier leiden. Niet alle s-dossiers leiden tot 

een toezichtmaatregel van de deken. Het kan ook voorkomen dat na onderzoek blijkt dat er geen 

reden is voor zorg of dat er sprake was van loos alarm. Voor een overzicht van de in 2019 aangelegde 

s-dossiers wordt verwezen naar de bijlagen. 

 

2.9. Overig 

Sinds enkele jaren functioneert een protocol bedreigingen van advocaten. Tussen het OM en de 

deken is een gedragslijn afgesproken op welke wijze bedreigingen aan het OM kunnen worden 

bekend gemaakt. Het OM heeft een vaste contactpersoon die de meldingen van bedreiging behandelt 

en een risicoprofiel opstelt. Op het besloten gedeelte van de website staat het protocol beschreven. 

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van de werking van het protocol. Ook aan advocaten die een 
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melding via de deken hebben gedaan wordt dan gevraagd of men tevreden is met de werkwijze. De 

ervaringen met het protocol zijn onveranderd positief, zowel vanuit de zijde van de advocatuur als van 

de kant van het OM. In 2019 zijn er zes meldingen van bedreiging via de deken bij het OM gemeld. In 

2018 waren dat er drie. Er is dus sprake van een toename ten opzichte van 2018. 
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3. Samenstelling balie Zeeland – West-Brabant  

 

3.1. Advocaten 

Per 1 januari 2019 waren er in het arrondissement Zeeland – West-Brabant 979 advocaten 

ingeschreven, van wie 107 stagiaire. Per 1 januari 2020 waren er 963 advocaten ingeschreven van 

wie 121 stagiaire. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de bijlagen. 

 

3.2. Kantoren 

Per 31 december 2019 waren er 383 advocatenkantoren in het arrondissement Zeeland – West-

Brabant gevestigd. Van dit aantal is 210  kantoren een eenpersoonskantoor. Solopraktijken die 

samenwerken onder één kantoornaam zijn hierin niet uitgesplitst. 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 2019 uit de volgende leden: 

 

Van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 

 

mr W.A. Lensink, deken  

mr J.C. Sneep, wnd. Deken, portefeuille PR en communicatie (vanaf 15 maart 2019), contactpersoon 

Jonge Balie West (tot 15 maart 2019), gedragsregel 26 en portefeuille strafrecht 

mr H.J.P.M. van Berckel-van der Rijken, secretaris (tot 15 maart 2019) en portefeuille PR en 

communicatie (tot 15 maart 2019), portefeuille personen- en familierecht (tot 15 maart 2019) en 

portefeuillehouder jeugdrecht (tot 15 maart 2019) 

mr J.A.M. de Kerf, penningmeester en portefeuille insolventierecht  

mr M.B.M.C. van den Berg, contactpersoon Jonge Balie (vanaf 15 maart 2019), portefeuille stage en 

opleiding en portefeuille personeelszaken  

mr H.C. Struijk, portefeuille gefinancierde rechtshulp en portefeuille vreemdelingenrecht (tot 15 maart 

2019) 

mr H. Mouselli, secretaris (vanaf 15 maart 2019) en portefeuille kleine kantoren  

mr A.A. Feenstra, portefeuille burgerlijk proces  

mr W.H. Lindhout, portefeuille bestuursrecht  

mr N. Volleberg, portefeuille gefinancierde rechtshulp (vanaf 15 maart 2019) 

mw. mr. M. Hofland, portefeuille personen- en familierecht (vanaf 15 maart 2019) en 

portefeuillehouder jeugdrecht (vanaf 15 maart 2019) 

mr M.A.M. Rademaker, adjunct-secretaris  

 
 

  



18 
 

Bijlage 2  

 

Samenstelling bureau van de orde van advocaten Zeeland – West-Brabant 

 

Tijdens het ordejaar 2019 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         0,8 fp 

S. Koorn, bureaumedewerker ondersteuning deken / adjunct-secretaris, functioneel beheerder 0,8 fp 

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

A. Sloothaak-van der Pool BA, bureaumedewerker ondersteuning stafjuristen    0,7 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 2019 uit de volgende leden: 

 

mr J.M. de Jonge 

mr V.C. Andeweg  

mr G.L.A.M. van Doveren 

mr I. Leenders  

 

De fractie in het college van afgevaardigden in het arrondissement Zeeland – West-Brabant bestond 

in het ordejaar 2019 uit de volgende plaatsvervangende leden: 

 

mr A.M.W.A. van der Hoeven 

mr K.C.A.M. Oomen  

mr M.A. Breewel-Witteveen  

 

 

 

 

 

  



20 
 

Bijlage 4  

 

Samenstelling contactcommissies 

 

De contactcommissies waren in het ordejaar 2019 als volgt samengesteld: 

 

Contactcommissie burgerlijk proces 

 

Portefeuillehouder : mr A.A. Feenstra 

Leden   : mr M.B.A. Alkema  

    mr H.M.J. van den Hurk 

    mr drs. P.H.A. van Namen (tot 1 juli 2019) 

mr A.J.H.W. Coppelmans 

    mr G.W.J. van Dijke 

    mr R. van der Jagt  

    mr C.A. Gobbens (vanaf 1 juli 2019) 

    mr A.A. Feenstra (lid namens rvdo) 

 

Contactcommissie bestuursrecht 

 

Portefeuillehouder : mr W.H. Lindhout  

Leden   : mr I. Leenders  

    mr C.J. IJdema   

    mr M.M. van Woensel  

    mr M.A.L. Timmermans  

    mr W.H. Lindhout (lid namens rvdo) 

 

Contactcommissie strafrecht 

Portefeuillehouder : mr J.C. Sneep 

Leden   : mr V.C. Serrarens 

mr R.T.K. Davidse  

mr G.J. Woodrow 

mr Z. Yeral  

mr F.J. Koningsveld  

mr J.C. Sneep (lid namens rvdo)   
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Contactcommissie jeugdrecht 

 

Portefeuillehouder : mr H.J.P.M. van Berckel-van der Rijken (tot 14 maart 2019) 

    mw mr M. Hofland (vanaf 14 maart 2019) 

Leden   : mr M.J.E.M. Edelmann 

    mr C.E.J.E. Kouijzer 

    mr L.E. Swart 

    mr M. Verger-Maas 

    mr F.L. Donders  

mr H.J.P.M. van Berckel-van der Rijken (lid namens rvdo tot 14 maart 

2019, na 14 maart 2019 lid) 

mr H. Mink (na 1 juli 2019) 

  mw mr M. Hofland (lid namens rvdo rvdo vanaf 14 maart) 

 

Contactcommissie personen- en familierecht 

Portefeuillehouders : mr H.J.P.M. van Berckel-van der Rijken (tot 14 maart 2019) 

    mw mr M. Hofland (vanaf 14 maart 2019) 

Leden   : mr L.A.E. Bregonje-Voermans  

    mr Ph. van Kampen  

    mr W.E. de Wit-de Witte  

    mr E.M.G. van Nuenen-Meulesteen  

    mr N.M. Lindhout-Schot 

    mr J.C. Snikkenburg-den Haan 

mr H.J.P.M. van Berckel-van der Rijken (lid namens rvdo tot 14 maart 

2019, na 14 maart 2019 lid) 

  mw mr M. Hofland (lid namens rvdo rvdo vanaf 14 maart) 

 

Contactcommissie insolventierecht 

Portefeuillehouders : mr J.A.M. de Kerf  

Leden   : mr F.T. Hiemstra  

mr M.C.J. Oonk-Pallandt  

mr E. van der Kolk 

mr J.A.M. de Kerf (lid namens rvdo) 
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Contactcommissie gefinancierde rechtshulp 

 

Portefeuillehouder : mr H.C. Struijk (tot 14 maart 2019) 

    mr N. Vollebergh (vanaf 14 maart 2019) 

Leden   : mr W.G.M. Vos 

    mr P.M.J.T. Schumans  

    mr J.M.M. Verstrepen 

    mr H.C. Struijk (lid namens rvdo tot 14 maart 2019) 

    mr N. Vollebergh (lid namens rvdo vanaf 14 maart 2019) 
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Bijlage 5  

 

Samenstelling balie arrondissement Zeeland – West-Brabant  
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Bijlage 6  

Cijfers en overzichten klachten, kantoorbezoeken en specifiek toezicht 2019 

 Cijfermatige verantwoording Zeeland-West-Brabant1 

 

Resultaten klachtregistratie 2019 

Type klacht  

Klachten aantal klachten in % 
klacht tegen de eigen advocaat 58 43,94% 
klacht tegen de advocaat van de wederpartij 39 29,55% 
klacht van advocaat tegen advocaat 9 6,82% 
klacht van de deken 2 1,52% 
klacht tegen de deken 6 4,55% 
overig 18 13,64% 
      
Totaal 132 100% 

Hiernaast zijn er in 2019 43 klachten binnengekomen via Amadeus die eind 2019 nog in een voorfase verkeerden of in 2019 in 
een voorfase zijn geëindigd (en dus geen klachtzaak zijn geworden). 
Daarvan verkeerden 5 klachten eind 2019 nog in de voorfase,  zijn er 3 in 2019 afgebroken met reden "dubbel aangevraagd", 4 
met reden "geen aanvraag/registratie nodig", 23 met reden "in ruste" en 8 met reden "ingetrokken". 

 

 
1 Opgemerkt wordt dat het hier gaat om een momentopname; alle cijfers gaan over dossiers die in 2019 zijn gestart, maar niet 
per se in 2019 zijn afgerond.  
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Type klacht

Basisinformatie  

Periode van de analyse 01-01-2019 t/m 31-12-2019 

Aantal klachten 132 

Aantal advocaten per 01-01-2019 976 
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Onderwerp per type klacht2 

klacht tegen de eigen advocaat aantal  in % 
kwaliteit van de dienstverlening 20 25,32% 
beleidsvrijheid   0,00% 
opdracht 7 8,86% 
vrijheid terugtrekken / bijstand weigeren 6 7,59% 
communicatie cliënt / bejegening 7 8,86% 
geheimhoudingsplicht 1 1,27% 
termijnen 4 5,06% 
traagheid 3 3,80% 
informatieverschaffing / instemming cliënt 8 10,13% 
financiën algemeen 3 3,80% 
vereiste schriftelijke vastlegging 3 3,80% 
declaratie / aanvullende zekerheid / incasso 7 8,86% 
retentierecht   0,00% 
toevoegingsmogelijkheden en aanvraag 3 3,80% 
toevoeging en financiën 2 2,53% 
belangenverstrengeling 1 1,27% 
juridische kwaliteit 1 1,27% 
tekortkoming in de dienstverlening 3 3,80% 
andere bezwaren   0,00% 

 

 

 
2 Een klacht kan meerdere onderwerpen hebben. Hierdoor komt het totaal aantal onderwerpen in de kolommen niet altijd 
overeen met het aantal zoals vermeld in de kolom “Type klacht”. 
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klacht tegen de advocaat van de wederpartij aantal in % 
vrijheid / ruimte van handelen 11 23,40% 
grievende uitlatingen / dreigement / berichten 
derden 9 19,15% 
bewust gebruik onjuiste gegevens / informatie 4 8,51% 
rechtsmaatregelen 2 4,26% 
schikkingsonderhandelingen 1 2,13% 
inbreuk op belangen wederpartij 17 36,17% 
andere bewaren 3 6,38% 

 

 

klacht van advocaat tegen advocaat aantal in % 
tegenstrijdige belangen   0,00% 
confraternele correspondentie 1 11,11% 
financiële verplichtingen / toezeggingen   0,00% 
overname van zaken 2 22,22% 
regels mbt de juridische strijd 4 44,44% 
onwelwillendheid 1 11,11% 
andere bezwaren 1 11,11% 

 

11

9

4

2

1

17

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

vrijheid / ruimte van handelen

grievende uitlatingen / dreigement / berichten derden

bewust gebruik onjuiste gegevens / informatie

rechtsmaatregelen

schikkingsonderhandelingen

inbreuk op belangen wederpartij

andere bewaren

Onderwerpen klacht tegen de advocaat van de wederpartij



29 
 

 

 

klacht van de deken aantal in % 
kantoorhouden (art 12 Aw)   0,00% 
inbreuk op gedragsregels   0,00% 
onvoldoende kwaliteit   0,00% 
stagezaken   0,00% 
uitvoering tuchtrechtelijke maatregel   0,00% 
niet meewerken onderzoek van de deken 1 50,00% 
vakbekwaamheid   0,00% 
praktijkstructuren en kantoornaam   0,00% 
praktijkuitoefening in dienst   0,00% 
kantoororganisatie   0,00% 
financiële administratie   0,00% 
derdengelden   0,00% 
beroepsaansprakelijkheid   0,00% 
contante betalingen   0,00% 
klachten en geschillenregeling   0,00% 
controle identiteit cliënt en wettigheid opdracht   0,00% 
informatieverstrekking en opdrachtbevestiging   0,00% 
cassatie   0,00% 
resultaat gerelateerde beloning   0,00% 
wat in het algemeen niet betaamt 1 50,00% 
Wwft   0,00% 
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klacht tegen de deken aantal in % 
tegen de eigen deken 6 100% 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

kantoorhouden (art 12 Aw)
inbreuk op gedragsregels

onvoldoende kwaliteit
stagezaken

uitvoering tuchtrechtelijke maatregel
niet meewerken onderzoek van de deken

vakbekwaamheid
praktijkstructuren en kantoornaam

praktijkuitoefening in dienst
kantoororganisatie

financiële administratie
derdengelden

beroepsaansprakelijkheid
contante betalingen

klachten en geschillenregeling
controle identiteit cliënt en wettigheid opdracht

informatieverstrekking en opdrachtbevestiging
cassatie

resultaat gerelateerde beloning
wat in het algemeen niet betaamt

Wwft

Onderwerpen klacht van de deken

6

0 1 2 3 4 5 6 7

tegen de eigen deken

Onderwerpen klacht tegen de deken



31 
 

 
 

 

overig aantal in % 
tegen advocaat als tuchtrechter   0,00% 
tegen advocaat privé   0,00% 
tegen advocaat andere hoedanigheid 5 26,32% 
van derden tegen advocaat 9 47,37% 
tegen kantoor/samenwerkingsverband 5 26,32% 
tegen patroon/stagiaire   0,00% 
andere bezwaren   0,00% 

 

 
 

Rechtsgebied per klacht 

Rechtsgebieden aantal in % 
arbeidsrecht 13 9,85% 
bestuursrecht + sociaal zekerheidsrecht 7 5,30% 
BOPZ   0,00% 
curator + faillissementen 5 3,79% 
civiel - overig 50 37,88% 
familierecht 29 21,97% 
huurrecht 8 6,06% 
letselschade 1 0,76% 
ondernemingsrecht 2 1,52% 
strafrecht 7 5,30% 
tuchtrecht   0,00% 
vreemdelingenrecht   0,00% 
overig 10 7,58% 
Totaal 132 100% 
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Hoedanigheid van de klager 

Hoedanigheid klager aantal in % 
advocaat 16 12,12% 
bedrijf of instelling 15 11,36% 
persoon 95 71,97% 
persoon en advocaat samen 3 2,27% 
deken 2 1,52% 
bedrijf of instelling en advocaat samen   0,00% 
anders 1 0,76% 
Totaal 132 100% 
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Afhandeling klachten 

Afhandeling klachten aantal  in % 
griffierecht niet betaald   0,00% 
klacht bemiddeld door deken 4 6,35% 
klacht geschikt 1 1,59% 
klacht in ruste 7 11,11% 
klacht in ruste na dekenstandpunt 13 20,63% 
klacht ingetrokken 18 28,57% 
klacht naar geschillencommissie / andere instantie   0,00% 
klacht naar Raad van Discipline 20 31,75% 
niet toegekend   0,00% 
niet van toepassing   0,00% 
Totaal 63 100% 

Eind 2019 waren er 69 van de in 2019 in behandeling genomen klachtzaken nog niet afgehandeld. 
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Afhandeling nieuwe klachten / losse brieven (geen klachtzaak)  
(bijv. door intrekking klacht voordat klacht in behandeling is genomen / door ontbreken contactgegevens 
klager etc.)  

 

Afhandeling nieuwe klachten / losse brieven aantal  in % 
aanvraag niet compleet (intern)   0,00% 
dubbel aangevraagd (extern) 3 7,89% 
dubbel aangevraagd (intern)   0,00% 
geen aanvraag/registratie nodig (extern) 4 10,53% 
geen bemiddeling plaatsgevonden   0,00% 
in ruste 23 60,53% 
ingetrokken 8 21,05% 
niet ontvankelijk (extern)   0,00% 
ontbreken belang (intern)   0,00% 
Totaal 38 100% 

Eind 2019 stonden er nog 5 van de in 2019 ontvangen klachten open die zich nog in een voorfase van de klachtprocedure 
bevonden. 
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Resultaten kantoorbezoeken 2019  

 
Aantal kantoorbezoeken 

Arrondissement 
Totaal kantoren per 

1 januari 2019 
10% 

Bezocht per 31 
december 2019 

Zeeland-West-Brabant 392 39 44 

 
Aanleiding voor het kantoorbezoek 

Aanleiding Aantal In % 

Signaal 5 11% 

A-selecte steekproef 39 89% 

 
Omvang van de bezochte kantoren 

Omvang kantoor Aantal In % 

E = 1 advocaat 37 84% 

K = 2-5 advocaten 4 9% 

M = 6-20 advocaten 3 7% 

G = 21-60 advocaten 0 0% 

ZG = 61 + advocaten 0 0% 

 
Kantoorbezoek geleid tot nader toezichtonderzoek (S-dossier)3 

 Aantal 

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

2 

 
Kantoorbezoek met unit FTA4 

 Aantal In % 
Unit FTA 1 2% 

 
Kantoorbezoek met inschakeling van derde  

 Aantal In % 
Andere ingeschakelde derde 0 0% 

 
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 2019 
 
Aantal S-dossiers5 

 Aantal 
S-dossiers 58 

 

Aanleiding voor het S-dossier6 

Aanleiding Aantal 

Advies 1 

Bemiddeling 1 

Kantoorbezoek 2 

CCV 0 

Opgave Nieuw Kantoor 0 

Klacht 3 

Geschillencommissie 0 

Stage aangelegenheden 0 

Eigen melding/eigen verzoek 10 

Signaal Rechterlijke Macht 3 

Signaal OM 4 

Signaal Raad voor Rechtsbijstand 2 

Signaal IND 0 

Signaal derden 1 

Thematisch toezicht, dekenberaad 0 

Overig 14 

Kengetallen 17 

Totaal 58 

 

 

 

 
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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Onderwerpen S-dossiers 

Nalevingstoezicht Aantal Totaal aantal 

Vakbekwaamheid 3  

Praktijkstructuren en kantoornaam 5  

Praktijkuitoefening in dienst 0  

Kantoororganisatie  9  

Beroepsaansprakelijkheid 0  

Resultaat gerelateerde beloning 0  

Kantoorhouden (art 12 Advw) 3  

Gedragsregels 10  

Onvoldoende kwaliteit 1  

Uitvoering tuchtrechtelijke maatregel 0  

Overig 2  

Totaal nalevingstoezicht  33 

Financieel toezicht   
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Financiële administratie 0  

Derdengelden 2  

Contante betalingen 2  

Wwft 1  

Financiële soliditeit 20  

Overig 0  

Totaal financieel toezicht  25 

Toelatingstoezicht   

Nader onderzoek inzake inschrijvingsverzoek 0  

Stage zaken  0  

Totaal toelatingstoezicht  0 

Eindtotaal  58 

 
Gebruikte toezichtinstrumenten S-dossiers 

Gebruikte toezichtmaatregelen Aantal 

Normoverdragend contact 28 

Dekenbezwaar 0 

Gedoogbesluit 0 

Boete 0 

Last onder dwangsom 0 

Voornemen last onder dwangsom  0 

Besluit Awb 2 

Coaching 1 

60ab 0 

60b 0 

60c 0 

Geen toezichtmaatregel 26 

Totaal  57 

 
In 26 van 58 van de gevallen, dat is 45 procent, bleek bij nader onderzoek er geen aanleiding een 
toezicht instrument in te zetten. 
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Speerpunten dekenberaad7 Aantal 

(Kennis van de) Wwft 1 

Eenmanskantoren met extra kwetsbaarheid 0 

Financiële positie/kwetsbaarheid van kantoren 12 

Totaal 13 

 

  

 
7 In het Jaarplan van het dekenberaad voor 2019 is een aantal speerpunten opgenomen voor het dekenale toezicht. In de 
verantwoording is opgenomen hoeveel S-dossiers er zijn behandeld over onderwerpen die in dat jaar als speerpunt zijn 
aangemerkt. 
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Bijlage 7  

Representatie en contacten in 2019 

 

Januari 

 

8 januari  Lunch met Jonge Balie bestuur (deken en leden rvdo) 

8 januari  Nieuwjaarsborrel (deken en leden rvdo) 

11 januari  Pleitoefening (mr Van den Berg en mr Struijk) 

17 januari  Haardgesprek (mr Van Berckel) 

18 januari  Beëdigingszitting (mr Sneep) 

22 januari  NOvA Nieuwjaarsreceptie (deken en mr Rademaker) 

25 januari  Beëdigingszitting (mr Feenstra)  

 

Februari 

 

8 februari  Beëdigingszitting (mr Van den Berg) 

15 februari  Beëdigingszitting (mr Van Berckel) 

21 februari  Haardgesprek (mr Van den Berg) 

21 februari  Haardgesprek Zeeland (mr Struijk) 

22 februari  Beëdigingszitting (mr Mouselli) 

25 februari Lunch petit comité Jonge Balie bestuur (deken, mr Rademaker en mr 

Lindhout) 

25 februari Uitreiking stageverklaringen (deken, mr Sneep, mr Rademaker, mr Van 

Berckel en mr Struijk) 

 

Maart 

 

14 maart  Jaarvergadering (deken en leden rvdo) 

19 maart Kennismakingsbijeenkomst President rechtbank (deken, mr Sneep en mr De 

Kerf) 

21 maart  Haardgesprek (mr Feenstra) 

22 maart   Pleitoefening (mr Mouselli en mr Sneep) 

 

April  

 

5 april   Zuidelijke Pleitwedstrijden en Jonge Balie feest met diner (deken en leden  

rvdo) 
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6 april   Dekenlunch (deken en leden rvdo) 

17 april   Spoorwegdag (mr Lindhout, mr De Kerf, mr Vollebergh en mr Hofland) 

18 april   Haardgesprek (mr Mouselli) 

19 april   Installatiezitting President rechtbank en bestuurslid (deken) 

26 april   Beëdigingszitting (mr Hofland) 

 

Mei 

 

7 mei Lunch petit comité Jonge Balie bestuur (deken, mr Rademaker en mr 

Vollebergh) 

13 mei   Sessie gefinancierde rechtsbijstand (mr Vollebergh) 

16 mei   Congres De Zeeuwse Meesters (deken) 

16 mei   Haardgesprek (mr Sneep) 

17 mei   Haardgesprek Zeeland (mr Vollebergh) 

20-21 mei  Brainstorming (deken en leden rvdo) 

23-24 mei  Justitia Amsterdam (deken) 

24 mei   Beëdigingszitting (mr Van den Berg) 

 

Juni 

 

6 juni   Haardgesprek Zeeland (mr Lindhout) 

7 juni   Installatiezitting Hof Den Bosch (deken) 

13 juni   Ontbijtsessie “Zo heurt het!”(deken en leden rvdo) 

18 juni   Roldiner (deken en leden rvdo) 

20 juni   Haardgesprek (mr Mouselli) 

21 juni   Pleitoefening (deken) 

27 juni   Dekenconcert te Den Haag (deken en mr Rademaker) 

27-28-29 juni  Haagse Sluitingsfestiviteiten (deken) 

28 juni    Beëdigingszitting (mr Sneep) 

 

Juli 

 

3 juli Stakeholdersbijeenkomst rechtbank Zeeland-West-Brabant (deken en mr 

Rademaker) 

5 juli   Huize van Hasselt borrel (deken) 

19 juli   Beëdigingszitting (deken) 

26 juli   Beëdigingszitting (mr Vollebergh) 
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Augustus 

 

15 augustus   Haardgesprek (mr Van den Berg) 

16 augustus  Beëdigingszitting (mr Van den Berg) 

23 augustus  Beëdigingszitting (mr De Kerf) 

30 augustus  Beëdigingszitting (mr Mouselli) 

 

September 
 
2 september  Uitreiking stageverklaringen (deken, mr Sneep, mr Rademaker, mr Vollebergh  
   en mr Hofland) 
5 september  Landelijke ordendag (deken, mr Rademaker, mr De Kerf, mr Hofland, mr  
   Vollebergh, mr Lindhout en mr Van den Berg) 
6 september  Plechtige openingszitting balie Provincie Antwerpen (deken en mr Vollebergh) 
 
10 september  Kennismakingsbijeenkomst President rechtbank (deken, mr Sneep en mr 
   Hofland) 

11 september Project ‘buurtrechter’ Roosendaal (mr Vollebergh) 

12 september Haardgesprek Zeeland (deken) 

13 september  Pleitoefening (mr Feenstra) 

25 september Kleine kantorenoverleg te Breda (deken, mr Rademaker, mr Mouselli, mr 
Vollebergh) 

26 september Haardgesprek (mr Feenstra) 

27 september Installatiezitting rechters (deken) 

 

Oktober 

2 oktober Kleine kantorenoverleg te Goes (deken, mr Rademaker, mr Mouselli en mr De 

Kerf) 

4-5 oktober  Plechtige openingsconferentie van de Balie van Leuven (deken) 

11 oktober  Bijeenkomst compliance officers (mr Mouselli) 

11-12 oktober  Openingsconferentie Balie West-Vlaanderen (deken (11-10)) 

16 oktober  Afscheidsdiner te Bosch en Duin (deken) 

17 oktober  Haardgesprek (mr Vollebergh) 

25 oktober  Beëdigingszitting (mr Mouselli) 

25 oktober  Openingsconferentie Balie Gent (deken en mr Vollebergh) 
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November 

 

8 november Jaardiner (oud)leden rvdo (deken en leden rvdo) 

14 november Haardgesprek Zeeland (mr Lindhout) 

21 november Haardgesprek (mr Sneep) 

21 november Installatiezitting 4 Officieren van Justitie (mr Sneep) 

22 november Pleitoefening (mr Van den Berg en mr Vollebergh) 

22-23 november Openingsconferentie Balie Brussel (deken) 

28 november Afscheidsreceptie mr J.A.P.M. van Meer-Wijtvliet (deken) 

29 november Beëdigingszitting (mr Lindhout) 

 

December 

 

5-6 december  Openingsconferentie Balie Dendermonde (deken) 

16 december  Kennismakingslunch Jonge Balie – bureaumedewerkers orde (deken) 

19 december  Haardgesprek (mr Hofland) 
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Bijlage 8  

 

Verslag jaarvergadering 2019 

 

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET 
ARRONDISSEMENT ZEELAND-WEST-BRABANT, GEHOUDEN OP 14 MAART 2019 OM 16.30 
UUR IN BREDA 

 

Aanwezig van de raad van de orde:  

mr. W.A. Lensink, deken; mr. J.C. Sneep, waarnemend deken; mr. H.J.P.M. van Berckel-van der 
Rijken, secretaris; mr. J. de Kerf, penningmeester; mr. M.B.M.C. van den Berg; mw. mr. A.A. 
Feenstra; mr. H. Mouselli; mr. W.H. Lindhout;, mr. H.C. Struijk; mr. M.A.M. Rademaker, adjunct-
secretaris. 

 
Aanwezige leden: mr. L.H.A.M. Andriessen, mw. mr. J.M. Bell, mw. mr. J.C.M. Berbée-van 
Koningsbruggen, mw. mr. M.R.F. Berte, mw. mr. S. Binkhorst, mw. mr. M.A. Breewel-Witteveen, mw. 
mr. L.A.E. Bregonje-Voermans, mr. M.A. Buntsma, mw. mr. Ü.D. Çolak, mr. B.J.M.P. Cremers, mr. 
G.L.A.M. van Doveren, mr. R.E. Drenth, mr. T.J. Droog, mr. R.J.G. Ensink, mw. mr. Z. Gademan, 
mr. J.M. van Gool, mw. mr. C.A.F. Haans, mw. mr. S.A.A.P. van Hees, mw. mr. M.M.M. Heesmans, 
mr. E. Heidema, mw. mr. J.L.P. Heuts, mr. P.H. Hillen, mr. M.J. Hoekstra, mr. U.T. Hoekstra, mw. 
mr. M. Hofland, mw. mr. I.M. d'Hont, mw. mr. H.M.J. van den Hurk, mw. mr. C.C.W.G.M. Janssens, 
mr. J.M. de Jonge, mr. P. van de Kerkhof, mw. mr. I.C.M. van de Kerkhof-de Boer, mw. mr. P.C. van 
der Kuijl, mw. mr. D.I.N. Levinson-Arps, 

mr. B.F. Louwerier, mr. B.P.J.H. van de Luijtgaarden, mw. mr. M.C.M. van der Mark, mr. J.B. de 
Meester, mw. mr. D.B. Muller, mr. J.C.M. Nuijten, mr. R.A. Oliemans, mw. mr. K.C.A.M. Oomen, mr. 
J. Ossewaarde, 

mr. K. van Overloop, mr. W.P.R. Peeters, mr. M.J. Roelse, mr. U. Santi, mr. P.C. Schouten, mr. 
D.M.F. Snelder, mw. mr. H.J.M. Strik, mw. mr. E.F.M. van Swaaij, mw. mr. L.E. Swart, mw. mr. 
A.J.Y.M. Thomas, 

mr. J. van der Valk, mr. G. Veen, mr. J.A.M. van der Velden, mr. J.H.P.M. Verhagen, mw. mr. 
F.E.R.M. Verhagen, mr. K.R. Verkaart, mr. R.H. Vermeeren, mw. mr. D.R.M. de Vos, mw. mr. R.A.H. 
Vullings, mr. R.C. van Wamel, mr. J. van de Watering, mr. K.J. Zomer, mr. R.A.J. Zomer, mw. mr. 
E.J.M. Zomer- van den Berg. 

(totaal aantal aanwezigen: 86) 

 

1. Opening door de deken 
De deken opent de vergadering om 16.40 uur en heet de aanwezigen welkom. Er is voor gekozen 
om voorafgaand aan de vergadering een cursus Wwft te geven, en ook om de jaarvergadering te 
houden op een nieuwe locatie in Breda, welke locatie beter bereikbaar is.  
 
Voorts bespreekt de deken het voorgaande ordejaar. De verhuizing van de rechtbank en van het   
ordebureau komen aan de orde, evenals de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand en 
de daarop volgende acties. De deken staat stil bij de maatschappelijke positie van de advocaat. 
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De balie is het afgelopen jaar weer gegroeid. Op 31 augustus 2018 is de 1000e advocaat beëdigd. 
Op 1 januari 2019 was de balie weer wat gekrompen tot 979 leden, maar op de dag van de 
jaarvergadering weer gegroeid tot 993 leden. 
 

De deken staat voorts stil bij het overlijden van mr. Anja Sio op 31 augustus 2018. De vergadering 
herdenkt haar met een minuut stilte. 
 
De deken bedankt iedereen die hem het afgelopen jaar in zijn werkzaamheden heeft 
ondersteund: de medewerkers van het bureau van de orde, de leden van de raad van de orde, 
de leden van het college van afgevaardigden, het bestuur van de jonge balie, de leden van de 
contactcommissies en alle anderen die hebben bijgedragen.  

 
2. Mededelingen en berichten van verhindering 

Geen mededelingen. 
 

De volgende personen hebben zich afgemeld: mr. C. van Aken, mw. mr. V.C. Andeweg, mr. 
J. van Arkel, mr. W.H.N.C. van Beek, mr. K.J. Breedijk, mr. J.J. Brosius, mr. A.J. de Danschutter, 
mr. T. van der Dussen, mw. mr. E. van Empel, mw. mr. J.P.W. Geven, mw. mr. D.W.M. de Haan, 
mw. mr. M.G.J. van Hoeve, mw. mr. J. Jacobs, mr. Ph. van Kampen, mr. I. Leenders, mw. mr. 
J.A. Macken, mr. E.M.C. Melis, mr. H.J.M. van Mierlo, mr. J.J.L. Paijmans, mw. mr. W. Tiggelaar, 
mw. mr. M.E. Verhoeven, mr. N. Vollebergh, mw. mr. M.C.E. Wirken, mw. mr. A.W.M. van de 
Wouw, mr. M.J.M. van Zijl. 

 

3. Notulen van de jaarvergadering van de orde van advocaten in het arrondissement Zeeland-
West-Brabant, gehouden op 15 maart 2018.  
De notulen hebben ter inzage gelegen op het bureau van de orde van advocaten.   
 

De notulen zijn door de notulencommissie 2018 goedgekeurd, waarvan de vergadering 
kennisneemt. 

 
3a. Benoeming notulencommissie voor het vaststellen van de notulen van deze vergadering. 

Aangesteld voor de notulencommissie 2019 worden: mr. W.A. Lensink, mr. E.J.M. Zomer-Van 
den Berg en mr. J.A.M. van der Velden. 

 
4. Vacatures raad van de orde  

Mr. H.J.P.M. van Berckel-van der Rijken en mr. H.C. Struijk treden af.  

Mr. N. Vollebergh wordt door de raad van de orde voorgesteld ter vervulling van de vacature die 
ontstaat na het aftreden van mr. H.J.P.M. van Berckel-van der Rijken. Voor de vacature die 
ontstaat na het aftreden van mr. H.C. Struijk wordt mr. M. Hofland voorgesteld. 
 

5. Vacatures college van afgevaardigden 
Drie leden en drie plaatsvervangend leden van het College van Afgevaardigden hebben zich 
herkiesbaar gesteld. Doordat mr. Vollebergh heeft aangegeven te willen toetreden tot de raad 
van de orde, wordt voor hem opvolging gezocht. Mr. M.A. Breewel-Witteveen heeft zich 
verkiesbaar gesteld. 

Het Stembureau bestaat uit: Mevrouw Koorn en mevrouw Sloothaak namens het bureau en mr. 
E.F.M. van Swaaij en mr. K. van Overloop namens de balie. 
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6. Financiën 
a. Verslag van de penningmeester en verslag van de commissie van drie tot nazien van 

de rekening en verantwoording over het geldelijk beheer van de raad van de orde over 
het afgelopen ordejaar 2018. 
Mr. J.A.M. de Kerf, penningmeester, geeft namens de raad van de orde een toelichting op de 
jaarrekening. De toelichting is als bijlage 1 bij de notulen gevoegd. 

 
Mr. M.J. Roelse geeft aan de penningmeester mee dat hij graag zou zien dat de realisatie 
aansluit bij de verlies- en winstrekening. Hij vraagt zich ook af of er geen financiële baten zijn. 
De penningmeester laat weten dat de minimale rente die wordt ontvangen teniet wordt gedaan 
door de bankkosten.  

 
Op de vraag wanneer de voorziening voor automatisering vrijvalt, antwoordt de 
penningmeester dat dit in 2019 zal zijn.  

 
Mr. J.H.P.M. Verhagen informeert nog naar eventuele dubieuze debiteuren. De 
penningmeester laat weten dat deze er niet of nauwelijks zijn. 

 
Mr. B.F. Louwerier vraagt zich af wat precies de reden is van de meevallers. De 
penningmeester legt uit dat het gaat om personeelskosten (voor een zwangere medewerkster 
is een uitkering ontvangen, maar er zijn geen kosten ter vervanging gemaakt), de verhuizing 
die goedkoper is uitgevallen dan begroot en besparing van papier- en portokosten doordat 
veel op het bureau is geautomatiseerd. 

 
Nadat alle vragen uit de zaal zijn beantwoord, doet mr. H.M.J. van den Hurk namens de 
commissie tot nazien verslag. Het schriftelijke verslag van de commissie is als bijlage 2 bij 
deze notulen gevoegd. De commissie stelt voor décharge te verlenen aan de raad van de 
orde. 

Mr. J.P.H.M. Verhagen informeert naar de hoogte van de boete die door mr. Van den Hurk 
werd benoemd in haar verslag. Dit was een boete van € 320,- 

 
b. Vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen ordejaar 2018 en verlening van 

décharge aan de raad van de orde.  
De jaarrekening wordt vastgesteld en aan de raad van de orde wordt décharge verleend. 

 
c. Vaststelling van de begroting voor het ordejaar 2019, tevens vaststelling hoofdelijke 

omslag voor het ordejaar 2019 ter hoogte van € 660,- exclusief BTW.  
Mr. Van Doveren vraagt zich af of de hoofdelijke omslag kan worden verlaagd nu er een 
positief resultaat is behaald.  
 
De penningmeester antwoordt dat dit niet het geval is. De reden waarom het resultaat 
positiever is uitgevallen dan begroot, is het gevolg van incidenten. Bovendien vereist het 
College van Toezicht dat er een minimale reserve wordt aangehouden ten bedrage van één 
jaaromzet. Die ruimte is er nog niet. 

 
d. Vaststelling van het gewijzigde Besluit financiële bijdrage van de orde van advocaten 

in het arrondissement Zeeland-West-Brabant  
Er wordt voorgesteld een wijziging aan te brengen in het Besluit financiële bijdrage. Dit 
voorstel betreft de OIO’s en RIO’s. Zij volgen een stage van 6 maanden in de advocatuur en 
moeten om die reden ook de hoofdelijke omslag betalen. Afhankelijk van het moment waarop 
hun stage aanvangt moet er voor een half, een heel of anderhalf jaar worden betaald, terwijl 
voor hen de stage slechts 6 maanden duurt. Door de wijziging in het besluit wordt dit gelijk 
gesteld en teruggebracht naar 6 maanden. De wijziging wordt door de vergadering 
goedgekeurd. 
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e. Benoeming van de commissie van drie tot nazien van de rekening en het geldelijk 
beheer van de raad van de orde over het ordejaar 2019. 
Mr. H.M.J. van den Hurk en mr. K. van Overloop zetten hun werkzaamheden voort. Mr. E.F.M. 
van Swaaij treedt af. Mr. P.C Schouten treedt toe tot de commissie. 

 

7. Beknopt verslag van de werkzaamheden van het College van Afgevaardigden over het 
afgelopen ordejaar door mr. J.M. de Jonge, fractievoorzitter CvA. 
Mr. J.M. de Jonge doet verslag van de werkzaamheden van het College van Afgevaardigden. 
Zijn verslag is als bijlage 3 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. J.J.L. Paijmans. 
Mr. J.J.L. Paijmans, noch één van de andere bestuursleden van de Jonge Balie is aanwezig bij 
de vergadering vanwege een door de Jonge Balie georganiseerde skireis. Mr. Paijmans doet 
namens het bestuur van de Vereniging Jonge Balie Breda-Middelburg verslag van het afgelopen 
ordejaar middels een videoboodschap. Het verslag is opgenomen als bijlage 4 bij deze notulen. 

 
9. Uitslag van punt 4 en 5. 

 
 Vacature lid raad van de orde 

Mr. N. Vollebergh wordt met 70 van de 73 rechtsgeldig uitgebrachte stemmen gekozen als lid 
van de raad van de orde. Drie leden hebben zich van stemming onthouden. 

 
 Vacature lid raad van de orde 

Mr. M. Hofland wordt met 72 van de 74 rechtsgeldig uitgebrachte stemmen gekozen als lid 
van de raad van de orde. Twee leden hebben zich van stemming onthouden. 

 
 Herverkiezing College van Afgevaardigde mr. J.M. de Jonge 

Mr. J.M. de Jonge wordt met 71 van de 74 rechtsgeldig uitgebrachte stemmen herkozen als 
lid van het college van afgevaardigden. Twee leden hebben zich van stemming onthouden en 
één stem is uitgebracht op mr. Santi. 

 
 Herverkiezing College van Afgevaardigde mr. G.L.A.M. van Doveren 

Mr. G.L.A.M. van Doveren wordt met 71 van de 73 rechtsgeldig uitgebrachte stemmen 
herkozen als lid van het college van afgevaardigden. Twee leden hebben zich van stemming 
onthouden. 

 
 Herverkiezing College van Afgevaardigde mr. V.C. Andeweg 

Mr. V.C. Andeweg wordt met 74 van de 74 rechtsgeldig uitgebrachte stemmen herkozen als 
lid van het college van afgevaardigden. 

 
 Herverkiezing College van Afgevaardigde mr. I. Leenders 

Mr. I. Leenders wordt met 74 van de 75 rechtsgeldig uitgebrachte stemmen herkozen als lid 
van het college van afgevaardigden. Eén stem is uitgebracht op mr. Santi. 

 
 Herverkiezing College van Afgevaardigde mr. A.M.W.A. van der Hoeven  

Mr. A.M.W.A. van der Hoeven wordt met 73 van de 74 rechtsgeldig uitgebrachte stemmen 
herkozen als plaatsvervangend lid van het college van afgevaardigden. Eén stem is 
uitgebracht op mr. Santi. 

 
 Herverkiezing College van Afgevaardigde mr. K.C.A.M. Oomen 

Mr. K.C.A.M. Oomen wordt met 74 van de 74 rechtsgeldig uitgebrachte stemmen herkozen 
als plaatsvervangend lid van het college van afgevaardigden.  

 



49 
 

 Vacature College van Afgevaardigde 
Mr. M.A. Breewel-Witteveen wordt met 70 van de 73 rechtsgeldig uitgebrachte stemmen 
gekozen als plaatsvervangend lid van het college van afgevaardigden. Twee leden hebben 
zich van stemming onthouden en één stem is uitgebracht op mr. Buntsma (onbekend is 
overigens welke mr. Buntsma is bedoeld). 

 
De deken feliciteert alle gekozen balieleden. Daarnaast bedankt hij mr. Van Berckel en mr. 
Struijk voor hun jarenlange inzet voor de balie. Deze dankbaarheid wordt met bloemen en 
applaus onderstreept. 

 
10. Rondvraag 

Mr. P.H. Hillen vraagt aandacht voor het Rapport Stelselherziening Gefinancierde Rechtsbijstand 
waarin door minister Dekker wordt voorgesteld dat ook grote kantoren gefinancierde 
rechtsbijstand gaan verlenen. Mr. Hillen vraagt zich af of de deken bereid is onderzoek te doen 
naar de bereidheid van deze kantoren. 
 
De deken zegt toe dat hij bereid is om daarover na te denken, maar dat hij daarover ter 
vergadering geen toezeggingen kan doen. 
 
Uit de zaal komt de opmerking dat het ook een verkeerd signaal kan zijn om mee te gaan in de 
door minister Dekker aangedragen oplossing omdat daarmee de advocatuur zelf het probleem 
gaat oplossen, terwijl er juist een oplossing van de politiek mag worden verwacht. 
 
Mr. J.P.H.M. Verhagen merkt op dat hij tijdens de vergadering met weemoed heeft teruggedacht 
aan de jaarvergadering bij Huize Joosen. Hij mist de ambiance en roept op om de volgende keer 
terug te keren naar de oude locatie. De deken geeft aan dat een nieuwe locatie even wennen is, 
maar dat er zeker ook voordelen zijn. Er zal nog een evaluatie plaatsvinden. 

 
11. Sluiting  

Om 18.15 uur sluit de deken de vergadering. 
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Bijlage 9  

 

Verslag College van Afgevaardigden over het jaar 2019 

De belangrijkste onderwerpen die in het jaar 2019 aan de orde zijn geweest op de vergaderingen van 
het college van afgevaardigden zijn: 

 het rechtsgebiedenregister 

 de beroepsopleiding  

 de kwaliteitstoetsen  

 de veiligheid van advocaten  
 digitaal procederen  

 nummerherkenning  

 gefinancierde rechtsbijstand  

 de financiën van de NOvA   

 de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur  
 
Ik zal die onderwerpen hieronder kort bespreken. 
 
Rechtsgebiedenregister 
Dit register is met ingang van 2 januari 2019 in werking getreden en was in eerste instantie via ‘Mijn 
Orde’ alleen toegankelijk voor advocaten. Per 1 juli 2019 is de zoekmachine die gekoppeld is aan het 
rechtsgebiedenregister via de website van de NOvA opengesteld voor het publiek. In de loop van 
2019 zijn nog een aantal wijzigingen in de lijst van rechtsgebieden doorgevoerd. Per 1 maart 2020 
moeten alle advocaten, met uitzondering van de stagiaires, zich op één of meer rechtsgebieden 
hebben ingeschreven. De algemene praktijk is mede door de inzet van onze fractie als volwaardig 
rechtsgebied opgenomen in het register. 
 
Beroepsopleiding (BA2020) 
Het project tot herijking van de beroepsopleiding met als doel een verdere verhoging van de kwaliteit 
van de (startende) advocaat, gestart in 2017, nadert zijn voltooiing. Eind 2019 heeft het college van 
afgevaardigden zich gebogen over het aanpassen van diverse verordeningen in verband met de start 
van de nieuwe beroepsopleiding. De beoogde startdatum (september 2020) bleek in de praktijk niet 
haalbaar te zijn. De algemene raad gaat nu uit van een start per 1 maart 2021. De belasting van de 
opleiding voor de stagiaires zal  afnemen van 158 naar 105 dagdelen. Ook de kosten van de opleiding 
zullen met ongeveer 20% dalen en uitkomen op circa € 11.500,00 exclusief BTW tegen circa € 
14.500,00 exclusief BTW op dit moment.    
 
Kwaliteitstoetsen 
Het college van afgevaardigden heeft op 21 juni 2017 de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen 
aangenomen. Als gevolg van deze verordening zijn alle advocaten vanaf de inwerkingtreding van de 
verordening verplicht jaarlijks deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback (peer 
review, intervisie of gestructureerd intercollegiaal overleg). Voor de invoering van de kwaliteitstoetsen 
was een wijziging van de Advocatenwet noodzakelijk. Die wijziging is inmiddels door zowel de 
Tweede als de Eerste Kamer aangenomen en vanaf 1 maart jl. zijn advocaten gehouden jaarlijks te 
voldoen aan de kwaliteitstoetsen. U hebt derhalve tot 31 december 2020 de tijd om voor het jaar 2020 
aan de wijzigingsverordening te voldoen. 
 
Veiligheid advocaten 
De laffe moord op Derk Wiersum en de aanslag op Philippe Schol hebben duidelijk gemaakt dat het 
gebruik van extreem geweld tegen advocaten niet langer onvoorstelbaar is. Deze gebeurtenissen 
hebben tot een intensivering van maatregelen geleid. Eén daarvan is het instellen van een 
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Contactpunt Beroepsgroepen. Advocaten en rechters kunnen hier terecht met signalen en vragen 
over hun veiligheid. Op MijnOrde vindt u een speciaal telefoonnummer via welk nummer het 
Contactpunt Beroepsgroepen kan worden benaderd. Persoonlijk ben ik van mening dat u in 
voorkomend geval beter eerst contact kunt opnemen met onze deken om te bezien welke aanpak de 
beste is. In geval van acute nood dient u altijd het algemene noodnummer 112 te bellen. Bij 
bedreigingen blijft uiteraard het doen van aangifte bij de politie van onverminderd belang. Het college 
is op 10 december 2019 door Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid (NCTV), bijgepraat. 
 
Digitaal procederen 
Hoewel het er op lijkt dat KEI een ‘stille dood’ is gestorven is dat niet helemaal waar. Er wordt nog 
voorzichtig gewerkt aan verdere digitalisering van de rechtspraak, al gaat dat in een zeer laag tempo. 
Per 1 oktober 2019 is gestopt met digitaal procederen in handelszaken met verplichte 
procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Vanaf die datum 
geldt dus voor heel Nederland weer hetzelfde civiele procesrecht. Er zullen door de Raad voor de 
rechtspraak nog plannen worden ingediend voor verdere (beperkte) digitalisering, maar wijzigingen op 
dit terrein zijn voor het einde van dit jaar niet te verwachten. 
 
Nummerherkenning 
Er zijn – nog steeds – problemen rond het systeem van nummerherkenning bij met name de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI), terwijl ook het actueel houden van nummers in het systeem – een 
verantwoordelijkheid van de NOvA – een knelpunt is. Een onafhankelijke commissie van deskundigen 
onderzoekt de knelpunten en naar aanleiding daarvan zullen voorstellen tot verbetering van het 
systeem worden gedaan. De commissie heeft in december 2019 haar rapport uitgebracht, maar dit 
rapport is nog niet door de algemene raad met het college besproken. Dat zal gebeuren in de college 
vergadering van eind maart 2020. Ook wordt onderzocht in hoeverre een systeem van 
nummerherkenning kan worden ingevoerd in relatie tot de veiligheidsdiensten (AIVD/MIVD). Dat 
systeem zal anders ingericht moeten worden dan het systeem van nummerherkenning zoals dat bij de 
politie (en DJI) bestaat, vanwege de bevoegdheden van AIVD en MIVD. 
 
Gefinancierde rechtsbijstand 
Voorwaar een ‘never ending story’. De vergoedingen voor advocaten die zich bezig houden met het 
verlenen van rechtsbijstand aan minder vermogende cliënten zijn structureel veel te laag. Dat wisten 
we en dat weten we, terwijl de commissie Van der Meer het ook nog eens wetenschappelijk heeft 
onderbouwd. Wie het kennelijk niet weet of klaarblijkelijk niet wil weten is de minister die over deze 
materie gaat, Sander Dekker. Vanaf zijn aantreden is deze minister druk in de weer met allerlei 
onderzoeken, pilots, contourennota’s en wat dies meer zij. Dat alles zet evenwel geen zoden aan de 
dijk en brengt geen geld in het laadje van de toevoegingsadvocaat. Als de druk op de minister dan 
voor zijn gevoel erg hoog wordt komt er wel wat geld bij, zoals de € 73 miljoen die eind 2019 
incidenteel voor twee jaar werd toegezegd. Dat lost het probleem natuurlijk niet echt op, omdat 
dringend behoefte is aan een structurele oplossing. De NOvA blijft zich sterk maken voor een goede 
oplossing van de problemen en ook vanuit de Tweede kamer wordt de nodige druk uitgeoefend op de 
minister om met concrete voorstellen te komen. De situatie rondom de gefinancierde rechtsbijstand 
heeft er inmiddels wel toe geleid dat een ontevreden groep advocaten de Vereniging Advocaten 
Belangen heeft opgericht. Hoewel deze ontwikkeling begrijpelijk is is het de vraag of versnippering in 
dit debat de advocatuur goed zal doen. 
 
Financiën (jaarrekening en begroting) 
Zowel de begroting als het financieel verslag over het boekjaar 2018 zijn door de algemene raad met 
het college besproken. Het college dient het financieel verslag goed te keuren en dat strekt de 
algemene raad tot decharge. Over het boekjaar 2018 is een verlies geleden van circa 2 miljoen euro. 
De begroting ging uit van een groter verlies. Het negatieve resultaat over 2018 wordt onttrokken aan 
de bestemmingsreserve ‘toekomstige verliezen’. Als het gaat om de financiën van de NOvA blijven de 
hoge kosten van het toezicht en de tuchtrechtspraak een bron van zorg. Met name de 
tuchtrechtspraak, die inmiddels geheel door de NOvA moet worden bekostigd, slaat jaarlijks een gat 
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van 3,5 miljoen euro. Het toezicht kost ongeveer een half miljoen euro op jaarbasis. Bij elkaar is dat 
dus 4 miljoen euro op een bedrag aan inkomsten voor de NOvA van circa 11 miljoen euro per jaar. 
Een stijging van de hoofdelijke omslag zal op termijn onontkoombaar zijn. 
 
Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta) 
De Wpta geeft de minister opdracht om binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet de 
doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van enkele specifieke onderdelen te evalueren. Onder 
andere betreft dit toezicht, tableau, tuchtrecht, declaratiegeschillen en toezichtbevoegdheden. Het 
WODC heeft een extern bureau (Pro facto te Groningen) opdracht gegeven de wetsevaluatie uit te 
voeren. De algemene raad heeft op 23 juli 2019 een position paper inzake de evaluatie Wpta 
gepubliceerd via de website van de NOvA. Het stuk is door de algemene raad ook aan het ministerie 
gezonden. Het college van afgevaardigden is hierin niet vooraf gekend en die gang van zaken heeft 
geleid tot een behoorlijke aanvaring tussen de algemene raad en vrijwel het gehele college, zowel 
voor wat betreft de gevolgde procedure als voor wat betreft de inhoud van het stuk. Immers het stuk 
wekt de indruk dat daarin het gevoelen van de Nederlandse advocatuur is verwoord, terwijl dat, gezien 
de commentaren vanuit het college, absoluut niet het geval is. Dit alles heeft geleid tot een heftige 
besloten vergadering van de algemene raad met het college op 10 december 2019. In die vergadering 
is de onvrede van het college niet weggenomen. De lucht is inmiddels enigszins geklaard nadat op 3 
februari van dit jaar een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de algemene raad en een 
vertegenwoordiger van iedere fractie in het college. 
Tot slot past evenals voorgaande jaren op deze plaats een woord van dank aan de leden van onze 
fractie, Valerie Andeweg, Angela van der Hoeven, Kitty Oomen, Ivo Leenders, Gerwin van Doveren en 
Maaike Breewel voor hun inzet, de prettige samenwerking en zeker ook de gezelligheid tijdens de 
diverse bijeenkomsten. Ivo Leenders wederom speciale dank voor het feit dat wij voor onze 
voorvergaderingen steeds welkom zijn op jouw kantoor. Uiteraard ook veel dank aan Monique 
Rademaker voor haar steun vanuit het bureau en aan onze deken, Lex Lensink, voor zijn input en 
ondersteuning. 

 

Jaap de Jonge, fractievoorzitter 
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Bijlage 10  

 

Namens de vereniging De Jonge Balie Zeeland-West-Brabant  
Janneke Jacobs - voorzitter 
 
Als voorzitter van De Jonge Balie Zeeland-West-Brabant heb ik het genoegen om u te informeren over 
het achterliggende jaar.   
 
De meest in het oog springende ontwikkeling in het achterliggende jaar is natuurlijk onze 
naamsverandering. Onze nieuwe naam sluit niet alleen beter aan, maar dekt de lading van onze balie 
ook beter. Die is immers groter dan Breda en Middelburg, en het stuk daar tussenin.  
 
Het doet me goed te zien dat bijvoorbeeld in Zeeland steeds meer stagiaires worden beëdigd en dat 
deze stagiaires zich ook in groten getale laten zien bij de verschillende activiteiten die georganiseerd 
worden. Er is een carpool-whatsappgroep/mailinglijst en als de vlucht richting de Jonge Balie reis 
vroeg vertrekt, overnachten de enthousiaste Zeeuwse stagiaires al de avond ervoor in een hotel nabij 
het vliegveld. Ook de stagiaires uit Brabant zien we terug op de vele activiteiten en haardgesprekken 
die georganiseerd worden.  
 
Veel van onze leden, zowel uit Zeeland als Brabant, zetten zich in voor de Balie. Niet alleen door 
aanwezigheid, maar zeker ook door het mede organiseren van die activiteiten.  Zonder de 
commissieleden zouden we zeker niet zo’n goed gevulde agenda hebben. Want een goed gevulde 
agenda, die hadden we ook zeker afgelopen jaar.  
 
Tijdens de jaarvergadering van 2019 was er helaas niemand namens het bestuur van onze vereniging 
aanwezig. Dat was het geval doordat De Jonge Balie voor het eerst met een deel van haar leden op 
wintersport was. Een reis in het voorjaar kent onze vereniging natuurlijk al lang en die is ook steeds 
zeer succesvol, maar de wintersportreis was nieuw. Dit jaar zijn we opnieuw met een delegatie 
afgereisd voor een geslaagde wintersport.  
 
Na de eerste editie van de Jonge Balie skireis vonden op de eerste vrijdag van april de Zuidelijke 
Pleitwedstrijden plaats. De wedstrijd werd voor het eerst in de nieuwe rechtbank georganiseerd. Ik kan 
niet anders zeggen dan dat de commissie ervoor heeft gezorgd dat we terug kunnen kijken op een 
zeer succesvolle dag. Inmiddels staat de volgende editie alweer voor de deur. Traditiegetrouw keren 
we voor de wedstrijd terug naar de Lutherse kerk, maar voor het diner en het feest wijken we uit naar 
een nieuwe locatie. De plekken voor het diner zaten in een mum van tijd vol. Hopelijk biedt dat een 
voorbode voor een succesvolle editie waar nu eens (door middel van de daarvoor aangeboden 
trainingen) een Nederlander met de prijs aan de haal gaat. Dit jaar wordt onze balie vertegenwoordigd 
door mr. Marnix IJzelenberg en mr. Romana van der Leij. Ik hoop u daar allemaal te zien! 
 
Na de Zuidelijke Pleitwedstrijden zijn we voor de “gewone” Jonge Balie reis afgereisd naar Praag waar 
het een aantal dagen zeer goed vertoeven was met een ongekend grote groep van 48 leden! Dit jaar 
zullen er opnieuw 48 leden met ons meegaan voor de reis, ditmaal naar Valencia.  
 
Los van de pleitwedstrijden en de twee reizen werden er nog veel meer activiteiten georganiseerd. 
Nieuwe activiteiten, maar natuurlijk ook activiteiten die ieder jaar op de planning staan en steeds weer 
een succes zijn. Denk daarbij aan de Zomer BBQ en de Jonge Balie Quiz. Een overzicht van (onder 
meer) al deze activiteiten is terug te vinden in de almanak. Er is nog een zeer beperkt aantal 
exemplaren te koop, dus bestel er vooral vanavond een bij mij of een van mijn bestuursgenoten.  
 
Dit jaar wordt onze vereniging 50 jaar! We worden er binnen de Jonge Balie maar al te graag aan 
herinnerd dat het binnen de vereniging wel eens misgaat met het vaststellen van een lustrumjaar, 
maar we ontvingen van de oudere gedienden binnen onze balie de bevestiging dat de vereniging in 
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1970 is opgericht. Het lustrumjaar zullen we zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan, dus ik hoop u 
allemaal te zien bij de verschillende lustrumactiviteiten die door het jaar heen georganiseerd zullen 
worden. De opening van het lustrumjaar laat helaas nog even op zich wachten, omdat de daarvoor 
geplande activiteit (champagne sabreren) vanwege de coronaperikelen is uitgesteld. Op 17 april a.s. 
staat daarom de eerste lustrumactiviteit op de planning.  
 
Ik dank namens De Jonge Balie de Orde voor de prettige samenwerking gedurende het afgelopen 
jaar. Ik hoop van harte dat we dit nog lang zo kunnen voortzetten, maar daar heb ik alle vertrouwen in. 
Bedankt voor uw aandacht en ik hoop u allen nog veel te zien.  
 


