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Wet herziening gerechtelijke kaart

Op 1 januari 2013 treedt de Wet Herziening 

Gerechtelijke Kaart (HGK) in werking. De huidige 

19 rechtbanken worden samengevoegd tot tien 

nieuwe rechtbanken en van de vijf gerechtshoven 

fuseren Arnhem en Leeuwarden. De rechtspraak 

bestaat dan uit 16 gerechten met in totaal 32 

zittingsplaatsen. 

Door: Lara Smeets en Linda Tjeertes

Uitgangspunt is dat minder, maar grotere gerechten over voldoende 

zaken, mensen en middelen beschikken om de kwaliteit en de slag-

vaardigheid van de rechtspraak ook in de toekomst te kunnen waar-

borgen. Rechtszaken kunnen over meer rechters worden verdeeld 

en zo sneller op zitting komen. Voor alle veelvoorkomende zaken 

kunnen rechtzoekenden op de 20 hoofdlocaties terecht en de 12 

extra locaties worden ingericht met een eigen pakket aan zaken. 

Deze nieuwe indeling van de arrondissementen heeft ook gevolgen 

voor onze Amsterdamse Balie. Per 1 januari 2013 nemen wij afscheid 

van de “Gooische advocaten” die in het nieuwe plaatje onder de 

Rechtbank Midden-Nederland komen te vallen. De nevenvestiging 

van Rechtbank Amsterdam in Hilversum sluit dan voorgoed haar 

deuren. Reden genoeg voor een bezoek aan Gooische advocaat Mick 

Veldhuijsen (VSVW Advocaten) en hem te vragen hoe zwaar het 

aankomende afscheid van de Amsterdamse Balie hem valt.  

Aan het einde van een woensdagmiddag verlaat de redactie onze 

hoofdstad. Gelukkig, geen fi le! Na een klein half uurtje over de 

snelweg rijdt de redactie het pittoreske dorp Bussum binnen. De 

TomTom leidt ons netjes naar een mooi wit pand in het centrum 

van Bussum. Gedurende de rit is het fenomeen ‘Gooische advocaat’ 

al besproken. Zouden ze echt anders zijn? We zijn benieuwd.

Na een hartelijk welkom door de secretaresse wachten we rustig 

op Mick Veldhuijsen. Aan de telefoon klonk hij enthousiast, dus 

we hebben er zin in. Niet veel later komt hij ons ophalen en na 

een stevige handdruk worden we een grote trap opgeleid. Eenmaal 

aangekomen op zijn kamer wordt er, na wat opmerkingen over het 

pand en het dorp, direct gepraat over ons afscheid van de Gooische 

advocaat. Of ja, niet zo zeer ons afscheid van de Gooische advocaat, 

maar wat het betekent voor henzelf.

Mick Veldhuijsen heeft duidelijk zijn huiswerk gemaakt. De eerste 

opmerkingen zijn dan ook direct raak na de vraag: wat vind jij van de 

herindeling? 

Mick Veldhuijsen: “Even wat cijfers. Van Bussum naar Hilversum 

was 6 kilometer, naar Utrecht zijn dat er 28 en Lelystad zelfs 48. 

Hoger beroep: naar Amsterdam leggen we 30 km af, naar Arnhem 

77 km en Leeuwarden zelfs 143 km. Dat is niet te doen. Leg maar 

eens aan betalende cliënten uit dat ze 3 uur reistijd moeten betalen 

of nog erger, denk aan de toevoegingszaken. Ik maak me daarom 

ook ernstig zorgen over de toekomst van de toevoegingszaken.” Als 

grap wordt hier nog toegevoegd: “Misschien willen ze het Gooi wel 

ontmoedigen in hoger beroep te gaan?”

“Daarnaast ontstaat er voor strafrechtadvocaten nog een ander pro-

bleem. Wat als de advocaat een minderjarige moet bij staan bij een 

voorgeleiding en op dezelfde dag een meerderjarige? Nu is dat geen 

probleem. Straks wel, aangezien de zaken van die twee groepen op 

aparte locaties worden behandeld.” 

Reorganisatie rechtbanken

Bron: Nieuwsbrief De Rechtspraak 19 juli 2012
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Mick Veldhuijsen komt op adem en geeft aan dat al deze vragen 

ook zijn gesteld, bijvoorbeeld op rechtspraak.nl of via een e-mail 

aan de Eerste Kamer. Tot op de dag van vandaag is daarop echter 

nog geen antwoord ontvangen, waardoor de Gooische Advocaat het 

er maar mee moet doen.

Na de feitjes over de gevolgen van de herindeling te hebben bespro-

ken wordt er ook uitgeweid over het gevoel dat er bij komt kijken. 

“We moeten weg uit Amsterdam. Dat voelt toch een beetje als 

aborteren. Wij zijn voor ons gevoel nu eenmaal een Amsterdamse 

kolonie en nu worden we een kolonie van Utrecht.” 

Wat is het verschil dan tussen deze steden met betrekking tot het 

advocaat-zijn en het procederen? 

“Wij zijn anders. Een rechter in Lelystad zei ooit: ‘wij zijn cowboys’. 

Ik  voel me (nog) niet verbonden met deze cowboys, ik voel me een 

Amsterdamse advocaat. De cultuur in Amsterdam is ook anders. 

Grotere mond, sneller beslag leggen, meer actie. In het Gooi is 

dat weer minder. Hier wil ik niet mee zeggen dat wij juridische 

inhoudelijk beter zijn, maar de Amsterdamse cultuur is gewoon 

anders. Utrecht is wellicht formeler, het Gooi is wellicht wat ge-

moedelijker.”

Reorganisatie rechtbanken

Het blijft niet alleen bij algemene bewoordingen, de herindeling 

wordt ook vanuit persoonlijk perspectief bekeken. Ben je gebonden 

aan Bussum? “Nee, absoluut niet. Toen ik ging solliciteren en in 

het Gooi terecht kwam, voorzag ik niet dat ik hier 21 jaar later nog 

steeds zou zitten. Bij hetzelfde kantoor. Ik ben zelfs na mijn stage 

vertrokken richting Utrecht.” Een voorbode dus op wat er nu gaat 

komen. “Ik hoop het niet, want ik heb na 3,5 maand in Utrecht te 

hebben gewerkt de telefoon gepakt en mijn oude kantoor gebeld: 

mag ik terugkomen?” Het antwoord is duidelijk. 

Voor ons zit een trotse advocaat met een drukke agenda. Hij werkt 

drie dagen als advocaat, runt  daarnaast nog een boekenwinkel en 

een restaurant en is secretaris van de Escher (grafi cus) Foundation. 

Deze nevenwerkzaamheden veranderen niet door de herindeling. 

Heel anders is dat voor de nevenwerkzaamheden als lid van het 

college van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advo-

caten. Door de herindeling vervalt deze nevenfunctie voor Mick 

Veldhuijsen. Ook naast de sec uitoefening van het beroep verandert 

er dus veel ons voor geïnterviewde. Maar daar deinst hij niet voor 

terug. Ons gesprek wordt afgesloten met de kreet: “Verandering is 

goed. Wij hebben aanpassingsvermogen”.

VU Law Academy
Betrokken op úw competentie

 Leergangen voorjaar 2013:
Specialisatie voor elke advocaat! 

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
 Leergang Arbeidsrecht
 Leergang Fiscaal Pensioenrecht 
 Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht
 Collegecyclus Pensioenrecht

www.vula.nl 

‘De leergang Arbeidsrecht biedt een gedegen behandeling van alle belangrijke thema’s van het arbeidsrecht. 
De combinatie van de theoretische wetstechnische invalshoek alsook de praktische casuistische benadering 
maakt de leergang m.i. voor zowel juristen als niet-juristen heel waardevol.’

Advertentie
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