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Van de Deken

De Amsterdamse advocaat

De voorgestelde bezuinigingen van nog eens 85 miljoen euro op de door de overheid 

gefi nancierde rechtshulp zijn niet aanvaardbaar. De Nederlandse orde, de lokale orden en 

de specialistenverenigingen verzetten zich daar met kracht en voor de advocatuur onge-

bruikelijke middelen tegen. 

Het is bijzonder makkelijk om dit verzet te plaatsen in de sleutel van de belanghebbenden 

die voor eigen parochie en portemonnee strijden. Het is ook de gedachte van veel mensen 

die nog nooit met een advocaat te maken hebben gehad en ervan uitgaan dat zij nooit een 

beroep op rechtsbijstand, laat staan op gefi nancierde rechtshulp hoeven doen. Advocaten 

zijn in hun ogen graaiers die lang genoeg buiten schot gebleven zijn en het verdienen 

aangepakt te worden. 

Deze reactie, die ook de overheersende toon in de politiek en in de populaire media is, 

miskent de taak van de overheid om de toegang tot het recht, ook om niet te zeggen juist, 

voor diegenen die daar zelf de fi nanciële middelen niet voor hebben te waarborgen. Deze, 

zeker in tijden van internationale onrust en crisis, grote groep vormt geen politieke doel-

groep en is ongeorganiseerd waardoor voorgestelde bezuinigingen geen grote weerstand 

van de rechtzoekenden oproepen. 

Dat advocaten voor deze groep opkomen is daarom niet alleen logisch maar ook noodzake-

lijk. Vandaar ook de protesten tegen de veel te ver gaande bezuinigingen op de rechterlijke 

macht en justitie, ter zake waarvan de betrokken partners in de rechtspleging elkaars 

bezwaren niet alleen begrijpen maar ook volledig ondersteunen. 

Niemand zal ontkennen dat bezuinigingen door de overheid noodzakelijk zijn en dat daarvoor soms pijnlijke keuzes moeten worden 

gemaakt. De kerntaken van de overheid dienen daarbij ontzien te worden. Daaronder valt de handhaving van de rechtstaat en daarmee 

de waarborg tot de toegang tot het recht voor iedereen die daar een beroep op moet doen, in veel gevallen om zich tegen de overheid te 

verweren. Het gaat er daarbij niet alleen om dat die toegang er is en bereikbaar blijft maar ook om de zorg voor de kwaliteit en de con-

tinuïteit ervan. 

De rechterlijke macht, justitie en de advocatuur hebben de afgelopen jaren ruimschoots hun bijdrage geleverd aan de bezuinigingen en 

zich er tot het uiterste voor ingespannen de kwaliteit te handhaven. Met de voorstellen om nog weer € 85 miljoen extra op de gefi nancierde 

rechtshulp te bezuinigen en de eigen bijdrage voor rechtzoekenden en de griffi erechten te verhogen wordt blijkens de daarover tot nu 

toe gevoerde discussie niet zozeer overvraagd maar een dwingend dictaat opgelegd dat noch sociaal noch rechtvaardig is. Dat je daarover 

niet van politici hoort is niet goed te begrijpen en rechtvaardigt maar een conclusie en die is dat deze boodschap door alle advocaten moet 

worden uitgedragen door actief te blijven protesteren. 

Dit zal zeker aan de orde komen tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse orde op donderdag 20 maart a.s. De regelmatige be-

zoekers van deze vergaderingen zullen verbaasd zijn omdat deze vergadering tot nu toe steeds in de maand oktober plaatsvond en, bij 

voorkeur, gecombineerd werd met het jaarlijks Praktizijnsdiner. 

Dat de jaarvergadering op 20 maart plaatsvindt is het gevolg van het feit dat de fi nanciële boekjaren van de orden gelijk zijn getrokken 

met de kalenderjaren, hetgeen met zich meebrengt dat verslag moet worden gedaan van het afgelopen verlengde september 2012 t/m 

december 2013-ordejaar en de jaarstukken en de begroting moeten worden vastgesteld. Deze onderwerpen kwalifi ceren niet direct als 

lokkertjes voor een vergadering. 

Pieter van Regteren Altena
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We gaan het daarom dit jaar in Amsterdam anders aanpakken en combineren de vergadering met een symposium 

over het onderwerp de Amsterdamse advocaat. Dit onderwerp zal door een aantal sprekers uit de advocatuur, wel 

en niet-Amsterdamse advocaten, en sprekers buiten de advocatuur worden belicht. Reacties uit de zaal worden 

gestimuleerd en in goede banen geleid door Hendrik Jan Biemond en Dirk Jan Rutgers die de raad van toezicht 

na vele jaren actief lidmaatschap zullen verlaten. 

Het symposium zal worden afgesloten met de uitreiking van de dekenprijs aan prof. mr. Liesbeth Zegveld, die haar 

strepen op onder meer het gebied van het Internationaal Humanitair Recht heeft verdiend. Daarna is alles dan weer 

bij het oude en wordt er geborreld. U bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen op 20 maart om 

15.30 uur in het College hotel in de Roelof Hartstraat 1. 
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