
 

 

 

 

 

“Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in” (Bill Bradley) 

 

Plannen Ordejaar 2009 

 

De Orde is de beroepsorganisatie van advocaten. De Orde is er om (i) de belangen van advo-

caten te behartigen; (ii) de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren; (iii) het functioneren 

van de rechtsstaat te bewaken, inclusief de toegang tot het recht; (iv) de overheid te adviseren 

over wet- en regelgeving en (v) voorlichting te geven aan rechtzoekenden en meer in het 

algemeen aan het publiek. 

De Orde houdt zich met allerlei zaken bezig, zoals het organiseren van lezingen, de invoering 

van de advocatenpas met ‘swipe’ mogelijkheid, het onderhouden van contacten met allerlei 

organisaties, enzovoort. Het bestuur van de Orde wil zich echter in het bijzonder sterk maken 

voor de uitvoering van de navolgende plannen, waarvan hier alleen de hoofdlijnen worden 

geschetst: 

1. Het maken van een raamwerk voor (i) een verplichte beroepsopleiding voor stagiaires 

en (ii) een (gefaseerd in te voeren) verplichte permanente educatie voor alle advocaten 

die reeds een stageverklaring hebben. Het gaat daarbij om zowel het verbeteren van de 

technische kennis van het vak als de vaardigheden. Het is de bedoeling om met bestaan-

de aanbieders van opleidingen, zoals de Universiteit van de Nederlandse Antillen en de 

Stichting Beroepsopleiding Advocatuur, in overleg te treden. Samenwerking met de 

Orde op Aruba en Bonaire (en eventueel elders) lijkt voor de hand te liggen. Daarnaast 

kunnen lezingen en symposia worden georganiseerd, bijvoorbeeld in samenwerking met 

de Antilliaanse Juristenvereniging. 



 

 

2. Het inventariseren van problemen waarmee advocaten worden geconfronteerd, aan de 

oplossing waarvan de Orde een bijdrage zou kunnen leveren. Ter illustratie een punt dat 

reeds is opgeworpen: de Orde zou, indien andere financieringsmogelijkheden niet be-

schikbaar blijken, financieel kunnen bijdragen aan het verbouwen van de twee kamers 

in Bon Futuro waar advocaten met hun cliënten overleg plegen, zodat de veiligheid 

wordt verbeterd. 

3. Het verbeteren van het aanzien van de beroepsgroep. Dat kan onder andere door een 

meer actieve deelname aan het maatschappelijk debat, meer aandacht voor de kwaliteit 

(permanente educatie) en de kwaliteitsbeleving van het werk van advocaten en een 

sterke focus op de verbetering van de integriteit. In dat verband zal ook aan de in-

voering van de cliëntidentificatie en de melding ongebruikelijke transacties aandacht 

worden besteed. 

4. Het stimuleren van alternatieve conflictbeslechting, zoals arbitrage, bindend advies en 

mediation. Met name ook voor de minderdraagkrachtigen moet worden gestreefd naar 

snellere en goedkopere rechtsbedeling. De gefinancierde rechtshulp verdient prioriteit: 

de betrokken advocaten moeten sneller worden betaald. Ook zal gekeken moeten 

worden naar de vraag of door de huidige criteria om voor gefinancierde rechtshulp in 

aanmerking te komen er ten onrechte mensen buiten de boot vallen. 

5. Een open dialoog met de rechterlijke macht, waarbij over en weer ervaringen kunnen 

worden uitgewisseld, problemen kunnen worden besproken en waar nodig afspraken 

kunnen worden gemaakt. De twee beroepsgroepen hebben intensief met elkaar te 

maken en wederzijds begrip is daarbij van wezenlijke betekenis. Er zal bijvoorbeeld 

moeten worden gesproken over het feit dat er twee rolrechters zijn die er ieder een 

eigen beleid op nahouden, over het functioneren van de griffie en over het feit dat 

advocaten in strafzaken pas na het instellen van hoger beroep te horen krijgen op grond 

van welke bewijsmiddelen hun cliënt is veroordeeld. Tijdens de ledenvergadering van 12 

december 2008 zijn reeds een drietal commissies ingesteld voor het burgerlijk recht, het 

strafrecht en het administratieve recht. 

6. De Orde zal in overleg met andere organisaties (bijvoorbeeld Cifa, VBC en de KvK) de 

vraag aan de orde stellen op welke wijze de Orde en haar leden een bijdrage kunnen 

leveren aan het meer aantrekkelijk maken van onze jurisdictie voor o.a. buitenlandse 

investeerders en beleggingsfondsen. 

7. Met de nieuwe staatkundige structuur zal, naar verwachting, de Orde een openbaar 

lichaam met regelgevende bevoegdheid worden, waarbij het lidmaatschap voor alle 

advocaten verplicht zal zijn. Op dat vlak is reeds een commissie van de Orde actief. Aan 



 

 

dat proces zal verder sturing moeten worden gegeven. De Orde heeft inmiddels de wens 

geuit meer dan tot nu toe bij het proces van staatkundige herziening betrokken te willen 

worden. 

8. De Orde wil vaker en intensiever bij wetgevingsprojecten worden betrokken. Dat dient 

bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium te geschieden. In dat verband zal met 

onder meer het Departement van Justitie en de griffier van de Staten overleg worden 

gepleegd. 

9. Er zou een inventarisatie moeten plaatsvinden van de ervaringen van stagiaires: tegen 

welke problemen lopen zij aan, waaraan hebben zij behoefte, hoe ervaren zij de bege-

leiding door hun patroon (en anderen) en welke verbeteringen zouden zij wensen? Aan 

de hand van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek kan de Orde bezien welke 

maatregelen genomen kunnen worden. 

10. De Orde wil met de redactie van TAR overleg plegen om te bekijken op welke wijze de 

Orde zou kunnen bijdragen aan een hogere verschijningsfrequentie van TAR en ook aan 

meer artikelen. 

 

Het spreekt voor zich dat het bestuur van de Orde deze (en eventuele nadere plannen) niet 

alleen kan uitvoeren. Dit vergt een brede aanpak en ondersteuning. De leden worden dan ook 

opgeroepen zich bij het bestuur te melden en daarbij aan te geven ten aanzien van welke 

onderwerpen zij een bijdrage willen leveren. Ieders hulp is meer dan welkom! 
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