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1. Inleiding
Geachte collega’s en confrères,
In dit jaarverslag treft u een overzicht aan van de werkzaamheden en activiteiten van de deken, van de
overige leden van de Raad van de Orde in het arrondissement Den Haag en van de medewerkers van
het Bureau van de Orde. Het jaarverslag 2020 staat stil bij zowel de bestuurlijke als de
toezichtwerkzaamheden van de Haagse Orde.
Niet elk detail van de toezichtactiviteit wordt in dit verslag besproken. De toezichtinformatie van alle
lokale ordes van advocaten is opgenomen in één landelijk Jaarverslag toezicht, dat door het
dekenberaad wordt opgesteld en separaat verschijnt. Met deze centrale aanpak wordt een integraal
beeld geschetst van de stand van het toezicht op de advocatuur in den lande.
Deze gezamenlijke verslaglegging verandert niets aan de centrale plaats die het toezicht in de
activiteiten van de deken, de Raad en het Bureau van de Haagse Orde inneemt. Wat ons betreft wordt
dat toezicht op adequate wijze uitgeoefend. Doordat de lokale deken en de Raad midden tussen de
advocaten staan, horen en zien zij heel veel. Dat maakt het toezicht in zijn huidige vorm in hoge mate
effectief. Daar hebben we met zijn allen heel veel aan.
In 2020 heeft het onderzoeksbureau Pro Facto in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming
het huidige toezichtstelsel, dat in 2015 is ingevoerd (de ‘Wpta’) geëvalueerd. In de Wpta is de rol van
het toezicht binnen de advocatuur versterkt en de lokale deken als verantwoordelijk toezichthouder
aangewezen. Pro Facto heeft op 5 augustus 2020 zijn rapport ‘Evaluatie Wet positie en toezicht
advocatuur uitgebracht’ en geconcludeerd dat het huidige toezicht in eigen kring goed functioneert.
Maar het kan altijd beter. Zo wordt aanbevolen om meer eenheid en kracht in het toezicht te brengen
door het dekenberaad een steviger rol te geven, in ieder geval waar het gaat om de formulering van
toezichtbeleid. Bij brief van 21 september 2020 heeft de minister een beleidsreactie gegeven waarin
hij de bevindingen van Pro Facto omarmt.1 Hij zegt: ‘De positie van de deken als toezichthouder binnen
zijn arrondissement is zeer waardevol aangezien dit leidt tot effectief toezicht.’ Vanuit dit vertrekpunt
ziet hij wel aanleiding om het dekenberaad een formele rol toe te bedelen in het stelsel. Hij denkt
bijvoorbeeld aan de bevoegdheid om beleidsregels te stellen, om het toezichtbudget mede te bepalen
en tot bestuursrechtelijk handhaven. Maar het principe staat bij de minister niet ter discussie. Deze lijn
geeft de Haagse Orde het vertrouwen dat ook bij het zoeken naar een nieuw toezichtevenwicht de
betekenis van de lokale deken, de raad van de lokale orde en de lokale staf voor het gezag en de
effectiviteit van het toezicht gezien blijft worden.
Ondertussen kent de dagelijkse praktijk van het toezicht vele verschillende gezichten: denk aan de
Opgaven nieuwe kantoren, de beoordeling van beëdigingsverzoeken, het toezicht op het verloop van
1

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/21/tk-beleidsreactie-eindrapport-evaluatie-wet-positie-entoezicht-advocatuur.
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advocaat-stages en op de wijze waarop patroons hun taak uitoefenen, kantoorbezoeken, de CCV, de
kengetallen (die zoveel emoties hebben losgemaakt en laten zien dat wij als Haagse Orde een
springlevende organisatie zijn, ook al zijn we het lang niet steeds met elkaar eens), klachten van
derden, signalen vanuit de rechterlijke macht en van elders, Wwft-toezicht, dekenklachten en niet in
de laatste plaats: de eigen waarneming. Aan uitdagingen ontbreekt het bij ons niet. Als u de media ook
maar een beetje volgt zal u dat wel duidelijk zijn. Maar de inspanningen zijn niet voor niets. Het gaat er
om, samen te waarborgen dat wij advocaten ons integer gedragen, kwaliteit leveren en de
rechtzoekende op een behoorlijke manier bijstaan. Omdat die rechtzoekende op ons aangewezen is.
Zonder ons is het voor de rechtzoekende moeilijk, zo niet onmogelijk om zijn rechten te realiseren. Dát
is de harde realiteit, een realiteit die ons een zware verantwoordelijkheid geeft. Wie zijn of haar lot in
onze handen legt, heeft recht op kwaliteit. Die moeten we leveren. Dat moet onze intrinsieke
motivatie zijn. Niet de dreiging van toezicht, op welke wijze ook georganiseerd, maar de wil om te
leveren. En ik zeg het nog maar eens: het gaat ons per saldo best goed af.
Door middel van dit verslag legt de Haagse Orde over die conclusie verantwoording af aan haar leden
en naar de samenleving toe. Dat is een goed gebruik, nuttig en nodig. Zodat iedereen kan lezen wat we
in 2020 als beroepsgroep ook onder coronavoorwaarden met elkaar op de benen hebben gebracht en
hoe we binnen onze beroepsgroep aan het toezicht op de advocaten, dat wil zeggen op elkaar inhoud
geven. Het toezicht in eigen kring is een bijzondere constellatie, die wordt gerechtvaardigd door de
vertrouwenspositie die we voor onze cliënten bekleden. Zij moeten zich bij ons absoluut veilig kunnen
voelen, los van overheidsinvloed of -interventie. We beseffen hoe speciaal dit is en dat we dit telkens
weer moeten waarmaken. We zijn een stabiele organisatie die haar zaken goed op orde heeft. Het
toezicht dat wij op onze eigen beroepsgroep uitoefenen is constant en effectief. Niettemin blijven we
voortdurend werken aan verdere verbetering van kwaliteit, zowel aan de kwaliteit van ons eigen
handelen als aan de kwaliteit van het toezicht. Daar is altijd ruimte voor. Er zijn altijd dingen beter te
doen.
Ons aller leven staat op het moment dat ik dit schrijf nog steeds in het teken van de coronacrisis. Die
crisis is op dit moment het allesoverheersende thema in ons dagelijkse leven en dat zal ondanks de
voortschrijdende vaccinatiegraad voorlopig ook wel zo blijven. Bewegingsbeperking en niet-kunnendoen bepaalt nog altijd het ritme van de dag. Onlangs hadden we voor de tweede keer een digitale
jaarvergadering. Alles went, maar niet van harte.
Net als vorig jaar bij het begin van de pandemie spreek ik namens de Raad en het Bureau wederom de
wens uit dat u volhoudt en dat u zich zowel in uw praktijk als in uw persoonlijk leven niet uit het veld
laat slaan.
Dit gezegd hebbende zeg ik u ook dat u in 2021 onverkort op ons kunt rekenen. Wij zijn met zijn allen
de Orde en dat willen we weten ook.

Arjen van Rijn, deken
30 april 2021
4

2. Raad van de Orde
2.1 Samenstelling
De Raad van de Orde (verder ook: de Raad) bestaat uit minimaal zeven en maximaal elf leden. In 2020
is de Raad van acht terug gegaan naar zeven leden. De deken is voorzitter van de Raad.
De samenstelling van de Raad van de Orde is in 2020 als volgt geweest:
mr. A.B. (Arjen) van Rijn
mr. H. (Hendrik) Sytema
mr. R. (Rob) Heemskerk
mr. M.A.A. (Marc) van Wijngaarden
mr. M.M. (Myrna) van Wijk
mr. R.C. (Roeland) de Mol
mr. I. (Inge) Aardoom-Fuchs
mr. M.M. (Martijn) Hoving

deken
waarnemend deken, afgetreden met ingang van 1 juni 20202
waarnemend deken vanaf 1 juni 2020
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid

2.2 Vergaderingen en overige activiteiten deken en Raad van de Orde
De Raad van de Orde vergadert maandelijks op het Bureau van de Orde, en daarnaast éénmaal per jaar
enkele dagen op locatie (zgn. lenteberaad). De maandelijkse agenda kent een aantal vaste
onderwerpen: verzoeken tot inschrijving en goedkeuring patronaat, verslagen van de
portefeuillehouders (commissies, overleggen, ondernemer-stagiaires), verslag van de deken
(dekenberaad), bespreking van advocaten waartegen een tuchtrechtelijk onderzoek loopt (de
toezichtlijst), bespreking van tuchtrechtelijke uitspraken, kantoorbezoeken, en representatie. In het
lenteberaad komen meer beleidsmatige en deontologische onderwerpen aan de orde. De Raad heeft
door de Corona pandemie geen lenteberaad kunnen organiseren. Wel heeft de Raad twee keer een
dag buiten het Bureau op locatie in Oegstgeest vergaderd.
De gebruikelijke feestelijke uitreiking van de stageverklaringen heeft in 2020 slechts enkele malen
plaats kunnen vinden. In plaats daarvan ontvingen de stagiaires hun verklaring in de meeste gevallen
schriftelijk met een digitale felicitatie van de deken. In 2020 hebben 81 stagiaires hun stage afgerond.
De deken is op grond van artikel 45a Advocatenwet aangewezen als toezichthouder.

2

Afwijkende datum door uitstel jaarvergadering vanwege Covid-19.
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Naast de reguliere maandelijkse vergaderingen zijn de volgende activiteiten en overleggen te noemen
voor de deken en/of de Raad van de Orde (waarvan dit jaar veel digitaal):
-het dekenberaad (maandelijks)
-voorvergadering Haagse fractie College van Afgevaardigden
-ontvangst en bespreking met College van Toezicht
-overleg met de President van de Rechtbank (tweemaandelijks)
-overleg met de Algemene Raad (samen met de Raad, jaarlijks)
-overleg met Jonge Balie bestuur (samen met de Raad, jaarlijks)
-overleg raden en Hof van Discipline
-houden van redes bij installatie- en beëdigingszittingen rechterlijke macht (Rechtbank, Gerechtshof,
Hoge Raad)
-afleggen van kantoorbezoeken (leden Raad)
-beoordelen van klachten
-onderzoeken van signalen
-bemiddelen
-overleg Raad voor Rechtsbijstand
-overleg diverse commissies (leden van de Raad)
-overleg sectorvoorzitters rechtbank (samen met Raad)
Verderop in dit verslag treft u een chronologisch overzicht aan van diverse activiteiten.

2.3 Jaarvergadering
Op grond van de Advocatenwet (artikel 22) organiseert de Raad van de Orde elk jaar een
Ordevergadering. In deze vergadering doen de deken en de penningmeester van de Raad van de Orde
verslag over het afgelopen ordejaar en worden onder andere de leden van de Raad van de Orde en (de
Haagse fractie van) het College van Afgevaardigden gekozen. Ook worden de jubilarissen (advocaten die
40 jaar op het tableau staan ingeschreven) toegesproken. Na afloop van de jaarvergadering vindt
traditioneel het jaardiner plaats. In verband met Corona is de jaarvergadering in 2020 tot tweemaal toe
uitgesteld. Op 8 oktober 2020 heeft de vergadering uiteindelijk geheel digitaal plaatsgevonden. De
deken, waarnemend deken en penningmeester hebben de vergadering met ondersteuning van de
adjunct-secretaris en een stafmedewerker vanuit het Bureau van de Orde met behulp van G-Grafica via
Zoom gepresenteerd.
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2.4 Representatie Raad van de Orde
Het deelnemen aan allerlei lokale maar ook landelijke en internationale balie-activiteiten maakt
normaal gesproken deel uit van het programma van de leden van de Raad. In 2020 hebben alleen in
het eerste kwartaal enkele activiteiten doorgang gevonden.
16 januari

Gouds/Alphens baliediner (deken)

17 januari

Nieuwjaarsborrel Jonge Balie (Raad)

27 januari

Nieuwjaarsreceptie NOvA (Koninklijke Schouwburg)
Jaarlijks overleg rechtbank (Raad)

20 februari

Jaarlijks overleg en diner Bestuur Jonge Balie (Raad van de Orde)

2.5 Verslagen portefeuillehouders Raad van de Orde
2.5.1 Insolventies
In het afgelopen jaar heeft mr. M. Vermeeren de insolventiecommissie verlaten. Hij is niet vervangen,
aangezien bij het vertrek van mevrouw mr. C. de Weerdt en mr. M. Aukema in het daaraan
voorafgaande jaar, drie nieuwe leden zijn toegetreden. De commissie heeft vier vergaderingen
georganiseerd met het team insolventies van de rechtbank. De jaarlijkse bijeenkomst met alle
curatoren en het team insolventies van de rechtbank, heeft geen doorgang gevonden, in verband met
de corona-maatregelen.
2.5.2 Burgerlijk procesrecht
De samenstelling van de Commissie Burgerlijk procesrecht was dit jaar als volgt: mr. B.J. (Ben) de
Deugd, mr. S.C. (Sacha) Krekel, mr. H.J.S.M. (Hugo) Langbroek, mr. R.C. de Mol (Raad van de Orde) en
mr. M.A.A. (Marc) van Wijngaarden (voorzitter, lid van de Raad van de Orde).
2.5.3 Bestuursrecht
De Commissie Bestuursrecht bestond in 2020 uit mr. J. (Jos) Hemelaar (namens de Raad van de Orde
optredend als voorzitter), mr. M. (Michelle) de Rijke, mr. I.G.M. (Ine) van Gorkum, mr. J.A.N. (Jan) Baas
en mr. C.J.R. (Rudolf) van Binsbergen.
2.5.4 Stagiaire-aangelegenheden
In Den Haag is het gebruikelijk dat alle nieuw te beëdigen advocaten komen kennismaken met de
deken en de portefeuillehouder stagiaire-aangelegenheden. Bij die kennismaking wordt hen ook een
en ander verteld over de advocatuur in het algemeen, de stage, de organen en personen die daarbij
een rol spelen en over wat er van hen wordt verwacht. In verband met Corona is deze kennismaking
het afgelopen jaar vooral digitaal georganiseerd. Met stagiaires die willen starten voor eigen rekening
en risico, als ondernemer-stagiaire dus, wordt persoonlijk gesproken samen met de beoogd patroon.
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In die bespreking, gevoerd door de portefeuillehouder en de adjunct-secretaris, wordt het
ondernemingsplan besproken en wordt dieper ingegaan op wat het betekent aldus de stage te
doorlopen.
De portefeuillehouder en de adjunct-secretaris zijn ook tijdens de stage het aanspreekpunt voor
vragen, advies of bemiddeling bijvoorbeeld als er problemen zijn met de patroon of het kantoor. Voor
vragen over de beroepsopleiding hebben de stagiaires een mentor via de uitvoeringsorganisatie
aangewezen gekregen. Binnen de Haagse Raad heeft elke ondernemer-stagiaire bovendien een vast
raadslid als aanspreekpunt, die de stage ook monitort.
Op landelijk niveau wordt in het opleidingsoverleg met de portefeuillehouders van alle orden beleid en
casuïstiek besproken. Ook in het landelijk adjunctenoverleg komen stage-zaken aan de orde.
Voor de uitvoering van de regels in de Advocatenwet en de Voda geldt een landelijke beleidsregel
(Beleidsregel stage en patronaat), die jaarlijks wordt geëvalueerd. Afgelopen jaar is de beleidsregel op
enkele punten aangepast.
2.5.5. Diversiteit
De Raad heeft besloten om meer energie te steken in het bevorderen van diversiteit binnen de Haagse
balie en haar organen. In dat kader is besloten om diversiteit als aparte ‘portefeuille’ op de agenda van
de vergaderingen te zetten. Mr. M.M. Hoving is de portefeuillehouder.
Hoewel de Raad al jaren streeft naar meer diversiteit, moeten we vaststellen dat met name de
participatie van advocaten met een migratieachtergrond in de Orde-organen zeer beperkt is gebleven.
De Raad staat overigens een brede definitie van diversiteit voor, zeker niet alleen gericht op het
migratieaspect. De Raad wil – gelet op het voorgaande - graag een klankbord om ‘op te halen’ welke
behoeften er zijn en hoe de Haagse balie kan verbreden. Daartoe is een commissie in het leven
geroepen, waarvoor mr. S. Zengin en mr. N. Fakiri als kwartiermakers zijn benaderd.
2.5.6 Gefinancierde rechtsbijstand
Gelet op het feit dat de vorige jaarvergadering pas laat in 2020 heeft plaats gevonden is er vanuit deze
portefeuille niet veel aan nieuwe ontwikkelingen te melden. Er is regelmatig overleg met de Nova en
de andere portefeuillehouders over het beleid van de Minister. Van belang is met name dat er sprake
is in het stelsel van z.g. onderuitputting. Het aantal toevoegingen daalt en dat betekent dat er geld
terug zou kunnen vloeien naar het Ministerie van Financiën. Afspraak is dat dit geld binnen het stelsel
blijft en met name zal worden aangewend om in het familierecht te zorgen voor een passende
vergoeding. De meest recente enquête heeft uitgewezen dat 80 % van de advocaten die werkzaam zijn
in het familierecht overwegen te stoppen omdat de tijdsbesteding niet in verhouding staat tot de
verrichte werkzaamheden. Inzet van elk overleg blijft de uitvoering van het rapport van der Meer en
dat er sprake moet zijn van een reële vergoeding. Voorts is er sprake van het grote kantorenproject. In
dit project worden de grote kantoren aangesproken op hun verantwoordelijkheid en wordt getracht
hun betrokkenheid bij de sociale advocatuur te vergroten. Bij de uitvoering van de plannen moet
sprake zijn van een gelijkwaardige samenwerking.
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2.5.7 Psychiatrisch patiëntenrecht
De WvGGZ en de Wet Zorg en Dwang zijn inmiddels ruim een jaar van kracht en het lijkt erop dat na de
eerste kinderziektes zowel de rechtbank als de advocatuur een werkwijze hebben ontwikkeld om de
verzoeken in het kader van deze Wet te behandelen. Complicerende factor blijft echter dat er door de
Coronamaatregelen geen zittingen op locatie of huisbezoeken mogelijk zijn. Per 1 maart 2021 vinden
er met een beperkt aantal GGZ instellingen zittingen plaats via Skype. Veel van de verzoeken worden
echter enkel telefonisch behandeld. Dit is voor de meestal kwetsbare client een vervelende situatie en
het overleg met de rechtbank richt zich er dan ook vooral op om dit te verbeteren. Op cassatiegebied
van de WvGGZ en de Wet Zorg en Dwang is er een enorm tekort aan cassatieadvocaten. Daarnaast
was er het probleem van de eigen bijdrage. Inmiddels is door bemoeienis van de Deken (met mandaat
van de andere lokale dekens) en mr. M. Bruning een regeling met de Raad voor Rechtsbijstand tot
stand gekomen waarbij de eigen bijdrage komt te vervallen en waarbij "jonge" advocaten gaan
meelopen met ervaren cassatieadvocaten en waarbij zij ook verplicht worden om hun kennis op peil te
krijgen en te houden.
2.5.8 Familie- en Jeugdrecht
In 2020 heeft de commissie Familie- en Jeugdrecht bij de Raad van de Orde Den Haag afscheid moeten
nemen van mr. Edith van Ruitenbeek die met ingang van 1 november 2020 is gestopt als advocaat.
Edith had geruime tijd zitting in de commissie en haar input werd zeer gewaardeerd. Helaas is het door
COVID-19 nog niet mogelijk geweest om Edith in persoon te bedanken voor haar inzet. Om dezelfde
reden is de commissie in 2020 slechts eenmaal echt bij elkaar gekomen en kon het jaarlijkse
symposium met de rechterlijke macht ook tot onze grote spijt niet doorgaan. De hoop is gevestigd op
eind 2021, we houden u op de hoogte. Op de vacature die eind 2020 naar aanleiding van het vertrek
van Edith is uitgezet is veel respons gekomen. Aan allen die gereflecteerd hebben: dank daarvoor!
Het overleg tussen de portefeuillehouder Familierecht van de Raad van de Orde en de familiesector is
in 2020 nog verder opgeschaald tot in de eerste weken van corona zelfs tweewekelijks. Op deze
manier hebben wij getracht de situatie ten aanzien van de behandeling van zaken, vooral in de eerste
lockdown, zo goed als mogelijk te monitoren en te stroomlijnen. Helaas viel er niet te ontkomen aan
het stilvallen van procedures in de eerste lockdown, omdat de Rechtspraak simpelweg niet
geëquipeerd was om van het ene op het andere moment in te spelen op de getroffen maatregelen. Dit
heeft tot vertraging geleid, bovenop de langere doorlooptijden waarmee we al te maken hadden in
verband met een structureel tekort aan rechters op de familiesector. Inmiddels is, naar bericht vanuit
de sector, het aantal rechters weer nagenoeg op peil en wordt ook de zittingscapaciteit weer ten volle
benut. De achterstanden waar nu nog sprake van is, hebben met name te maken met een tekort aan
zittingszalen die coronageschikt zijn. De kleinere comparitiezalen kunnen niet worden gebruikt omdat
die simpelweg te weinig ruimte bieden voor de vereiste 1,5 meter afstand. In de loop van 2020 is
steeds meer ervaring opgedaan met zittingen via Skype, wat heeft gemaakt dat diverse zaken die
anders nog niet behandeld hadden kunnen worden toch op zitting konden komen. Ongeveer de helft
van de zaken die op zitting zijn geweest vanaf begin maart 2020 zijn via Skype behandeld.

9

De gefinancierde rechtsbijstand is onverminderd een dossier waar aandacht voor is. Onder meer
vanwege dit dossier, maar ook in verband met corona, is het overleg tussen de portefeuillehouder van
de Algemene Raad en de portefeuillehouders van de lokale orden geïntensiveerd. Er wordt nu
(minimaal) eens per maand overleg gevoerd, steeds digitaal uiteraard. Dit overleg heeft geleid tot
diverse aanpassingen in het coronabeleid van de Rechtspraak, maar ook tot een beweging in het
dossier gefinancierde rechtsbijstand. Zodra hier concrete afspraken in te melden zijn, wordt u
uiteraard op de hoogte gesteld.
2.5.9 Strafrecht
De portefeuillehouders strafrecht (Rob Heemskerk en Hendrik Sytema, die laatste tot juni 2020)
nemen op permanente basis deel aan overleggen met de rechtbank Den Haag, het gerechtshof Den
Haag en het Openbaar Ministerie (het parket in eerste en tweede lijn, alsmede met de
rechercheofficier van justitie). In deze overleggen is aandacht voor datgene waar advocaten in hun
contacten met rechtbank, gerechtshof en OM mee te maken krijgen.
Periodiek wordt er door de Adviescommissie vergaderd. In voorkomend geval assisteren leden van die
commissie de portefeuillehouders bij overleggen.
Helaas is er in het afgelopen jaar vanwege de Covid-perikelen geen symposium georganiseerd met het
gerechtshof en het Ressortsparket (RP). De bedoeling is om een dergelijk symposium weer te
organiseren zodra dat kan.
De portefeuillehouders overleggen regelmatig met de NOvA en met de portefeuillehouders van de
andere raden van de orde. In dat verband is gesproken over de stand van zaken met betrekking tot het
wegwerken van achterstanden, de financiering van de rechtsbijstand bij de strafbeschikking en de
afdoeningsbijstand ZSM.
Naast de beleidsmatige kwesties ondersteunen de portefeuillehouders de deken bij de behandeling
van klachten/signalen met een strafrechtelijk aspect en in geschillen rond bijvoorbeeld overname van
zaken of adviezen betreffende het omgaan met tegenstrijdige belangen en aanverwante dilemma’s.
Daarnaast worden signalen die betrekking hebben op gebrekkige maatregelen op politiebureaus om
voldoende afstand te kunnen houden doorgespeeld naar de desbetreffende verantwoordelijke
personen. Uw inbreng op dit punt wordt erg gewaardeerd, omdat dankzij uw signalen kan worden
gewerkt aan een veiliger werkomgeving.

2.5.10 Opleiding (Opleiding advocaat-stagiaires en Stichting Permanente Opleiding)
Opleiding advocaat-stagiaires
De NOvA heeft onder leiding van de portefeuillehouder opleiding van de Algemene Raad meermaals
overleg georganiseerd met de portefeuillehouders opleiding van de raden van de Orde en de
beleidsmedewerkers van de NOvA. Onderwerp van bespreking is dit jaar vooral geweest de
ontwikkeling van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten (BA) - waaraan in maart 2021 het eerste
cohort stagiairs is begonnen – inclusief bijvoorbeeld de basistest en de patroonscursus. Daarnaast is
aandacht besteed aan de effecten van de corona-crisis op de opleiding en het welbevinden van
stagiaires.
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Naast de landelijke beroepsopleiding zijn voor de stagiaires ook de lokale opleidingsverplichtingen van
belang. Ingevolge Hoofdstuk 3 van de Verordening op de advocatuur) en de Beleidsregels activiteiten
voor de stagiaire in het Arrondissement Den Haag dienen 10 punten te worden gehaald met door de
Jonge Balie georganiseerde lezingen (1 punt per lezing) en eventueel een aantal andere specifiek
genoemde activiteiten, en dient de deelname van de stagiaire aan de pleitoefening met een voldoende
te zijn gekwalificeerd. De Haagse Orde blijft zich – tezamen met de Jonge Balie - inzetten voor het in
standhouden van het ‘lokale’ onderdeel van de opleiding, nu dit niet alleen inhoudelijk maar ook voor
de cohesie binnen de balie van groot belang wordt geacht. De Jonge Balie heeft ook in 2020 weer veel
interessante lezingen kunnen presenteren. Een overzicht hiervan treft u aan in het hoofdstuk "Jonge
Balie". Ook hebben de pleitoefeningen plaatsgevonden.

Stichting Permanente opleiding
Het bestuur van de Stichting Permanente Opleiding Orde van Advocaten ’s-Gravenhage bestond in het
ordejaar 2020 uit:
• Mr. R. (Rob) Heemskerk (voorzitter vanaf 1 november 2018, lid van de Raad van de Orde)
• Mr. S. (Saskia) van der Toorn (secretaris-penningmeester, vanaf 1 november 2019)
De stichting stelt zich ten doel om de actuele kennis van de advocatuur in het arrondissement Den
Haag te bevorderen en te onderhouden, alsmede om de beroepsvaardigheden te bevorderen die
noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening. Teneinde deze doelstelling te bereiken mocht de
stichting ook dit ordejaar rekenen op de advisering door de Werkgroep Permanente Opleiding die,
naast de genoemde bestuursleden, bestond uit:
•
•
•
•
•

Mr. W.I. (Wemmeke) Wisman
Mr. T.K. (Thirza) Dik
Mr. P.C. (Pauline) Burger
Mr. C.I. (Caroline) van Gent
Mr. P.B. (Peter) Spaargaren

De werkgroep is in 2020 tweemaal, waarvan eenmaal digitaal, bijeen geweest om het
onderwijsprogramma te evalueren en samen te stellen. De organisatie van het onderwijs werd
vervolgens verzorgd door het Bureau van de Orde.
De Stichting Permanente Opleiding heeft in 2020 in totaal 10 cursussen georganiseerd:
•
•
•

28 januari 2020: Herhalingscursus Wwft / Gedragsrecht (docent: mevrouw mr. S.A.A.
Hendrickx en de heer mr. B.D.W. Martens)
24 februari 2020: Bestuursprocesrecht (docent: de heer mr. R. Kegge)
26 juni 2020: Online cursus Wwft (docenten: mevrouw mr. S.A.A. Hendrickx en de heer mr.
B.D.W. Martens)
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•
•
•
•
•
•
•

21 juli 2020: Online cursus Wwft (docenten: mevrouw mr. S.A.A. Hendrickx en de heer mr.
B.D.W. Martens)
10 september 2020: Materieel Strafrecht (docent: prof. mr. D.H. de Jong)
10 november 2020: Online herhalingscursus Wwft (docenten: mevrouw mr. S.A.A. Hendrickx
en de heer mr. B.D.W. Martens)
19 november 2020: Online cursus Jeugdstrafrecht (docent: mevrouw mr. M. Jeltes)
8 december 2020: Online cursus Tuchtrecht (docenten: mevrouw mr. S.A.A. Hendrickx en de
heer mr. B.D.W. Martens)
15 december 2020: Online cursus Materieel Strafrecht (docent: prof. mr. D.H. de Jong)
16 december 2020: Online cursus Materieel Strafrecht (docent: prof. mr. D.H. de Jong)

3. Bureau van de Orde
De samenstelling van het Bureau was in 2020 als volgt:
mr. S. (Saskia) van der Toorn, advocaat, adjunct-secretaris en directeur van het Bureau
mr. A.H. (Albertine) Bollemeijer, advocaat en stafjurist
mr. A. (Annelies) Kersseboom, stafjurist
mr. C.P. (Clara) Wesselink-van Dijk, advocaat en stafjurist
mr. J.M.C. (Jacqueline) ten Hoope, advocaat en stafjurist
S.D.M. (Saphira) Moestadja, bureaumedewerker en chef de bureau
M. (Marit) Roeloffs, bureaumedewerker
M. (Marijke) IJzendoorn-Wennekes, bureaumedewerker (tot 17 november 2020)
M.H. (Marielle) Vierling, bureaumedewerker (tot 1 mei 2020)
T.M. (Tessa) Helleman, bureaumedewerker
M.S. (Ita) Paat, bureaumedewerker (vanaf 7 juli 2020)
C.M. (Corine) van Vliet, bureaumedewerker (vanaf 29 september 2020)
C.A. (Caroline) de Knegt, werkstudent (tot 1 september 2020)
I.C. (Belle) de Knegt, werkstudent
De medewerkers van het Bureau zijn dagelijks intensief aan het werk om de deken en leden van de
Raad van de Orde te ondersteunen bij de uitoefening van hun toezichthoudende en overige taken.
Naast ondersteuning worden veel taken de plaatselijke balie betreffend door de medewerkers
zelfstandig uitgeoefend. Een deel van de bevoegdheden van de Raad van de Orde is daartoe
gemandateerd aan medewerkers van het Bureau.
Belangrijke taak is voorts de informatievoorziening aan de balie, onder andere door de maandelijkse
verspreiding van het digitale baliebulletin 'Aan de Orde' en het Rondschrijven van het Jonge Balie
bestuur.
De directeur van het Bureau ondersteunt de deken en overige leden van de Raad in de ontwikkeling
van plaatselijk beleid. Zij blijft op de hoogte van landelijke ontwikkelingen. Zij neemt deel aan het
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overleg van de Haagse fractie van het College van Afgevaardigden. Regelmatig wordt plenair overleg
met de directeuren van de andere Ordebureaus gevoerd (adjunctenoverleg).
Ook de andere medewerkers van het Bureau hebben contacten met medewerkers van andere
Bureaus. Mede in het kader van de harmonisatie worden op onderwerpen werkgroepen gevormd
waaraan medewerkers van het Bureau deelnemen.
De directeur van het Bureau ondersteunt voorts de penningmeester met het ontwikkelen en voeren
van het financieel beleid.

4. Klachten
De deken is op grond van de Advocatenwet belast met het onderzoek naar klachten tegen advocaten
uit zijn arrondissement. Ook worden klachten behandeld tegen dekens uit andere arrondissementen
indien deze aldus door het Hof van Discipline naar Den Haag worden doorverwezen.
Het onderzoek in klachtzaken wordt verricht door de deken en stafjuristen van het Bureau aan de
hand van de leidraad dekenale klachtbehandeling. Indien de klacht niet kan worden bemiddeld, geeft
de deken naar aanleiding van het onderzoek een voorlopig oordeel over de gegrondheid van de klacht.
Afhankelijk van de wens van de klager kan de klacht vervolgens aan de Raad van Discipline worden
voorgelegd.
In 2020 zijn 284 klachten behandeld.
Van deze 284 klachten gaat het in 106 gevallen om een klacht tegen de eigen advocaat. In 94 gevallen
betreft het een klacht tegen de advocaat van de wederpartij.
De onderstaande verdeling kan worden gemaakt:
Type Klachten

aantal klachten

Klacht tegen de eigen advocaat

106

Klacht tegen de advocaat van de wederpartij

94

Klacht van advocaat tegen advocaat

39

Klacht van de deken

12

klacht tegen de deken

10

Overig

23

Totaal

284
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Uit het overzicht blijkt dat In 2020 10 klachten tegen de deken zijn ingediend. Dit betreft in 4 gevallen
een klacht tegen de Haagse deken. Er zijn 6 klachten tegen een deken uit een ander arrondissement in
behandeling genomen.
Een groot deel van de klachten, te weten 28 procent, betreft het personen- en familierecht. De
ervaring leert dat dit cijfer weinig zegt over de kwaliteit van de rechtsbijstand, maar vooral moet
worden geplaatst in het perspectief van het rechtsgebied, waarin hoofdzakelijk particuliere cliënten
zijn betrokken en emoties een grote rol spelen.
Rechtsgebieden per klacht

aantal

Arbeidsrecht

18

Bestuursrecht + sociaal zekerheidsrecht

7

BOPZ

0

Curator + faillissementen

3

Civiel - overig

87

Familierecht

81

Huurrecht

8

Letselschade

7

Ondernemingsrecht

5

Strafrecht

15

Tuchtrecht

39

Vreemdelingenrecht

2

Overig

12

Totaal

284
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In 2020 heeft de deken in 96 klachtdossiers een dekenstandpunt toegezonden aan partijen. De
uitkomst is als volgt:

Gegrond

14

Ongegrond

54

Deels gegrond, deels ongegrond

9

Niet-ontvankelijk

3

Deels ongegrond, deels niet-ontvankelijk
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Voor een verder overzicht wordt verwezen naar het jaarverslag van het dekenberaad. Voor cijfers over
uitspraken verwijzen wij naar het jaarverslag van de raden van discipline en het Hof van Discipline,
http://www.hofvandiscipline.nl.

5. Toezicht
5.1 Specifiek toezichtdossiers
De deken, de Raad van de Orde en het Bureau ontvangen gedurende het jaar signalen, die aanleiding
kunnen zijn om een onderzoek in te stellen naar een advocaat of een kantoor. Die signalen kunnen
bijvoorbeeld voortkomen uit kantoorbezoeken of uit de CCV, of worden ontvangen van ketenpartners
zoals de rechtbank. Ook worden er met betrekking tot verschillende verordeningen of plaatselijke
regelgeving vragen gesteld waarvan een dossier dient te worden aangelegd. De onderwerpen zijn
divers en hebben betrekking op de praktijkvoering en naleving van de regelgeving.
Al deze in het kader van toezicht en naleving van de regelgeving te behandelen zaken worden
geregistreerd als zogenaamd S-dossier. Deze dossiers vormen het hart van het toezicht.
In 2020 zijn in totaal 40 S-dossiers aangelegd. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar het
jaarverslag over 2020 van het dekenberaad.

5.2 Kantoorbezoeken
Jaarlijks wordt 10% van de circa 600 kantoren in het arrondissement bezocht. Selectie van de te
bezoeken kantoren vindt willekeurig plaats en naar aanleiding van signalen.
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Afgelopen jaar zijn relatief veel eenmanskantoren bezocht, omdat dit was afgesproken als speerpunt
in het dekenberaad.
Er zijn in totaal 42 kantoren bezocht. Dit aantal is in verband met Covid-19 minder dan gebruikelijk.
Het doel van de kantoorbezoeken is controle op de naleving van de verordeningen, de uitwisseling en
overdracht van informatie over wet- en regelgeving en daarnaast nadere kennismaking tussen het
kantoor en (het werk van) de Raad van de Orde en het Bureau.
Voorafgaand aan het bezoek wordt een uitgebreide landelijk gehanteerde vragenlijst door het kantoor
ingevuld. Onderwerpen die daarin aan de orde komen zijn: de wijze waarop de samenwerking is
geregeld, de financiële soliditeit van het kantoor, de kantoororganisatie, de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, derdengelden, Wwft, betalingsverkeer, de inrichting en
kwaliteit van de dienstverlening, opleiding en klachtbehandeling.
Teneinde zicht te krijgen op de algehele financiële positie van het te bezoeken kantoor worden
voorafgaand aan het bezoek financiële gegevens opgevraagd. Deze worden steeds voorafgaande aan
een kantoorbezoek door de Unit Financieel Toezicht Advocatuur beoordeeld. De Unit FTA is een
eenheid die de elf lokale ordes en hun dekens in Nederland ondersteunt bij financieel en Wwftonderzoek en die op het kantoor de landelijke NOvA in Den Haag is ondergebracht. Overige relevante
stukken worden tijdens het kantoorbezoek ingezien. Indien nodig wordt de Unit Financieel Toezicht
Advocatuur ingeschakeld voor nader onderzoek.
De ervaringen met de bezoeken zijn goed; over het algemeen wordt het gesprek gevoerd in een sfeer
van welwillendheid van beide kanten.
Het Bureau verricht het voorbereidend onderzoek ten behoeve van een kantoorbezoek. Alle leden van
de Raad van de Orde zijn betrokken bij de kantoorbezoeken. Een bezoek wordt steeds afgelegd door
een lid van de Raad van de Orde samen met één van de stafjuristen van het Bureau. Na afloop van het
kantoorbezoek wordt door de stafjurist een brief met bevindingen naar aanleiding van het
kantoorbezoek opgesteld en aan het bezochte kantoor toegezonden. De stafjurist bewaakt de voortgang
met betrekking tot het repareren van eventueel geconstateerde onvolkomenheden. Bij het constateren
van ernstige onvolkomenheden en/of het uitblijven van reparatie binnen een redelijke termijn wordt
een Specifiek Toezicht-dossier (S-dossier) aangemaakt.

5.3 CCV
Jaarlijks dient elke advocaat aan te tonen dat hij/zij voldoet aan de regelgeving: dit gaat via de opgave
centrale controle verordening (CCV). De CCV ziet op het voorafgaande jaar. De advocaat dient zijn
opleidingspunten aan te tonen, en wordt bevraagd over zijn/haar kantoororganisatie.
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5.4 Bestuursrechtelijke handhaving
Op grond van de herziene Advocatenwet heeft de deken sinds 1 januari 2015 bestuursrechtelijke
toezicht- en handhavingsbevoegdheden. Zo kan de deken op grond van artikel 45g Advocatenwet aan
de advocaat een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opleggen. Bij handhaving vindt altijd
een afweging plaats om te bepalen of de bestuurs- of tuchtrechtelijke procedure gevolgd gaat worden.
Op grond van artikel 32 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft
de deken verder de bevoegdheid de advocaat of het kantoor een schriftelijke aanwijzing te geven,
indien de advocaat of het kantoor bijvoorbeeld niet voldoet aan het bepaalde artikel 35 (vereiste
opleidingsniveau).
In 2020 heeft de deken geen gebruik hoeven maken van voormelde bevoegdheden.

5.5 Opgaven nieuwe kantoren (ONK)
Startende kantoren wordt gevraagd informatie te verstrekken over een grote hoeveelheid
onderwerpen zoals de regeling inzake derdengelden (al dan niet via een eigen stichting derdengelden),
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, rechtsvorm van het kantoor en de wijze waarop wordt voldaan
aan overige verplichtingen uit de Voda. De Opgave nieuw kantoor wordt behandeld op het Bureau. De
bevoegdheid tot accordering van de opgave is gemandateerd aan de directeur van het bureau.
Op het bureau zijn in het verslagjaar 31 Opgaven behandeld. Daarbij wordt getoetst of het kantoor
voldoet aan de eisen die aan de organisatie worden gesteld op grond van hoofdstuk 6 van de
Verordening op de advocatuur. Het meeste overleg vindt plaats over de wijze waarop het kantoor
invulling geeft aan de eisen zoals opgenomen in artikel 7.4 Voda, ook wel bekend als de
transparantieverplichting.

6. Overige werkzaamheden algemeen
6.1 Bemiddelingen/Advies
De deken en andere leden van de Raad van de Orde bemiddelen, al dan niet in het kader van de
klachtprocedure, samen met de stafjuristen in conflicten die zijn ontstaan tussen advocaten onderling
en tussen advocaten en rechtzoekenden. Ook voorzien de stafjuristen en de deken rechtzoekenden en
advocaten van advies, onder meer op het gebied van regelgeving en gedragsregels.

De deken heeft in 2020 in totaal 51 bemiddelingen uitgevoerd en 226 als zodanig geregistreerde
adviezen gegeven.
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6.2 Aanwijzing advocaat ex artikel 13 van de Advocatenwet
Op grond van artikel 13 van de Advocatenwet is de deken onder bepaalde omstandigheden verplicht
een advocaat aan te wijzen om een rechtszoekende bij te staan die niet in staat is om zelf een
advocaat te vinden, terwijl deze bijstand in een procedure wel is vereist. In Den Haag betreffen veel
van deze verzoeken de behoefte van de rechtzoekende aan een advocaat die hen in cassatie bij kan
staan, of die hen bijstaat in een procedure tegen de staat.
De behandeling van verzoeken aan de deken op grond van artikel 13 Advocatenwet zijn relatief
arbeidsintensief. Het betreft rechtzoekenden die vaak al langer op zoek zijn naar een advocaat, omdat
geen advocaat hen bij wil staan of niet meer bij wil staan. De deken beoordeelt of sprake is van een
geschil waarbij bijstand door een advocaat noodzakelijk is, of de rechtzoekende zelf voldoende
ondernomen heeft om een advocaat te vinden, en de deken maakt – al dan niet na extern advies- een
inschatting van de haalbaarheid althans pleitbaarheid van de zaak.
Dikwijls betreft het rechtzoekenden die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit
vormt een complicerende factor indien reeds rechtsbijstand op de toevoeging is genoten. Indien de
deken de aanwijzing weigert, kan de rechtzoekende zich wenden tot het Hof van Discipline.
In 2020 zijn 56 verzoeken ontvangen, waarvan er 5 zijn aangewezen, 26 afgewezen, 2 ingetrokken en
17 niet zijn voortgezet.

6.3 Verzoeken op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de opvolger van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. De introductie van de AVG in 2018 heeft ook voor advocaten bepaalde daaruit
voortvloeiende plichten op de voorgrond gezet. Zo worden alle advocaten geacht een privacy
verklaring te hebben opgesteld. Op het Bureau is een functionaris gegevensbescherming (FG)
aangesteld.
De deken heeft in 2020 op grond van deze verordening geen verzoeken ontvangen.

7. Kenniscentrum Wwft
Met ingang van 1 januari 2013 is op initiatief van het dekenberaad een landelijk Kenniscentrum Wwft
in het leven geroepen en gevestigd bij het Bureau van de Orde in Den Haag. Goed toezicht begint bij
goede voorlichting. Doel was bewustwording van advocaten ten aanzien van hun verplichtingen, het
geven van informatie bij vragen, het geven van advies bij uitvoering van wettelijke voorschriften en het
waarschuwen voor veel voorkomende problemen. De advocaten/stafjuristen van het Kenniscentrum
staan advocaten uit het hele land te woord. Zo nodig wordt door hen overleg gevoerd met de NOvA,
met medewerkers van de AFM of met advocaten van een extern gespecialiseerd kantoor. Regelmatig
is er contact tussen het kenniscentrum en andere bij de Wwft betrokken organisaties, zoals de
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Commissie Meldplicht van het Ministerie van Justitie, FIU en AFM. Het Kenniscentrum wordt voorts
betrokken bij het ontwikkelen van landelijk beleid.
In 2020 is 219 keer contact opgenomen met het kenniscentrum. Dit is een verdubbeling ten opzichte
van het jaar 2019. Deze toename is waarschijnlijk het gevolg van een groeiende bewustwording onder
advocaten van de betekenis van de Wwft voor de advocatenpraktijk. Het jaarverslag 2020 van het
Kenniscentrum Wwft wordt gepubliceerd op onze website: https://www.advocatenordedenhaag.nl/50036/jaarverslagen-kenniscentrum-wwft.html.

8. Samenstelling balie arrondissement Den Haag
Op 1 januari 2020 waren er in het arrondissement 1903 advocaten ingeschreven. De samenstelling van
de balie heeft zich in 2020 als volgt ontwikkeld:
Beëdigd in 2020

Stagiaires

Herintreders

Totaal

%

Januari

27

10

37

24%

Februari

36

7

43

28%

Maart

2

0

2

1%

April

0

0

0

0%

Mei

3

6

9

6%

Juni

0

0

0

0%

Juli

22

0

22

14%

Augustus

21

5

26

17%

September

0

0

0

0%

Oktober

0

0

0

0%

November

10

4

14

9%

December

0

0

0

0%

121

32

153

100%

Totaal
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In 2020 zijn 114 advocaten kantoorhoudende in dit arrondissement uitgeschreven:
Maand
Aantal %
Januari
12
11%
Februari
5
4%
Maart
11
10%
April
11
10%
Mei
4
4%
Juni
8
7%
Juli
4
4%
Augustus
8
7%
September
10
9%
Oktober
5
4%
November
6
5%
December
30
26%
Totaal
114
100%

Uitgereikte Stageverklaringen 2020:
Maand

Aantal

Maart

23

April

18

Juni

2

September

33

December

5

Totaal

81

9. De Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden
De Haagse balie heeft van oudsher een zeer actieve en goed georganiseerde Jonge Balie Vereniging.
Het bestuur 2019-2020 bestond uit: mr. C.L. (Kees) van Oostveen (voorzitter), mr. L.C. (Lisa) Molenaars
(vice-voorzitter), mr. J. (Joran) Tromp (penningmeester), mr. S.W.M. (Sophie) Stevens (secretaris
intern), mr. A. (Alexander) Boskma (secretaris extern), mr. J.A.G. (Jelger) de Boer (commissaris
commissies) en mr. S.A.H. (Simone) Vromen (commissaris opleidingen).
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Het bestuur 2020-2021 bestaat uit: mr. S.A.H. (Simone) Vromen (voorzitter), mr. S.W.M. (Sophie)
Stevens (vicevoorzitter), mr. J.B. (Berend) Westerveld (penningmeester), mr. A.C. (Anne Charlotte)
Fresacher (secretaris Intern), mr. J.A.G. (Jelger) de Boer (secretaris extern), mr. E.Z. (Esmée) Fonville
(commissaris opleidingen) en mr. M. (Milan) Karel (commissaris commissies).
De Raad van de Orde heeft minimaal eenmaal per jaar formeel overleg met het bestuur van de Jonge
Balie. Daarnaast hebben de deken en de adjunct-secretaris tussentijds frequent contact met leden van
commissies, met name de Sluitingszittingscommissie.
De Raad van de Orde heeft de organisatie van de lokale opleidingsverplichtingen aan de Jonge Balie
gemandateerd.
Het afgelopen ordejaar organiseerde de Jonge Balie in dat kader de volgende lezingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 januari 2020 - Lezing Lawyers4Lawyers
27 februari 2020 - Workshop Authentiek Leiderschap
13 mei 2020 - Toetstraining jaarrekeningen lezen
4 juni 2020 - Webinar Beslag- en executierecht
10 juni 2020 - Toetstraining Major burgerlijk recht
18 juni 2020 - Webinar Handhaving coronamaatregelen
1 juli 2020 - Webinar Beroepsattitude en –ethiek
29 juli 2020 - Webinar Bestuurdersaansprakelijkheid
20 augustus 2020 - Webinar ‘De corona-app’
21 oktober 2020 - Toetstraining jaarrekeningen lezen
25 november 2020 - Lezing Legal English
25 november 2020 - Webinar Major burgerlijk recht
16 december 2020 - Webinar thuiswerken

Ook dit jaar organiseerde het bestuur van de Jonge Balie weer tweemaal de pleitoefeningen. De
jaarlijkse pleitwedstrijden en de landelijke pleitwedstrijden gingen niet door in verband met de
coronamaatregelen.
De Gecombineerde zitting kon helaas geen doorgang vinden in verband met de coronamaatregelen.
De Sluitingszittingscommissie 2020 werd voorgezeten door Thomas Timmers en bestond verder uit
Janine van den Bemt, Lidewij Bergsma, Fabio Canovai, Esmée Fonville, Anne Charlotte Fresacher,
Annemarie Janssens, en Vincent Loesberg. Hoewel de voorbereidingen in een vergevorderd stadium
waren, konden de Sluitingszittingsdagen helaas door de aangescherpte coronamaatregelen niet
plaatsvinden. Voor 2021 wordt alles op alles gezet om het evenement begin juli op aantrekkelijke wijze
neer te zetten.
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