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JAARVERSLAG  
1 JANUARI 2014 t/m 31 DECEMBER 2014 

 
RAAD VAN TOEZICHT & COMMISSIES 

 
De samenstelling van de Raad van Toezicht  

gedurende de verslagperiode 
01-01-2014 t/m 31-12-2014: 

mr. H.H.M. (Henk) van Dijk (Deken, ’s-Hertogenbosch 2008 t/m 30 juni 2014) 
mr. J.F.C. (Jan Frederik) Schnitzler (wnd. Deken, Eersel 2006 t/m 30 juni 2014; Deken 
vanaf 1 juli 2014)  
 
mr. A.A.H.M. (Jos) van der Wijst (Boxtel 2006, wnd. Deken vanaf 1 juli 2014) 
mw. mr. M.Th. (Marijke) Linsen-Penning de Vries (Eindhoven, 2007) 
mw. mr. J.P.C. (Suzanne) van den Bogaard (Eindhoven, 2008) 
mr. J.E. (Jan) Stadig (penningmeester, ’s-Hertogenbosch 2009) 
mr. H. (Hugo) Nieuwenhuizen (secretaris, Eindhoven 2012) 
mw. mr. A. (Annelies) Overmars (’s-Hertogenbosch, vanaf 1 juli 2014) 
 
Bureau Orde van Advocaten: 
mw. I.G.M.H. (Inge) Minkenberg - adjunct-secretaris  
mw. mr. K. (Karin) de Meij - stafjurist 
mw. E.L.G.M. (Lies) van Etten - secretaresse 
mw. K.G.M. (Karin) Nelissen - secretaresse 
mw. Y.M.G. (Yvonne) Jetten-de Klerk - secretaresse 
 
Binnen de Raad hebben de leden bijzondere aandacht voor een aantal 
portefeuilles: 
Strafrecht/Kantorencontact: mr. J.F.C. (Jan Frederik) Schnitzler 
Kennismanagement / ICT/ Bibliotheek / Internationale contacten: mr. A.A.H.M. (Jos) van 
der Wijst 
Opleidingen: mw. mr. M.Th. (Marijke) Linsen-Penning de Vries 
Stagiaires/Bossche Baliebulletin: mw. mr. J.P.C. (Suzanne) van den Bogaard 
Financiën/Personeel: mr. J.E. (Jan) Stadig 
Begrotingen: mr. H. (Hugo) Nieuwenhuizen 
Gefinancierde rechtshulp: mw. mr. A. (Annelies) Overmars 
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Van de Bossche Orde zijn lid van het College van Afgevaardigden: 
mr. H.H.M. (Henk) van Dijk (’s-Hertogenbosch, 2008 t/m 30 juni 2014) - lid 
mr. J.F.C. (Jan Frederik) Schnitzler (Eersel, vanaf 1 juli 2014) - lid 
mr. R.R. (Robert) Freeman (Valkenswaard, 2000) - lid 
mr. P.Th. (Peter) van Alkemade (’s-Hertogenbosch, 2002) - lid 
mr. E.A. (Sander) Leeman (Veghel, 2003) - lid 
mr. J.C. (Juste) Lang (Waalre, 2003) - lid 
mw. mr. A. (Amke) de Visser (’s-Hertogenbosch, 2012) - lid 
mw. mr. (Simone) S.A. de Kaper (Eindhoven, 2012) - lid 
 
Plaatsvervangende leden: 
mw. mr. V.P.H.M. (Vera) van Buggenum (’s-Hertogenbosch, 2012) - plv. lid 
mr. S.R. (Sander) Baetens (Veldhoven, 2012) - plv. lid 
mr. J.Th.M. (Joost) Diks (Eindhoven, 2012) - plv. lid 
mr. R.E. (Robert) Wannink (Boxtel, 2012) - plv. lid 
mr. Th.H.G. (Tom) Paffen (Eindhoven, 2012) - plv. lid 
mr. S.H. (Sjoerd) Oosterhuis (Eindhoven, 2012) - plv. lid 
 
De Raad van Toezicht wordt bijgestaan door enkele (gemengde) commissies: 
 
Insolventiecommissie 
Leden Balie: mr. G. (Geurt) te Biesebeek, mr. J.E. (Jan) Stadig (q.q.), mr. P.R. (Ruud) 
Dekker, mr. G.F. (Frank) van den Berg en mr. D.P. (Daan) Schalken 
 
Strafrechtcommissie 
Leden Balie: mr. J.F.C. (Jan Frederik) Schnitzler (q.q.), mr. P.Th. (Peter) van Alkemade 
en mr. B.G.M. (Bart) Frencken. 
Leden rechterlijke macht: mr. P. Hoynk en mr. R. Paulis 
Openbaar Ministerie: mr. mw. M. van Thiel en mr. M.T.A. de Bruijn 
 
Deelnemers jaarlijks overleg Strafrechtsector Gerechtshof 
mr. J.F.C. (Jan Frederik) Schnitzler (q.q.) 
mr. B.G.J. (Bert) de Rooij 
 
Familierechtcommissie rechtbank 
Leden Balie: mw. mr. M.Th. (Marijke) Linsen-Penning de Vries (q.q.), mw. mr. M.A.M.L. 
(Marjolijn) van Osch, mr. M.H.A.J. (Marc) Slaats (jeugdzaken) en mr. J. (Joris) Geuze 
 
Familierechtcommissie gerechtshof 
mw. mr. M.Th. (Marijke) Linsen-Penning de Vries (q.q.) 
mw. mr. B.A.H.M. (Bregje) Boelens 
 
Commissie BOPZ 
Leden Balie: mw. mr. M.Th. (Marijke) Linsen-Penning de Vries (q.q.), mr. J.B.M. (Ben) 
Vaessen (Huize Padua/Helmond), tot 08.09.2014 mr. J.C. (Jan) Gillesse, vanaf 
08.09.2014 mr. dr. L.H.M. (Louis) Zonnenberg (Oss/Coudewater/Boorburg/Reinier van 
Arkel) en mr. C.W.M. (Coen) Verberne (algemeen coördinator; Grote Beek Eindhoven)  
 
Commissie Civiel Recht rechtbank 
Leden Balie: mr. H. (Hugo) Nieuwenhuizen (q.q.), mr. M.A.J.G. (Marc) Janssen, mr. G.C. 
(Guido) Vergouwen en mr. P.C.A. (Peter) van Baaren, tot 09.04.2014 mr. Y.A.W.M. (Yvo) 
Molkenboer en vanaf 09.04.2014 mw. mr. J.E. (Annelies) Jansen 
Leden rechterlijke macht: mr. B. Geurtsen-van Eeden, mr. J.A. Bik en mr. M.H. Kobussen 
(sector kanton) 
 
Deelnemers jaarlijks overleg handelssector Gerechtshof 
Leden balie: mr. H. (Hugo) Nieuwenhuizen (q.q.) en mr. E. (Evert) Jansberg 
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Commissie Bestuursrecht 
Leden Balie: mr. A.A.H.M. (Jos) van der Wijst (q.q.) en mr. P. (Pierre) van den Hoogen 
Leden rechterlijke macht: mr. I. Peskens en de heer J. Boermans (afdelingsvoorzitter) 
 
Commissie Strafpiket 
mr. D. (Danny) Koningsbloem 
 
Kascommissie 
mr. P.R. (Ruud) Dekker en mr. M.M.C. (Marc) van de Ven en mr. R.A.M.L. (Reinoud) van 
Oeijen 
 
Bestuur Stichting Noodfonds Bossche Orde  
1 januari 2014 tot en met 26 maart 2014:  
mr. J.F.C. (Jan Frederik) Schnitzler (wnd. Deken q.q.), mr. C.M.G.M. (Kees) van 
Eijndhoven en mr. L.G.R.M. (Léon) Spronken 
 
27 maart 2014 tot en met 30 juni 2014: 
mr. J.F.C. (Jan Frederik) Schnitzler (wnd. Deken t/m 30 juni 2014 q.q.), mr. L.G.R.M. 
(Léon) Spronken en mw. mr. B. (Barbara) du Fossé,  
 
1 juli 2014 t/m 31 december 2014: 
mr. A.A.H.M. (Jos) van der Wijst (wnd. Deken vanaf 1 juli 2014 q.q.), mr. L.G.R.M. 
(Léon) Spronken en mw. mr. B. (Barbara) du Fossé 
 
 
 

 
IN MEMORIAM 

 
  

 
mr. A.A.B. (Ton) Gaalman (geboren 24-04-1950)    overleden 04-04-2014 
    
mr. W.L.H. (Wim) Janssens (geboren 05-11-1964)  overleden 14-11-2014 
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OMVANG BALIE  
 

 
 

ORDE VAN ADVOCATEN ’s-HERTOGENBOSCH 

 

01-01-2013 
t/m 
31-12-2013  

 01-01-2014 
t/m 
31-12-2014  

Aantal leden op 
01-01-2013 1.124 

 Aantal leden op  
01-01-2014 1.155 

Aantal leden op  
31-12-2013 1.167 

 Aantal leden op  
31-12-2014 1.161 

     

Inschrijvingen 101  Inschrijvingen 80 

Uitschrijvingen 63  Uitschrijvingen 72 

 +38   +8 

Overstappers:   Overstappers:  
Naar ander 
arrondissement 28 

 Naar ander 
arrondissement 21 

Naar ons 
arrondissement 33 

 Naar ons 
arrondissement 20 

 +5   -1 

     

Beëdigingen 57  Beëdigingen  58 

     
Aantal stagiaires 
in het 
arrondissement 

219 
 

 Aantal stagiaires 
in het 
arrondissement  

158 
 

Waarvan 
buitenstagiaires 11 

 Waarvan 
buitenstagiaires 11 

     

Herintreders 10  Herintreders 7 

     

Stageverklaringen 55  Stageverklaringen 56 

     

Overleden  0  Overleden  2 
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Dekenverslag  

 01-01-2014 t/m 31-12-2014 
van  

Deken mr. Jan Frederik Schnitzler 
 

 
 

 
Geachte collegae en confrères, amici en amicae, 
 
Tijdens de Ordevergadering van 27 maart 2014 ben ik door de Balie gekozen tot Deken 
en wel met ingang van 1 juli 2014, de datum waarop mijn voorganger mr. Henk van Dijk 
zijn werkzaamheden neerlegde om als Raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem te gaan 
werken. 
Dit verslag heeft dan ook betrekking op het tweede deel van het jaar 2014. 
 
Op een andere plek in dit Jaarverslag treft u de cijfermatige informatie aan met 
betrekking tot de activiteiten die de Deken - zowel mr. Henk van Dijk als ik - in 2014 
heeft ondernomen.  
 
Direct na mijn aantreden ben ik ondergedompeld in de werkzaamheden die het Dekenaat 
met zich brengt. In het bijzonder ging het daarbij om alle activiteiten die samenhingen 
met de nieuwe Wet Toezicht en Positie Advocatuur (de nieuwe Advocatenwet) en de 
nieuwe Landelijke Verordening op de Advocatuur (Voda), welke nieuwe regelgeving per 1 
januari 2015 in werking is getreden.  Met name de nieuwe toezichtinstrumenten zorgen 
voor flinke veranderingen. Hoofdstuk 5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is in de 
nieuwe Advocatenwet van toepassing verklaard en geeft de Deken tegenwoordig de 
bevoegdheid om bestuurlijke boetes uit te vaardigen en lasten onder dwangsom op te 
leggen. Ook bestaat er een binnentredingsbevoegdheid voor de Deken en kunnen 
gegevens worden gevorderd. Tot slot is de Deken inmiddels op grond van de Wet 
toezichthouder in het kader van de Wwft.  
 
De uitbreiding van het takenpakket brengt uiteraard ook een aanzienlijke uitbreiding van 
de werkzaamheden voor de Deken met zich. Het toezicht is primair bij de Deken komen 
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te liggen, wat ook hierin tot uiting komt dat de Raad van Toezicht sinds 1 januari 2015 
Raad van de Orde heet. 
 
In met name de laatste 6 maanden van 2014 zijn de Dekens intensief voorbereid op hun 
nieuwe positie. Vooral in het maandelijkse Dekenberaad is veelvuldig gesproken over 
deze nieuwe taken en bevoegdheden. Bovendien dienden de Dekens te worden 
bijgespijkerd op het terrein van het bestuursrecht, op welk gebied aanvankelijk te weinig 
expertise aanwezig was. Met behulp van de NOvA en de verkregen ondersteuning vanuit 
het secretariaat van het Dekenberaad is dat echter gelukt. Naast de vergaderingen van 
het Dekenberaad werden vele cursussen en symposia bijgewoond en grote stapels papier 
bestudeerd. Al die inspanningen moeten ertoe leiden dat in het onderhavige jaar 2015 de 
Beleidsregel Bestuurlijke Handhaving wordt vastgesteld, op basis waarvan de Dekens 
zullen starten met het in praktijk brengen van de nieuwe bestuursrechtelijke 
bevoegdheden. Dat zal overigens geleidelijk gebeuren, waarbij tevoren aangekondigde 
speerpunten zullen worden gehanteerd. Anderzijds trachten de Dekens in toenemende 
mate te komen tot geharmoniseerd beleid, zodat in beginsel dezelfde overtredingen in 
alle arrondissementen op gelijke wijze worden gesanctioneerd. 
 
Het zal duidelijk zijn dat de nieuwe regelgeving in de toekomst nog meer beslag op de 
tijd van de Deken zal leggen dan reeds het geval was. In 2014 was door de 
voorbereiding op de nieuwe wettelijke situatie al sprake van een verhoogde 
tijdsbesteding, want de “gewone” werkzaamheden gingen uiteraard onverminderd 
verder. Zo werden ook in het afgelopen jaar weer een groot aantal kantoorbezoeken 
afgelegd (34 stuks). Die bezoeken worden in samenwerking met het Bureau van de Orde 
voorbereid en vervolgens afgelegd. Voorts dient verslag te worden gedaan en is er 
sprake van follow up: de aanbevelingen en verbeterpunten dienen te worden gemonitord. 
Al met al kost een kantoorbezoek al gauw minimaal een dagdeel. 
 
In het Jaarverslag kunt u lezen hoe vaak ik advies heb gegeven met betrekking tot 
diverse op de Gedragsregels gebaseerde vraagstellingen, zoals het overleggen van 
confraternele correspondentie, conservatoire maatregelen, tegenstrijdige belangen etc. 
etc. 
 
Ook werden weer een groot aantal klachten afgewikkeld, waarbij zo vaak als mogelijk 
werd getracht om via bemiddelingsgesprekken tussen klagers en advocaat c.q. tussen 
advocaten onderling tot een andere oplossing te komen dan het innemen van een 
Dekenstandpunt. Waar nodig ben ik uiteraard verschenen bij zittingen van de 
tuchtrechter. In één zaak werd naar aanleiding van een ingediend Dekenbezwaar de 
betreffende advocaat geschrapt van het tableau. Ik lunchte met Ine Gimbrère, voorzitter 
van de Raad van Discipline. 
 
Op de eerste dag van mijn dekenaat was ik aanwezig bij de door de NOvA 
georganiseerde Road Show voor patroons in het kader van de nieuwe beroepsopleiding 
voor stagiaires. Nieuwe advocaten - in ieder geval stagiaires -  worden in het Bureau 
voor een kennismakingsgesprek ontvangen, waarbij Inge Minkenberg en ik verder uitleg 
geven over diverse zaken. Wellicht dat in 2015 ook het beleid wordt ingevoerd dat 
advocaten die vanuit een andere balie naar de Bossche balie verhuizen ook even kennis 
komen maken met mij en de adjunct-secretaris.  
 
Uiteraard ben ik als Deken zoveel mogelijk zelf aanwezig op de beëdigingszittingen, die 
in beginsel iedere maand plaatsvinden. Ik speech dan, zoals ik dat ook doe bij de 
uitreiking van de stageverklaringen. Die bijeenkomst vindt circa 6 keer per jaar plaats in 
de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch en er worden dan aan gemiddeld 12 stagiaires de 
stageverklaringen uitgereikt. Ik ben aanwezig geweest bij een tweetal kick off 
vergaderingen van het Bossche Balie Bulletin en nam voorts twee keer deel aan het 
vooroverleg van het College van Afgevaardigden. 
 
Op 22 juli 2014 werd ik door de redactie van het BBB geïnterviewd. Ik speechte bij 
gelegenheid van een installatiezitting van nieuwe Officieren van Justitie en rechters, 
bezocht het Gerbrandydebat en was met mijn collega-Dekens aanwezig op het Jonge 
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Balie-Congres in de Efteling. Samen met mijn collega-Dekens uit het Hofressort aten wij 
mr. Henk van Dijk uit. Ik werd uitgenodigd voor een diner met de Hoofd Advocaat 
Generaal Remco van Toren en diens collega Gerard Robben. Uiteraard  voerde ik enkele 
malen overleg met de voorzitter van de Jonge Balie en de voorzitter van de Commissie 
Strafpleitwedstrijden en was ik aanwezig bij de strafpleitwedstrijden zelf en bij de 
aansluitende borrel en het diner.  
 
Maandelijks zat ik de vergaderingen voor van de Raad van Toezicht, veelal vooraf gegaan 
door gesprekken met de zogenaamde Kleine Commissie. Veelvuldig sprak ik op het 
Bureau samen met de adjunct-secretaris of de stafjurist met diverse advocaten over 
uiteenlopende kwesties. De ene keer werd om advies gevraagd, de andere keer ging het 
om problemen tussen stagiaire en patroon en/of kantoor en in weer andere gevallen 
werden advocaten ontboden omdat daartoe aanleiding bestond. 
Van groot belang acht ik het periodieke overleg met enerzijds de President van de 
Rechtbank en anderzijds de Hoofdofficier van Justitie. Die gesprekken vinden gemiddeld 
een keer per 5 à 6 weken plaats en daarin komen alle noodzakelijke kwesties aan de 
orde. Signalen vanuit rechtbank/hof en OM worden door mij serieus genomen en 
omgekeerd gebeurt hetzelfde. Hetzelfde overleg vindt plaats met de Raad voor de 
Rechtsbijstand, zo nodig ad hoc. 
  
Voorts ontving ik samen met Inge Minkenberg de heer mr. Rein Jan Hoekstra, interim 
rapporteur toezicht advocatuur in verband met zijn periodieke bezoeken aan de Dekens. 
Hetzelfde geldt voor Walter Hendriksen, de landelijk Deken. Ook hij maakt jaarlijks een 
ronde langs de arrondissementen en in dit verband deed hij uiteraard ook ‘s-
Hertogenbosch aan. Voorafgaand aan mijn aantreden als Deken is met de Raad van 
Toezicht besproken aan welke buitenlandse activiteiten prioriteit zou moeten worden 
gegeven, omdat ik van mening was en ben dat de bezoeken aan het buitenland een 
meerwaarde dienen te hebben voor de Bossche Balie. Die bezoeken kosten immers geld 
en in een tijd van krapte en bezuinigingen op gefinancierde rechtshulp achtte ik het reëel 
om alleen de hoogst noodzakelijke buitenlandse activiteiten bij te wonen, hoewel ik mij 
realiseer dat dit een enigszins subjectief criterium is. Om dezelfde reden heb ik ook 
besloten om de kostbare lunch op zaterdag na de Strafpleitwedstrijden vooralsnog niet 
meer te organiseren. Dit alles leverde uiteindelijk bezoeken op aan de openingszittingen 
van het nieuwe gerechtelijke jaar in Brugge, Antwerpen, Brussel en Turnhout. Naast 
Gent zijn dit de arrondissementen die ook aan de Bossche Strafpleitwedstrijden 
deelnemen. Wel bezocht ik nog de bijeenkomst van de Rechtsanwaltskammer Düsseldorf. 
In oktober 2014 werd - zoals inmiddels te doen gebruikelijk - een extra Beleidsdag van 
de Raad van Toezicht georganiseerd. Deze extra vergadering vond plaats in Vught.  
Marjan Veenboer van de NOVA was uitgenodigd om na de vergadering een lezing te 
geven over Bestuursrecht en de Wet Openbaarheid van Bestuur. Aansluitend werd met 
haar gedineerd. 
 
Onvermeld mag uiteraard niet blijven dat ik direct na 1 juli 2014 in overleg ben getreden 
met het bestuur van het Noodfonds. Zoals u weet, heeft het Noodfonds in de loop der 
jaren een aanzienlijk vermogen weten op te bouwen en telkens weer ontstond dezelfde 
discussie wat er met dat vermogen gedaan moest worden. Het Fonds is van origine 
bedoeld om advocaten of hun nagelaten betrekkingen in geval van financiële nood te 
ondersteunen middels het verstrekken van een geldelijke lening. Gebleken is dat er 
slechts in beperkte mate op het Fonds een beroep werd gedaan; door beleggingen nam 
het vermogen in de loop van de tijd almaar toe, terwijl er geen duidelijke bestemming 
voor was. Op enig moment is om die reden de doelomschrijving aangepast, waardoor het 
mogelijk werd om jaarlijks een donatie te doen aan Lawyers for Lawyers. Niettemin bleef 
het vermogen aanzienlijk. 
 
Dit gegeven is gecombineerd met de huisvesting van het Bureau bij de Raad voor de 
Rechtsbijstand, alwaar de Orde onderhuurde. Hoewel de contacten met (de medewerkers 
van) de Raad uitstekend waren en ook bepaalde voordelen met zich brachten, was de 
huisvesting verre van optimaal. Weggestopt achterin het gebouw, met weinig comfort in 
een beperkte ruimte moesten de medewerkers van het Bureau hun werk doen. Arbo-
technisch niet up to date. Daarnaast bestond de verwachting dat de onderhuur bij de 
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Raad niet eeuwigdurend zou zijn en daarom is besloten om een eigen pand aan te kopen, 
waarbij de financiering heeft plaatsgevonden door een lening vanuit het Noodfonds tegen 
een rente die zodanig is dat de huisvestingskosten min of meer gelijk konden blijven. Het 
mes snijdt aldus aan 2 kanten. Het vermogen van het Noodfonds is op een nuttige wijze 
aangewend (maar niet verdwenen) en de Bossche Balie heeft daarmee een eigen 
kantoorpand kunnen aanschaffen, met als voordeel meer ruimte en betere 
werkomstandigheden, terwijl wij nu ook door de locatie aan de Leeghwaterlaan, om de 
hoek bij de Rechtbank, veel meer zichtbaar zijn geworden. Het pand ligt vlakbij het 
station en is dus goed bereikbaar en ook advocaten kunnen door de korte afstand vanuit 
de Rechtbank snel even binnenwippen. Uit de vele bezoeken die we sinds medio 
november 2014 hebben gehad, kan worden afgeleid dat daar kennelijk behoefte aan 
bestond. De aankoop van dit pand is de beste beslissing die ik met mijn (toen nog) Raad 
van Toezicht in 2014 heb genomen! 
 
De verhuizing van het Bureau naar een plek middenin het bruisende juridische centrum 
van ’s-Hertogenbosch brengt ook in het kader van toezicht vele voordelen met zich mee.  
Zoals ik reeds in het begin van dit overzicht aangaf, heb ik mij uitdrukkelijk beperkt tot 
een weergave van de periode waarover ik zelf Deken was in 2014, het 2e halve jaar 
derhalve.  
 
De cijfermatige activiteiten van mijn voorganger mr. Henk van Dijk en mij tezamen over 
de periode 1 januari tot en met 30 juni 2014 zijn opgenomen in de overzichten die u in 
dit Jaarverslag vindt.   
 
Daarnaast vermeld ik nog een aantal activiteiten die mr. Henk van Dijk heeft verricht in 
het eerste half jaar van 2014: Hij bezocht de Nieuwjaarsreceptie en de Jaarvergadering 
van de Jonge Balie, woonde diverse redactie-overleggen van het Bossche Balie bulletin 
bij, alsmede - samen met de voltallige Raad van Toezicht - de Beleidsdagen in Aix-en-
Provence. Hij bezocht de balies van de Orde van Advocaten Barcelona, Madrid en Wenen, 
had een interview met de Raad voor Rechtsbijstand, woonde de Zuid Nederlandse 
Pleitwedstrijden bij, ontving samen met de adjunct-secretaris rechtenstudenten van de 
Universiteit Tilburg en op 3 juni 2014 mr. Hoekstra. Daarnaast werden contacten met 
diverse ketenpartners onderhouden, waaronder rechtbank, hof, OM en Juridisch Loket. 
Ook werd vergaderd met de zuidelijke Dekens en de Raad voor Rechtsbijstand. 
 
Naast de hierboven genoemde activiteiten en de activiteiten die u in de overzichten van 
dit verslag kunt lezen, zijn er nog ontelbare meer geweest.  
 
Jarenlang was ik waarnemend Deken, echter een Deken weet eerst wat het Dekenaat 
exact inhoudt,  hoe hard er in een Bureau van de Orde wordt gewerkt en wat er allemaal 
speelt, als hij daadwerkelijk Deken is.  
 
Het tegenwoordige Dekenaat is met alle wijzigingen in het toezicht een zeer drukke, 
dynamische fulltime baan. 
 
Het was me een eer om over het 2e half jaar van 2014 uw Deken te mogen zijn. 
 
 
Jan Frederik Schnitzler, 
Deken 
 
 
   
   



9 
 

 

 
FINANCIEEL VERSLAG 

1 JANUARI 2014 T/M 31 DECEMBER 2014 
 

mr. Jan Stadig, penningmeester 
 

 

 
 

Inleiding / ontwikkelingen boekjaar 2014 
In het boekjaar 2014 hebben zich voor de Orde in ons arrondissement veel belangrijke 
ontwikkelingen voorgedaan. In financieel opzicht was de belangrijkste ontwikkeling de 
aankoop van een direct naast de rechtbank gelegen kantoorpand voor het Bureau van de 
Orde.  
 
De aanschaf van het pand had meer redenen. In de eerste plaats was de 
kantoorinventaris in het oude kantoor dringend aan vervanging toe en werd - mede in 
verband met de in het Dekenberaad besproken landelijk gehanteerde personele bezetting 
van de Bureaus van de Ordes  - al eerder gesproken over mogelijke uitbreiding van het 
secretariaat van het Bureau, voor welke uitbreiding echter geen ruimte in het oude 
kantoor aanwezig was. Tegelijkertijd kwamen berichten binnen van de verhuurder (de 
Raad voor Rechtsbijstand) dat het kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand mogelijk op 
termijn in Utrecht zou worden gecentraliseerd. Daar wij van de Raad voor Rechtsbijstand 
onderhuurden, zou dat betekenen dat wij binnen afzienbare termijn naar een nieuw 
kantoor zouden moeten uitkijken. Om die reden is gekeken naar mogelijkheden van een 
dichter bij de rechtbank gelegen en meer toegankelijk Bureau voor de Orde. Zo dat 
beschikbaar zou zijn, zou dat gecombineerd kunnen worden met de noodzakelijke 
vernieuwing van de kantoorinventaris. Nadat een aantal alternatieven waren beoordeeld 
en te duur bevonden, kwam een pand aan de Leeghwaterlaan beschikbaar dat kon 
worden aangekocht voor een bedrag van € 330.000,-- k.k.  
 
Nadat dit gebouw qua indeling en ligging ideaal werd bevonden, is overleg gepleegd met 
het bestuur van het Noodfonds, welk fonds sinds jaar en dag over zeer ruime liquide 
middelen beschikt die in de afgelopen jaren slechts zeer beperkt werden aangesproken. 
Het Noodfonds is bereid gebleken de aankoop van het pand en de investering van 
inventaris te financieren middels een hypothecaire geldlening van € 400.000,-- tegen een 
rente – voor de komende 3,5 jaar – van 2,5 % op jaarbasis. De netto rentelast ad € 
10.000,-- per jaar wordt dientengevolge € 3.900,-- lager dan de voorheen aan de Raad 
voor Rechtsbijstand betaalde jaarlijkse huur. Daartegenover staat dat jaarlijks € 1.480,-- 
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aan servicekosten aan de Vereniging van Eigenaren moet worden betaald, alsmede 
bijkomende kosten ter zake schoonmaak, verzekeringen en energielasten die op de oude 
locatie door de Raad van Rechtsbijstand werden gedragen. Per saldo zal de totale 
jaarlijkse huisvestingslast daarmee iets hoger zijn dan de voorheen betaalde huur, maar 
zoals blijkt uit onderstaande cijfers binnen aanvaardbare proporties.  
 
Hierbij moet worden aangetekend dat met het bestuur van het Noodfonds is besproken 
dat de komende jaren zal worden bezien of het beroep op het Noodfonds zo beperkt blijft 
als in de afgelopen jaren. Zo dat niet al gaat leiden tot fundamentele herbeziening op nut 
en noodzaak van het voortbestaan van het Noodfonds, heeft het bestuur van het 
Noodfonds aangegeven na het verstrijken van bedoelde termijn bereid te zijn - bij 
ongewijzigde omstandigheden - in overweging te nemen de rente verder - en mogelijk 
zelfs tot nihil - terug te brengen. Het effect daarvan zou zijn dat het vermogen van het 
Noodfonds - in gelijke tred met de inflatie - langzaam in waarde zou verminderen, en het 
fonds aldus haar vermogen in enige mate zal afbouwen. Een gelijke afbouw lijkt bij 
ongewijzigde omstandigheden in het belang van de leden van de Balie, in feite de 
gezamenlijke eigenaren van het vermogen van het Noodfonds. De leden van de Orde 
hebben er immers geen belang bij dat het grote vermogen van het Noodfonds nog 
jarenlang zonder functie op een rekening blijft staan, zij hebben er juist belang bij dat 
dat vermogen zo goed mogelijk in ieders belang wordt aangewend.  
 
Alles overziend, beschikt de Orde tegen iets lagere huisvestingskosten dan het verleden 
en een overzichtelijke rentelast die we vooralsnog aan het Noodfonds - en daarmee aan 
onszelf - betalen over een prachtige en voor iedereen veel beter dan in het verleden 
bereikbare kantoorlocatie aan de Leeghwaterlaan, direct naast de rechtbank.  
 
Staat van baten en lasten / begroting  
De begroting voor 2014 en de realisatie 2014 zijn onderstaand weergegeven, 
gecombineerd met de begroting voor 2015: 
 
 

Begroting Orde van Advocaten 's-Hertogenbosch 

       

    Realisatie Begroting Realisatie  Begroting  

  Omschrijving 2012-2013 2014 2014 2015 

4010 Bruto lonen -201.484 -155.000 -181.574 -183.390 

4036 Mutatie reservering vakantiegeld / dagen -5.589 -500 -6.026 -500 

4040 Waarneming adjunct -21.919 0 0 0 

4045 Sociale lasten -31.004 -26.500 -32.323 -32.500 

4050 Pensioenlasten -10.055 -10.500 -11.850 -11.850 

4052 WGA Verzekering -820 -800 -739 -800 

4065 Pensioenverzekeringen 0 -1.500 -4.943 -950 

4070 Reiskostenvergoedingen -1.736 -1.300 -1.563 -1.500 

4074 Kostenvergoedingen -457 -2.275 -2.074 -2.000 

4076 Reis- en verblijfkosten personeel -4.884 -5.000 -8.414 -8.400 

4080 Geschenken personeel -1.205 -1.000 -524 -500 

4082 Kantinekosten -66 -75 -1.078 -1.250 

4086 Opleidingskosten 0 0 5.819 -6.000 

4087 Arbodienst -1.585 -750 -1.611 -950 

4089 Overige eindheffingen -41 -50 -22 -50 

4090 Overige personeelskosten -11.485 -1.500 -107 -250 

4099 Personeelskosten -292.329 -206.750 -247.029 -250.890 
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4100 Huur onroerende zaak -27.323 -13.900 -14.443 -675 

4111 Onroerende zaakbelasting 0 0 -251 -1.000 

4118 Overige lasten onroerende zaak 0 0 -2.745 -1.300 

4120 Onderhoud onroerende zaak 0 -250 -184 -1.000 

4125 Gas, water en electra 0 0 -602 -4.200 

4130 Schoonmaakkosten 0 0 -1.003 -3.450 

4140 Beveiliging/surveillance 0 0 -18 -360 

4150 Huur containers 0 0 -98 -250 

4199 Huisvestingskosten -27.323 -14.150 -19.344 -12.235 

4202 Contributies, abonnementen en bijdragen -12 -500 -1.270 -1.250 

4205 Verzekering inventaris -369 -250 -369 -500 

4210 Onderhoud inventaris -325 -250 -271 -250 

4220 Huur machines -5.295 -3.000 -2.976 -3.000 

4402 Telecommunicatie -2.942 -2.300 -3.231 -4.100 

4403 Vakliteratuur -1.150 -600 -234 -500 

4404 Porto -12.118 -5.500 -6.439 -7.500 

4406 Kosten automatisering -8.887 -7.000 -11.838 -7.000 

4415 Kantoorbenodigdheden -6.787 -4.750 -8.970 -4.750 

4425 Advieskosten 0 0 -3.105 0 

4426 Accountantskosten VHP -18.131 -13.600 -13.613 -13.615 

4431 Afschrijving gebouwen 0 0 0 0 

4434 Afschrijving inventaris -16.007 -12.500 -12.959 -17.585 

4437 Resultaat verkoop activa 0 0 400 0 

4449 Kantoor-\administratiekosten -72.021 -50.250 -64.874 -60.050 

4450 Onderzoekskosten extern -6.761 -7.500 -2.122 -5.000 

4452 Gecentr. Klachtenbehandeling Zuid-NL 0 -4.200 0 0 

4499 Onderzoekskosten extern -6.761 -11.700 -2.122 -5.000 

4500 Kosten Bossche Baliebulletin -35.629 -24.000 -23.462 -23.500 

4501 Overige kosten Jonge Balie -137 -1.000 -63 -500 

4502 Kosten Jonge Balie (BBB) -35.766 -25.000 -23.525 -24.000 

4503 Advertenties en reclame -1.607 -1.500 0 0 

4504 Geschenken advocaten -395 -500 -1.704 -500 

4523 Incassokosten -238 0 0 0 

4526 Kosten Orde activiteiten -56.034 -37.500 -25.514 -30.000 

4527 Informatiedag inz nieuwe advocatenwet 0 0 -6.340 0 

4530 Jaarvergadering -6.494 -6.500 -8.075 -7.360 

4531 Kosten cursussen -14.558 -8.000 -2.871 -3.000 

4536 Buitenlandactiviteiten deken -13.140 -8.500 -6.396 -6.500 

4451 Bijdrage Nederlandse Orde -3.211 -15.848 -7.175 -10.000 

4537 Beleidsdagen buitenland -7.736 -8.500 -9.143 -8.500 

4599 Kosten ordeactiviteiten -103.413 -86.848 -67.217 -65.860 

4601 Dekenvergoeding -171.623 -130.750 -130.777 -132.080 

4601 Tijdelijke secretariële ondersteuning Deken 0 0 -5.357 -5.100 

4602 Overige onkosten Deken 0 0 -850 -950 

4602 Dekenvergoedingen -171.623 -130.750 -136.984 -138.130 

4603 Vergoeding Raad van Toezicht -107.265 -81.750 -81.736 -82.550 

4604 Vergoedingen Raad van Toezicht -107.265 -81.750 -81.736 -82.550 
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4799 Bedrijfslasten -816.501 -607.198 -642.830 -638.715 

4822 Rente en kosten bank -1.146 -875 -762 -750 

4824 Rente deposito 6.291 4.000 3.541 3.000 

4827 Rente hypotheek Leeghwaterlaan 0 0 -3.333 -10.000 

4999 Financiele baten en lasten 5.144 3.125 -554 -7.750 

8000 Inkomsten advertenties BBB 21.300 13.700 13.550 13.500 

8030 Hoofdelijke omslag 765.145 573.000 590.830 595.500 

8031 Cursusinkomsten 6.845 8.000 3.630 3.650 

8830 Mutatie te vorderen omzet 0 0 -950 0 

8890 Netto omzet 793.290 594.700 607.060 612.650 

8899 Netto omzet 793.290 594.700 607.060 612.650 

9999 Resultaat boekjaar -18.066 -9.373 -36.324 -33.815 

Rekening houdende met: 1.171 advocaten 

In de loop van het jaar 2015 zullen ongeveer 40 extra advocaten bijkomen.  

Stijging Dekenvergoeding 1,1% 

Stijging vergoeding RvT 1,1% 

Stijging salarissen personeel Orde 1,1% 

Voorschot hoofdelijke omslag 2015  €        500,00  

Door het begrote verlies van € -33815 wordt het eigen vermogen per 31-12-2015 € 345.989,-- 

Doelvermogen is circa 50% van het aantal advocaten x de omslag, dus: € 297.750,-- 

 

Zoals valt te zien, vertoont de staat van baten en lasten over 2014 een klein negatief 
saldo ten bedrage van € 36.324,--. De belangrijkste oorzaak daarvan is de uitbreiding 
van de formatie op het Bureau, leidend tot een stijging van de personeelskosten met ruim 
€ 40.000,--. De taak van de adjunct-secretaris is uitgebreid tot een volledige werkweek, 
terwijl daarnaast een extra secretaresse is aangetrokken. Eén en ander is een direct 
gevolg van het verscherpte toezicht dat ons door de Staatssecretaris en de adviezen van 
de Commissie Hoekstra is opgelegd, leidend tot meer taken voor het Bureau.  
 
Een bijzondere post betreft grootboekregel 4601, tijdelijke secretariële ondersteuning 
Deken. Op het moment van aantreden van de nieuwe Deken dit jaar werd één van de 
medewerksters van het Bureau langdurig arbeidsongeschikt. Zij is op dit moment nog 
steeds niet volledig arbeidsgeschikt verklaard. Dientengevolge was de Deken 
genoodzaakt voor een deel van de ondersteunende werkzaamheden een beroep te doen 
op zijn eigen secretaresse. Datzelfde geldt voor de eerste helft van 2015. Om die reden 
heeft de Deken verzocht om een tijdelijke tegemoetkoming equivalent aan de kosten van 
zijn secretaresse gedurende één dag per week. Middels het verzoek om de Jaarrekening 
vast te stellen, legt de Raad tevens hierbij de vraag voor dat verzoek in te willigen.  
 
Aan de Raad van de Orde werd tot nu toe geen vergoeding voor gereden kilometers 
uitgekeerd. De Raad stelt voor, dat voor kantoorbezoeken en reizen buiten het 
arrondissement wel te doen tegen het fiscaal toegestane tarief ad € 0,19 per kilometer of 
openbaar vervoer 2e klasse.  
 
Hoofdelijke omslag 
De hoofdelijke omslag is met ingang van 2013 verlaagd van € 550,-- per lid van de Balie 
naar € 500,-- op jaarbasis. Op basis van de begroting stelt de Raad van de Orde voor de 
omslag voor het komende Ordejaar op dat laatste bedrag te handhaven. Weliswaar wordt 
voor 2015 weer een beperkt tekort voorzien, maar het eigen vermogen van de Orde 
bedraagt per ultimo 2014 € 379.804,--. Het komt de Raad gewenst voor dat eigen 
vermogen geleidelijk enigszins terug te brengen.  
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Afhankelijk van de resultaten in 2015 wordt in dat kader voor 2016 een verdergaande 
verlaging van de hoofdelijke omslag overwogen.  
 
Automatisering 
De post automatisering is dit jaar iets hoger geweest dan begroot, onder meer als gevolg 
van de aanschaf van nieuwe pc’s/laptop(s), de kosten van de verhuizing en de aanbreng 
van infrastructuur in het nieuwe pand.  
 
Afschrijving inventaris 
De post bevat zowel de afschrijving van de enkele jaren geleden vernieuwde inrichting 
van de Advocatenkamer als de thans voor het Bureau van de Orde aangeschafte 
inventaris. Beide inventarissen worden afgeschreven in tien jaar.  
 
Kosten Orde-Activiteiten 
De onderhavige post bevat onder meer de kosten voor de Jaarvergadering, maar ook die 
van de nieuwjaarsreceptie en de bijeenkomsten in de Verkade-fabriek waarbij de 
stageverklaringen worden uitgereikt. Het gevoel van de Raad van de Orde is dat deze 
wijze van uitreiking over het algemeen zeer wordt gewaardeerd, welke waardering 
opweegt tegen de daartegenover staande kosten. 
 
Volledige Jaarrekening 
Belangstellende leden van de Orde kunnen de digitale versie van de volledige 
Jaarrekening bij het Bureau van de Orde (L. van Etten, lvanetten@ova-denbosch.nl) 
opvragen. Eventuele vragen daarover kunnen aan ondergetekende (j.stadig@banning.nl) 
worden gericht. 
 
’s-Hertogenbosch, 23 februari 2015 
 
 
Jan Stadig, 
penningmeester 
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VERSLAGEN PORTEFEUILLEHOUDERS  

RAAD VAN TOEZICHT 
& 

COMMISSIES 
 

 

 
Verslag wnd. Deken 
mr. Jos van der Wijst 

 

 

 

 
In de verslagperiode heb ik als waarnemend Deken verschillende verzoeken behandeld 
om confraternele correspondentie in het geding te mogen brengen. Daarbij heb ik onder 
andere beoordeeld of uit deze correspondentie daadwerkelijk bleek van overeenstem-
ming die niet op een andere wijze aan de rechter kenbaar was te maken. Wanneer dat 
het geval was, heb ik geadviseerd om datgene dat geen betrekking had op de afspraak 
weg te laten. 
 
Verder heb ik bemiddeld bij conflicten tussen patroon en stagiaire. In de meeste gevallen 
heeft dat geleid tot afspraken over het beëindigen van de samenwerking.  
 
De waarnemend Deken is ook q.q. voorzitter van de "Stichting Noodfonds". Het 
Noodfonds heeft het mogelijk gemaakt dat de Bossche Orde het pand kocht waar nu het 
Bureau in is gehuisvest. In de afspraken die het Noodfonds heeft gemaakt met onze 
Raad, is gewaarborgd dat de financiering past binnen de doelstellingen van het 
Noodfonds.  
 
Verder is gewaarborgd dat het Noodfonds de steun kan blijven verlenen zoals dat in het 
verleden gebruikelijk was.  
 
Het komend jaar zullen we de balie er nadrukkelijker op gaan wijzen dat het Noodfonds 
ook ondersteuning kan bieden bij diverse vormen van "klein leed".  
 
 
Jos van der Wijst, 
wnd. Deken 
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Verslag Portefeuillehouder Opleidingen /  
Commissie Familierecht rechtbank en hof 
mw. mr. Marijke Linsen-Penning de Vries 

 

 
 
 

 
Waar ik vorig jaar meldde, dat in september 2013 de nieuwe Beroepsopleiding Advocaten 
van start is gegaan, is thans alweer het zogenaamde 3e cohort begonnen in september 
2014. De uitvoerders, te weten CPO en Dialogue, onderkennen dat het 1e cohort met de 
gebruikelijke kinderziektes is gestart, maar dat er thans rust is gekomen in de opleiding, 
hetgeen zijn weerslag heeft op de stagiaires. 
 
De opzet is ongewijzigd: gekozen kan worden uit de leerlijnen burgerlijk recht, 
bestuursrecht en strafrecht. Iedere leerlijn bestaat uit een major van 10 dagdelen en 
bijbehorende keuzevakken. Daarnaast wordt een minor gekozen uit een ander 
rechtsgebied. Vaardigheden, beroepsattitude en ethiek maken een belangrijk deel uit van 
de opleiding en zijn verplicht, evenals ADR en jaarrekening lezen.  
 
De nieuwe beroepsopleiding kost veel tijd, waarvoor door Dialogue mede aandacht wordt 
gevraagd bij de patroons van de stagiaires. Deze worden intensief betrokken bij de 
nieuwe beroepsopleiding.  
 
Als lid van de Raad van Toezicht was ik aanwezig bij het overleg met rechtbank en hof 
inzake het familierecht. Voor de verslagen van die bijeenkomsten wordt verwezen naar 
de Bossche Balie Bulletins nummers 43, juli 2014 en 45, december 2014. 
 
Tevens was ik als lid van de Raad van Toezicht aanwezig bij het overleg inzake de BOPZ. 
 

 
Marijke Linsen-Penning de Vries, 
Portefeuillehouder Opleidingen /  
Commissie familierecht rechtbank en hof 
Commissie BOPZ 
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Verslag Portefeuillehouder Stagiaires /Bossche Baliebulletin 

mw. mr. Suzanne van den Bogaard 
 

 
 

 

 
Als Portefeuillehouder Stagiaires heb ik me het afgelopen jaar beziggehouden met - de 
naam verraadt het al – allerhande zaken die te maken hebben met advocaat-stagiaires in 
ons arrondissement. Aan het begin van 2014 waren dit er 219 en in december 148. De 
meeste stagiaires vinden prima hun draai als advocaat, maar soms werd de Raad van 
Toezicht ingeschakeld voor advies of bemiddeling. 
 
In dit kader hebben ook in 2014 gesprekken plaatsgevonden met stagiaires, soms in het 
bijzijn van hun patroon, om ontstane problemen te bespreken en waar mogelijk op te 
lossen. Ook heeft de Raad van Toezicht naar aanleiding van signalen zelf gevraagd om 
overleg. Andere zaken die in de zogenaamde “Kleine Commissie” van de Raad van 
Toezicht zijn besproken, betreffen onder andere verzoeken in het kader van het 
patronaat en voortgangsgesprekken in buitenpatronaten.  
 
Een belangrijke opleidingsmaatregel in 2014 was nog steeds de verplichte civiele 
pleitoefening: voor sommige stagiaires een kolfje naar hun hand, maar voor anderen een 
zenuwslopende middag. Op een enkele uitzondering na bleken ze toch allemaal 
voldoende te hebben gepresteerd om ook dit opleidingsonderdeel te kunnen afvinken. 
 
Ook mocht ik me ook afgelopen jaar weer bemoeien met het Bossche Baliebulletin. Er 
zijn wat wisselingen geweest in de samenstelling van de redactie, maar deze heeft 
onveranderd bestaan uit een gezellige en gedreven groep mensen die opnieuw vier 
geslaagde edities van ons clubblad hebben uitgebracht. Complimenten! 
 
 
Suzanne van den Bogaard, 
Portefeuillehouder Stagiaires / Bossche Baliebulletin 
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Verslag Portefeuillehouder gefinancierde rechtshulp 

mw. mr. Annelies Overmars 
 

 
 
 

 
Per 1 juli 2014 ben ik als nieuw lid van de Raad van de Orde (toen nog Raad van 
Toezicht) verantwoordelijk geworden voor de Portefeuille gefinancierde rechtshulp.  
 
Ook in het afgelopen jaar is weer veel te doen geweest rondom de plannen tot 
vernieuwing van het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand en de invoering van 
kostendekkende griffierechten. Het zal u niet zijn ontgaan. De NOvA heeft de 
ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en daarover veelvuldig contact gehad met het 
Ministerie, maar ook met de Portefeuillehouders gefinancierde rechtshulp van de Raden 
van de Orde en de verschillende adviescommissies.  
 
De NOvA heeft op verschillende manieren actie ondernomen tegen bezuinigingsplannen 
van staatssecretaris Teeven en het standpunt ingenomen dat deze extra bezuinigingen 
onacceptabel zijn, omdat daarmee de toegang tot het recht onbetaalbaar en 
onbereikbaar wordt voor een grote groep Nederlanders.  
 
Inmiddels is gebleken dat de inspanningen van de NOvA niet zonder resultaat zijn 
gebleven. Op 20 januari 2015 heeft de stemming in de Eerste Kamer plaatsgevonden 
over de motie-Franken om de voorgenomen bezuinigingen op de gefinancierde 
rechtsbijstand ten bedrage van € 85.000.000,-- achterwege te laten en alternatieve 
financieringsmogelijkheden te zoeken. De motie is met een ruime Kamermeerderheid 
aangenomen. Desondanks heeft de staatssecretaris AMvB1 per 1 februari 2015 ingevoerd 
en het wetsvoorstel stelselvernieuwing opgeschort in afwachting van de resultaten van 
een onderzoek door de commissie gesubsidieerde rechtsbijstand (tussenrapportage juni 
2015, eindrapportage 1 september 2015). 
 
Afgezien van de uitgebreide consultaties met betrekking tot de stelselvernieuwing is er 
uiteraard ook over andere onderwerpen overleg gevoerd, waaronder het eveneens 
omstreden wetsvoorstel griffierechten, de wijzigingen van de werkinstructies van de 
Raad voor Rechtsbijstand (RvR) per 1 februari 2015, de piketroosters BOPZ en 
strafzaken en de pilot 'High Trust bewerkelijke zaken'. 
 
In de maanden dat ik portefeuillehouder ben, heb ik naast de landelijke bijeenkomsten 
met de portefeuillehouders rechtshulp ook lokaal overleg bij de RvR bijgewoond en heb ik 
deelgenomen aan een door de RvR georganiseerde bijeenkomst voor High Trust 
kantoren.  
 
Annelies Overmars, 
Portefeuillehouder Gefinancierde rechtshulp 
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Verslag Portefeuillehouder Begrotingen /  

Gemengde Commissie Civiel Recht 
mr. Hugo Nieuwenhuizen 

 

 
 
 

 

Portefeuillehouder Begrotingen 
2014 was het laatste jaar waarin het mogelijk was declaraties van advocaten in 
burgerlijke zaken ter begroting aan de Raad van Toezicht voor te leggen. In 2014 zijn 12 
nieuwe begrotingsverzoeken ontvangen, die zijn allemaal afgehandeld. Er waren nog vijf 
lopende verzoeken uit het jaar 2013; ook die zijn afgehandeld, zodat er geen sprake 
meer was van lopende begrotingsverzoeken per 31 december 2014.  
 
Behoudens indien op de voet van artikel 28 lid 2 sub b van de Advocatenwet en artikel 
6.29 van de Verordening op de Advocatuur arbitrage is overeengekomen, of een 
vaststellingsovereenkomst is gesloten, dienen geschillen omtrent declaraties in 
burgerlijke zaken vanaf 1 januari 2015 aan de civiele rechter te worden voorgelegd.  
 
Gemengde Commissie Civiel Recht 
De Gemengde Commissie Civiel Recht overlegt zowel met het gerechtshof (waarbij de 
Orde wordt vertegenwoordigd door de mrs. Evert Jansberg en Hugo Nieuwenhuizen) als 
met de rechtbank (waarbij de Orde wordt vertegenwoordigd door de mrs. Marc Janssen, 
Annelies Jansen, Peter van Baaren, Guido Vergouwen en Hugo Nieuwenhuizen). Annelies 
Jansen heeft Yvo Molkenboer in 2014 opgevolgd; de Orde is Yvo uiteraard veel dank 
verschuldigd voor zijn inzet in de commissie in de afgelopen jaren. 
 
Zowel met het gerechtshof als met de rechtbank is twee keer overleg gevoerd. De 
verslagen van alle vier de bijeenkomsten zijn integraal in het Bossche Balie Bulletin 
opgenomen; daar wordt gemakshalve naar verwezen. Er is veel aandacht besteed aan 
het project ‘Kwaliteit en Integratie’, aan rolperikelen, aan reorganisaties binnen de 
rechtbank, aan de pilot procesrecht bij het gerechtshof en aan de (grote) achterstanden 
bij het wijzen van arresten door het gerechtshof. 
 
 
Hugo Nieuwenhuizen, 
Portefeuillehouder Begrotingen / Gemengde Commissie Civiel Recht 
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Verslag Commissie Familie- en Jeugdrecht 

mw. mr. Marjolijn van Osch 
 

 
 

 
In het afgelopen jaar zijn er twee bijeenkomsten geweest van de commissie Familie- en 
Jeugdrecht, en wel op 17 februari en 15 oktober 2014. In deze bijeenkomsten kwamen 
de navolgende onderwerpen aan de orde.  
 
Bijzonder curator 
Dit jaar zal door de VFAS een opleiding tot bijzonder curator gestart worden. Van de zijde 
van de Rechtbank wordt opgemerkt dat ook bij de informele rechtsingang van 
minderjarigen de mogelijkheid bestaat om een bijzondere curator te benoemen. Het 
LOVF heeft een richtlijn voor de benoeming van bijzondere curatoren vastgesteld volgens 
welke lijn de rechtbank ook zal gaan handelen. De rechtbank zal tweejaarlijks een 
gesprek voeren met de bijzonder curatoren die op de lijst staan. De richtlijn is op dit 
moment nog niet beschikbaar, maar zal op enig moment op www.rechtspraak.nl worden 
gepubliceerd.  
 
Evaluatie reflectiebijeenkomst 28 januari 2014 
Binnen de rechtbank zijn de ervaringen met deze bijeenkomst bijzonder positief, en ook 
vanuit de Balie zijn veel positieve reacties ontvangen. Eenieder is van mening dat deze 
bijeenkomst voor herhaling vatbaar is. Tijdens de reflectiebijeenkomst is het verzoek 
neergelegd om een informele klachtenprocedure in het leven te roepen. De rechtbank is 
echter van mening dat de bestaande procedure volstaat. Zo nodig wordt naar aanleiding 
van de ingekomen klachten nadere actie ondernomen. Klachten kunnen ook aan de 
commissie Familie- en Jeugdrecht worden gecommuniceerd zodat die klachten in dit 
overleg kunnen worden meegenomen. 
 
Het overleggen door advocaten van eigen verhalen cliënt 
De Rechtbank merkt op dat het steeds vaker voor komt dat de persoonlijke verhalen van 
cliënten aan de processtukken worden gehecht, met name in omgangs- en gezagszaken, 
waarbij het lang niet altijd duidelijk is in welk juridisch kader een en ander moet worden 
geplaatst.  Consensus bestaat over de wenselijkheid dat advocaten in de processtukken 
specifieker moeten aangeven waarom toegevoegde verhalen van cliënten relevant zijn.  
 
Beleid nevenvoorzieningen en aanhechten ouderschapsplan/convenant 
Het beleid ten aanzien van dit punt blijft een punt van discussie. Ook in dit overleg 
passeren enkele voorbeelden waarbij verzochte nevenvoorzieningen niet in de 
beschikking zijn opgenomen. De rechtbank herhaalt dat, als een verzochte 
nevenvoorziening afwijkt van hetgeen is overeengekomen in het echtscheidings-
convenant, het convenant prevaleert. Het convenant wordt dan aangehecht en de 
nevenvoorziening wordt afgewezen.  
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Motiveren ontbreken ouderschapsplan voorkoming ontvankelijkheidszitting 
In principe dient in een verzoekschrift concreet aangegeven te worden waarom er geen 
gezamenlijk ouderschapsplan kan worden opgesteld. Als dit onvoldoende wordt 
onderbouwd komt de zaak op een ontvankelijkheidszitting. De afweging of er sprake is 
van voldoende onderbouwing wordt niet door de administratie gemaakt maar door een 
juridisch medewerker, die afgaat op hetgeen in het verzoekschrift is vermeld.  
  
Formulier verdelen en verrekenen 
Het doel van het formulier is om de vermogensrechtelijke standpunten in een zaak 
overzichtelijk in beeld te brengen, het gezamenlijk belang is duidelijk. Het formulier 
verdelen en verrekenen blijft een voortdurende bron van  ellende en ergernis is. Het gaat 
dan om het invullen, opslaan en wijzigen van het formulier, een tekort aan invulruimte 
en de traagheid waarmee tussen schermen wordt gewisseld. Het kost veel tijd om een 
formulier in te vullen terwijl ook de gehanteerde categorieën niet altijd even helder zijn. 
Het formulier zal landelijk wordt geëvalueerd, waarbij ook de VFAS zal hierbij betrokken 
worden. Uit de evaluatie moet blijken of het formulier in de huidige vorm voldoet, of 
aanpassingen nodig zijn en of binnen de rechtspraak daartoe middelen voorhanden zijn.   
 
Bewindvoering en procesvertegenwoordiging 
Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 7 maart 2014 
(ECLI:NL:HR:2014:525) zal de rechtbank een notitie laten uitgaan hoe om te gaan met 
een situatie waarin een procespartij onder bewind staat en welke consequenties dit heeft. 
Onderbewindstelling komt steeds vaker voor, en de rechtbank constateert dat advocaten 
niet altijd adequaat hiermee omgaan. Wat bijvoorbeeld te doen als een echtpaar onder 
bewind staat en één van hen wenst een echtscheiding met alle vermogensrechtelijke 
gevolgen van dien. Indien er slechts één bewindvoerder is, ontstaat mogelijk een conflict 
van belangen.  
 

Toedeling Jeugdzaken aan advocaten 
Bij de Raad voor Rechtsbijstand zijn nieuwe richtlijnen opgesteld, de Raad zal ook een 
lijst bijhouden van advocaten die aan de richtlijnen voldoen. In principe krijgt iedere 
advocaat die op die lijst staat een gelijk aantal zaken toegewezen. Wel wordt ernaar 
gestreefd om bij opvolgende plaatsingen zo veel mogelijk de advocaat toe te wijzen die 
al eerder bij de zaak was betrokken. Er zullen dus altijd advocaten blijven die vaker aan 
een zaak worden toegevoegd. Er wordt op dit moment nog gewerkt met een lijst uit juli 
2013, er is nog geen update vanuit de Raad voor Rechtsbijstand verkregen.  
 

Werking roljournaal 
Geconstateerd wordt dat het familieroljournaal in tegenstelling tot het roljournaal 
handelszaken alleen de laatste handeling laat zien. Soms wordt als laatste handeling een 
ingekomen brief vermeld, maar blijkt na nadere controle er een verzoek om opgave van 
verhinderdata te zijn gedaan. Om precies op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
in een zaak moet iedere zaak worden geopend om te controleren of actie noodzakelijk is. 
Een oplossing zou zijn om aansluiting te zoeken bij de wijze waarop de civiele handelsrol 
de zaken vermeldt. 
  
 
Marjolijn van Osch, 
Commissie Familie- en Jeugdrecht 
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Verslag Commissie Strafrecht – rechtbank  

mr. Bart Frencken 
 

 
 
 

 
 
In 2014 is de Commissie Strafrecht rechtbank tweemaal bijeen gekomen en wel op       
20 juni en 27 november 2014. De navolgende onderwerpen zijn  de revue gepasseerd.  
 
Verspreiden processtukken 
Zeker in gevallen waarin verdachten niet gedetineerd zijn maar na verhoor zijn 
heengezonden, kost de advocatuur vaak moeite om op juiste en snelle wijze in het bezit 
te komen van het strafdossier. Bij het Openbaar Ministerie ziet men mogelijkheden om 
verstrekking van dossiers en/of inzage te laten lopen via de ZSM-officier van justitie. Ten 
aanzien van de wat grotere onderzoeken, met name bij gedetineerde verdachten, loopt 
de verstrekking van het proces-verbaal wel goed. Uiteraard kan ten aller tijden aan het 
kabinet Rechter-Commissaris het verzoek worden gedaan tot termijnstelling. Dit gebeurt 
nog weinig.  
 
Regievoering kabinet Rechter-Commissaris 
In de wat omvangrijkere strafzaken wordt door de rechtbank, het OM en de verdediging 
vaak aangestuurd op een regie-RC die de vaart in een onderzoek kan houden. Diverse 
verzoeken van de zijde van de verdediging kunnen dan ook los van een eventuele 
behandeling ter terechtzitting worden uitgezet en besproken. Balie breed lijken de eerste 
ontwikkelingen op dit punt goed te verlopen. Van de zijde van het kabinet RC wordt 
aangegeven dat er ook nog voldoende capaciteit is.  
 
Doorlooptijd schadevergoedingsverzoeken 
Commissie breed wordt gezien dat het bewaken van termijnen in deze zaken het 
knelpunt lijkt. Alle partijen zijn van elkaar afhankelijk en zonder reactie van de een kan 
de ander niet verder. Breed gedragen is de wens de doorloopsnelheden te vergroten. 
Bij het OM was er eind 2014 een achterstand van ongeveer 120 zaken. Bij de rechtbank 
waren dit er 100. Zowel bij de rechtbank als het OM wordt ernaar gestreefd de 
achterstanden begin 2015 te hebben weggewerkt. In de toekomst wordt er gestreefd 
naar digitale afhandeling van deze verzoeken, net als in Amsterdam. 
 
Aanhoudingsprotocol 
Vanuit de Balie is aangegeven dat er soms rigide uitvoering wordt gegeven aan dit 
aanhoudingsprotocol, hetgeen als een onwenselijke situatie wordt ervaren. Ook vanuit de 
rechtbank wordt beroep gedaan op alle procespartijen om zo effectief mogelijk om te 
gaan met zittingscapaciteit.  
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Voorgesteld wordt te kijken naar een mogelijkheid waarbij eventueel vrijgevallen 
zittingstijd actief wordt opgevuld door het benaderen van de procespartijen. Deze 
zogenaamde ‘marktplaatsfunctie’ lijkt in de rechtbank Breda goed te werken. Uiteraard 
dient een aanhoudingsverzoek hout te snijden en dient de Balie zich te onthouden van 
stelbrieven en aanhoudingsverzoeken één dag voor de zitting. Tijdig ingediende 
aanhoudingsverzoeken dienen door de rechtbank met enige coulance te worden 
behandeld. Zo is de stelling van de Balie. 
 
ZSM 
Recent is er een landelijke pilot gestart waarbij ook de advocatuur een rol krijgt binnen 
de ZSM. De aanwezigheid van de advocatuur aan de ZSM-tafel wordt ook bij het OM 
gezien als nuttig/ noodzakelijk. Vanaf begin 2015 zullen er ook verdachten worden 
ontboden bij de ZSM. Zeker in die gevallen zal de aanwezigheid van de advocatuur 
wenselijk zijn. Advocaten wordt dan ook nadrukkelijk verzocht hun ervaringen met ZSM 
door te geven aan de Commissie Strafrecht. 
Het OM zal opnieuw bezien of het verstrekken van een dossier sneller kan verlopen. 
Dossiers kunnen worden opgevraagd bij ZSM te Eindhoven. 
 
Intrekken dagvaardingen 
Besproken is dat er van uit de Balie een trend lijkt waar te nemen waarbij op het laatste 
moment om onduidelijke redenen dagvaardingen worden ingetrokken. In het algemeen 
wordt dit als onwenselijk ervaren door alle partijen (rechtbank, OM en Balie). Bij 
rechtbank en OM zal dit op de agenda worden gezet teneinde te bezien of dit kan worden 
voorkomen. 
 
Ervaringen met KEI 
De Balie is verzocht ervaringen met KEI (digitale aanlevering dossiers) te delen met de 
Commissie Strafrecht, zodat deze tijdens de vergadering kunnen worden besproken. 
 
 
Bart Frencken, 
Commissie Strafrecht - rechtbank 
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Verslag Commissie Strafrecht – hof  

mr. Bert de Rooij 
 

 
 
 

 
KEI 
De Balieleden van de Commissie Strafrecht worden op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen van KEI. Zo vindt bij de gerechten een KEI-dag plaats, waarop de leden 
van de advocatuur voor een voor hen samengesteld avondprogramma zijn uitgenodigd. 
 
Poortraadsheer / Poort AG 
Met het inzetten van een poortraadsheer wordt beoogd zittingscapaciteit zo efficiënt 
mogelijk te benutten. De poortraadsheer bekijkt na binnenkomst van de zaak bij intake 
of er onderzoekswensen zijn ingediend, in welk geval direct om het standpunt van het 
Openbaar Ministerie wordt gevraagd. Indien het Openbaar Ministerie instemt, kan de 
zaak worden verwezen naar de RHC en hoeft de beslissing op het verzoek niet op de 
zitting te worden genomen.  
 
Alle zaken (met uitzondering van gedetineerden en jeugdzaken) worden door de PoortAG 
en -raadsheer worden behandeld. In het overgrote deel is een regiezitting niet nodig en 
kunnen onderzoekswensen door de poortraadsheer, op de voet van artikel 411a WvSv, 
via het kabinet RHC worden uitgezet. 
Mogelijk zal in de toekomst een gedetineerdenkamer worden ingesteld, waardoor ook in 
die zaken in een vroeger stadium regie gevoerd kan worden. De kamer die de zaak 
inhoudelijk behandelt, kan uiteraard alsnog aanvullend onderzoek gelasten. 
In omvangrijke zaken/mega’s/zaken met gecompliceerde onderzoekswensen zal de 
kamer die de zaak inhoudelijk behandelt regie voeren en beslissingen nemen. Beoogd 
wordt de doorlooptijden te verkorten. Op deze manier wordt tevens getracht de 
verdediging in een eerder stadium naar de zaak te laten kijken, waaronder de beslissing 
het hoger beroep al dan niet door te zetten. 
 
Naast het initiatief van de PoortAG-poortraadsheer is gestart met het bellen van de 
verdediging voor de planning van zaken op zitting. Er is voldoende mankracht om dit te 
doen en in 90% van de gevallen lukt het om de zittingsdatum met de verdediging af te 
stemmen. Voorgesteld is om af te spreken wanneer uiterlijk op het datumvoorstel 
gereageerd dient te worden en dat in geval van het uitblijven van een reactie, de 
voorgestelde datum in beginsel vast staat. Reageren kan ook inhouden een verzoek om 
uitstel van de reactie op het datumvoorstel. Als redelijke reactietermijn wordt twee keer 
24 uur voorgesteld. Van de zijde van de Balie is verzocht om na het verstrijken van de 
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reactietermijn van twee keer 24 uur, in het geval niet wordt gereageerd, een bericht van 
het hof te krijgen inhoudende dat vanwege het niet reageren de voorgestelde 
zittingsdatum vooralsnog is vastgelegd. 
 
Taskforce OM/ZM 
Naar aanleiding van de aanbevelingen die zijn gedaan van uit de taskforce nemen het 
Hof en het RP gezamenlijk het logistieke proces onder de loep. Bezien wordt op welke 
onderdelen binnen het huidige logistieke proces efficiënter gewerkt kan worden, zodat 
een zaak eerder compleet is en eerder op zitting kan worden gezet.  
 
Er wordt gewerkt aan het in beeld krijgen van de oorzaken van de grote hoeveelheid 
zaken die op melding staan. Rechtbanken worden niet gefinancierd voor het uitwerken 
van politierechter appellen. Momenteel wordt in kaart gebracht hoeveel zaken er op de 
plank liggen en of er eventuele andere oorzaken van vertraging van de instroom zijn. Dit 
zgn. pijplijnprobleem wordt zo mogelijk opgepakt in projectvorm met het arrondisse-
mentsparket en de rechtbanken. Tevens is een projectvoorstel opgesteld om de 
afhandeling van de 12-Sv-zaken te versnellen. 
 
Naar aanleiding van de diverse efficiency-projecten wordt de vraag gesteld of het Hof een 
aangepaste werkwijze/protocol heeft voor de behandeling van grote fraudezaken, zoals 
dat gebruikelijk is bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Pleidooien worden daar voorafgaand 
aan de zitting ingestuurd, zodat de behandeling op de zitting beperkter dient te zijn. 
 
Afnemende instroom 
Vanwege afnemende instroom van zaken zullen de vier teams van de afdeling strafrecht 
naar drie teams worden teruggebracht. Het blijft gissen waarom de instroom afneemt, 
maar ZSM zal hierin in ieder geval een aandeel hebben. Remco van Tooren meldt naar 
aanleiding hiervan dat het OM haar werkomgeving in vijf verschillende groepen heeft 
ingedeeld en dat het de bedoeling is om deze vijf groepen op de instroom te laten 
aansluiten. De groepen binnen de werkomgeving zijn: bulk, interventie, HIC 
(onderzoeksomgeving) ondermijning en hoger beroep. De modernisering van het 
Wetboek van Strafvordering zal vermoedelijk haar effect hebben op het aantal hoge 
beroep zaken en de inrichting van het hoger beroep. Bij de ZM en OM zijn 
consultatierondes/brainstormsessies met het departement gehouden. De Balie is bij de 
consultaties betrokken. 
 
 
Bert de Rooij, 
Commissie Strafrecht – hof 
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Verslag Insolventiecommissie 

mr. Geurt te Biesebeek 
 

 
 
 

 
In het afgelopen jaar heeft de Rechtbank Oost Brabant 1.021 faillissementen uitgesproken, 
daar waar dit aantal in 2013 1.300 bedroeg. In 2014 is het aantal faillissementen derhalve 
met ruim 20% gedaald, gelijk aan de landelijke trend die zichtbaar is. 
 
Zoals al jaren te doen gebruikelijk, overlegt de Insolventiecommissie periodiek met de 
Rechtbank over de afwikkeling van faillissementen e.d. Zo ook in 2014. In april en in 
oktober 2014 vonden deze overleggen plaats. Bij een deel van deze besprekingen zit veelal 
ook een afgevaardigde van de Belastingdienst. In de bijeenkomst van 18 april 2014 heeft 
de heer P.W. van den Brink, werkzaam bij de belastingdienst uitvoerig stilgestaan bij het 
wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen en in het bijzonder de pre-pack. Ook werd er 
gesproken over de boedel-BTW-problematiek. In de bijeenkomst van oktober 2014 werd 
door de Belastingdienst stil gestaan bij de reorganisatie zoals die plaats vindt bij de 
Belastingdienst. 
 
Tijdens de periodieke overleggen werd ook stilgestaan bij het zogenaamde 
“bankenarrangement” dat is afgesloten met de Rabobank. De faillissementsrekeningen 
worden grotendeels aangehouden bij de Rabobank ’s-Hertogenbosch en de implementatie 
daarvan heeft de afgelopen jaren de nodige voeten in de aarde gehad. Inmiddels 
functioneert alles, hoewel nog steeds naar verbetering van het gebruiksgemak en de 
gebruiksvriendelijk wordt gestreefd.  
 
Tijdens het overleg van oktober 2014 hebben de heren van Bizon gesproken over het 
pakket dat Bizon aanbiedt in het kader van het bankenarrangement met de Rabobank. Het 
door Bizon ontwikkelde softwaresysteem leest de informatie van de Rabobank dagelijks in, 
zodat de historie van bankmutaties langer en beter zichtbaar is, voor zowel de 
medewerkers van de Rechtbank als in de toekomst ook voor de curatoren. Tijdens deze 
bijeenkomst heeft Bizon ook inzicht gegeven in de mogelijkheden van het nog verder te 
ontwikkelen softwaresysteem dat zij graag in de toekomst aan de faillissementsafwikkelaars 
wenst aan te bieden. 
 
Tijdens de periodieke overleggen is ook stilgestaan bij de doorlooptijd in de afwikkeling van 
diverse verzoeken die bij de Rechtbank worden ingediend. Het afgelopen jaar werden hierin 
achterstanden geconstateerd die een voortvarende afwikkeling van de faillissementen in de 
weg stonden. De Rechtbank is inmiddels bezig om de nog bestaande achterstanden zo 
spoedig mogelijk weg te werken. 
 
In de tweede  helft van 2014 is de Rechtbank ook gestart met de audits bij de  curatoren. 
De curatoren, waarbij een audit zal worden uitgevoerd, ontvangen tijdig bericht over de 
audit en de dossiers die onderwerp zullen zijn van de audit.  
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Ten slotte hebben er in 2014 ook twee zogenaamde curatorenmiddagen plaatsgevonden. In 
de bijeenkomst van 22 mei 2014, die plaats vond op de Rechtbank, werden de inleidingen 
verzorgd door mr. Pouw (plaatsvervangend raadsheer) en mr. Nijland (advocaat van 
Banning) over de WSNP-jurisprudentie, terwijl de heer Van den Brink namens de 
Belastingdient aandacht schonk aan de boedel BTW-perikelen. Op de curatorenmiddag van 
16 oktober 2014, die gehouden werd bij Van der Valk te Vught, verzorgden mr. P. Ingelse, 
voorzitter van de Ondernemingskamer, professor mr. D.R. Doorenbos, hoogleraar 
ondernemingsstrafrecht en professor mr. A.B. Blomberg, hoogleraar rechtshandhaving de 
respectievelijke voordrachten over “de curator in de enquêteprocedure”, “de witwassende 
curator” en “bestuursrechtelijke handhaving bij faillissement”. 
 
 
Geurt te Biesebeek, 
Voorzitter Insolventiecommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commissie Asielrecht 

 
Commissie Bestuursrecht 

 
Commissie Strafpiket 

 
 

 
 
Over de Commissies Asielrecht, Bestuursrecht en Strafpiket zijn geen ontwikkelingen te 
rapporteren over 2014. 
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Verslag College van Afgevaardigden  

mr. Sander Leeman 
 

 
 
 

 
Jaarverslag Bossche fractie College van Afgevaardigden 2014  
 
Leden en plaatsvervangende leden waren in 2014:  
De mrs. Peter van Alkemade, Sander Baetens, Vera van Buggenum, Joost Diks, Henk van 
Dijk (tot en met 30 juni 2014), Rob Freeman Simone Kaper Juste Lang, Sjoerd 
Oosterhuis, Tom Paffen, Jan Frederik Schnitzler (vanaf 1 juli 2014), Amke de Visser, 
Robert Wannink en Sander Leeman.  
 
2014 is het laatste jaar geweest dat de Deken vrijwel automatisch lid was van het 
College van Afgevaardigden, waardoor wij als leden werden gevoed met zijn kennis, 
waarvoor dank. Als gevolg van de wijziging van de Advocatenwet, kunnen de plaatselijke 
Dekens geen lid meer zijn van het College. Gelukkig hebben onze huidige Deken en onze 
adjunct toegezegd om steeds aanwezig te zijn bij het vooroverleg in de week 
voorafgaande aan de vergadering van het College.  
 
Het College is vier keer bijeengekomen in een grote vergadering en twee keer in een 
kleine vergadering, waarbij de grote vergaderingen steeds voorafgegaan werden door 
een voorvergadering waarbij de stukken door de fractie werden doorgesproken. Deze 
vergaderingen zijn voor alle advocaten openbaar, maar daarvan werd geen gebruik 
gemaakt.  
 
De belangrijkste onderwerpen die in 2014 op de agenda stonden waren de wijziging van 
de Advocaten en het invoeren van de Verordening op de Advocatuur die sinds 1 januari 
2015 alle bestaande verordeningen vervangt.  
 
De vrees was dat in de gewijzigde Advocatenwet het toezicht op de advocatuur bij de 
overheid zou komen te liggen. Lang heeft het er ook naar uit gezien dat wij onze 
onafhankelijke positie ten opzichte van de overheid kwijt zouden raken, waarbij de 
rechtstatelijke positie van de advocaat met voeten zou worden getreden. Het was daarbij 
opvallend dat zelfs de Hoge Raad bij haar adviezen betreffende de wetswijziging, geen 
aandacht besteedde aan de positie die de advocaat ten opzichte van de overheid 
inneemt. Uiteindelijk maakte de Staatssecretaris toch een ommezwaai, waardoor de 
Landelijk Deken, gesecondeerd door twee niet-advocaten, toezicht gaat houden op de 
wijze waarop de plaatselijke Dekens toezicht houden op hun “eigen” advocaten. Het 
algemene gevoel is dat hiermee de onafhankelijkheid van de advocatuur voldoende is 
gewaarborgd.  
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Tegelijk met het instellen van de Landelijk Deken als toezichthouder, verliest het College 
van Afgevaardigden iedere bevoegdheid om verordeningen vast te stellen met betrekking 
tot toezicht. Hierdoor is de conclusie gerechtvaardigd dat het College van Afgevaardigden 
met ingang van 1 januari 2015 een aanzienlijk deel van haar gewicht is kwijtgeraakt.  
 
De opstelling van de Verordening op de Advocatuur is een project dat los van de 
wetswijziging in de steigers was gezet, maar daarmee steeds meer verbonden raakte. Zo 
moesten de paragrafen betreffende toezicht worden geschrapt toen bleek dat de wet op 
dat punt zou worden gewijzigd. Het project had tot doel om de lappendeken van 
verschillende verordeningen te smeden tot een geheel. 
 
Gezegd mag worden dat de medewerkers van de orde hierbij een topprestatie hebben 
geleverd waarbij zij (tezamen met de Algemene Raad) ook open stonden voor de 
opmerkingen die vanuit het College werden gemaakt. Dit in tegenstelling tot het verleden 
waarbij de Algemene Raad het College alleen als een last leek te ervaren.  
 
Een ander punt van discussie is geweest de beroepsopleiding. De orde heeft destijds 
goedkeuring gekregen voor aanpassing van de opleiding, waarbij is aangegeven dat de 
kosten daarvan niet of nauwelijks hoger zouden zijn. Intussen is duidelijk dat de kosten 
voor de opleiding wel degelijk hoger uitvallen, ook als daarbij wordt betrokken dat er niet 
meer apart voor de VSO-cursussen moet worden betaald.  
 
Een ander probleem is dat de studiebelasting aanzienlijk hoger uitvalt, waardoor de 
stagiaire minder declarabele uren kan maken. Ook dit is een (verkapte) kostenverhoging. 
De Algemene Raad verwacht dat de verhoogde studiebelasting ook te wijten is aan 
aanloopproblemen. Uw fractie houdt op dit punt de vinger aan de pols.  
 
 
Sander Leeman, 
Lid College van Afgevaardigden 
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Verslag Jonge Balie ’s-Hertogenbosch 

mr. Willem Thijssen 
 

 
 
 

 
Jaarverslag Jonge Balie ’s-Hertogenbosch 2014 
Als voorzitter van de Jonge Balie ’s-Hertogenbosch is het mij een eer om verslag uit te 
brengen over de activiteiten van de Jonge Balie ’s-Hertogenbosch en de bezigheden van 
het bestuur van de Jonge Balie in het afgelopen Ordejaar.  
 
Mede namens mijn bestuursgenoten; 
- Myrthe Thomassen (vice-voorzitter); 
- Jelle Beerens (secretaris); 
- Maarten de Vocht (penningmeester); 
- Charlot van Baarle (portefeuillehouder commissies); 
- Sabine van Rienen (portefeuillehouder opleidingen); 
spreek ik mijn dank uit aan de Deken, de leden van de Raad van de Orde en het Bureau 
van de Orde van Advocaten die ons de gelegenheid hebben geboden om verslag te doen.  
 
Ongeveer de helft van alle advocaten werkzaam in ons arrondissement, is lid van de 
Jonge Balie ‘s-Hertogenbosch. Op dit moment zijn 500 leden in ons bestand opgenomen, 
waarvan ongeveer 75 leden actief zijn. De Jonge Balie ’s-Hertogenbosch behoort 
daarmee tot de vijf grootste Jonge Balies die Nederland rijk is.  
 
Doelstellingen Jonge Balie ’s-Hertogenbosch 

- het bevorderen van de juiste uitoefening van het beroep van advocaat; 
- het bevorderen van onderlinge contacten; 
- het bevorderen van de opleiding; 
- het behartigen van de belangen van jonge advocaten in ons arrondissement.  
 

Commissies 

- Strafpleitwedstrijden commissie; 
- Activiteitencommissie; 
- Reiscommissie;  
- Carnavalscommissie;  
- Nieuwjaarscommissie; en 
- De Kascontrolecommissie 

 

Activiteiten 

Een aantal voorbeelden: 
- 25 tweewekelijkse borrels; 
- het eerste Jonge Balie nieuwjaarsfeest; 
- Kwartaallunches voor nieuw beëdigde advocaten; 
- Jonge Balie pub quiz; 
- Jonge Balie carnaval; 
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- Bubbelproeverij; 
- de jaarlijkse algemene ledenvergadering in april; 
- de Jonge Baliereis: van 22 t/m 25 mei 2014 zijn 56 leden van de Jonge Balie ’s-

Hertogenbosch afgereisd naar Dublin, Ierland;  
- een workshop Sambadansen; 
- de Bossche Strafpleitwedstrijden; 
- schaatsen met de Jonge Balie; 
- Jonge Baliehockey; en 
- diverse activiteiten en (nieuwjaars)borrels bij andere Jonge Balies in Nederland en 

België. 
 
Opleidingsmaatregelen waaraan de Jonge Balie ’s-Hertogenbosch haar bijdrage levert 

- 10 Open Haardgesprekken; 
- de civiele procesmiddag; 
-  de Oriëntatiecursus Strafrecht; 
- de Bossche Strafpleitwedstrijden. 
 
Contact met de Raad van de Orde en de Deken 

In het afgelopen Ordejaar heeft het bestuur van de Jonge Balie ’s-Hertogenbosch diverse 
malen contact gehad met de Deken en de Raad van de Orde. Gedurende deze contacten 
hebben wij gesproken over een aantal onderwerpen, zoals: 
- de invulling van de uitreiking van de stageverklaring en de kwartaallunch; 
- de organisatie, de inhoud en de kwaliteit van de huidige plaatselijke 

opleidingsmaatregelen;   
- de uitwerking en reacties op de recente wijzigingen van de landelijke 

beroepsopleiding. 
 

Dankwoord 

Mede namens mijn bestuursgenoten dank ik ten slotte: 
- Luc Coehorst, Jorinde Hooijman en Elke Ariaans, die in april 2014 zijn afgetreden 

als bestuurslid van de Jonge Balie ’s-Hertogenbosch; 
- alle leden van de Jonge Balie ’s-Hertogenbosch, en meer in het bijzonder zij die het 

afgelopen jaar als commissielid actief zijn geweest; 
- alle kantoren die hebben toegestaan dat hun “jonge” advocaten een actieve rol 

vervullen binnen de Jonge Balie ’s-Hertogenbosch; 
- alle kantoren en instellingen die de Jonge Balie ’s-Hertogenbosch financieel hebben 

ondersteund;  
- alle personen en kantoren die hun bijdrage hebben geleverd aan het faciliteren van 

de Open Haardgesprekken; 
- en last but not least: de Deken, de leden van de Raad van de Orde, Inge 

Minkenberg en de medewerkers van het Bureau Orde van Advocaten. 
 
 
Namens de Vereniging De Jonge Balie ’s-Hertogenbosch, 
Willem Thijssen, 
voorzitter 
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CCV 2013 
 

Resultaten individuele en kantooropgaven CCV 2013 
 

 

Resultaten individueel 

 
Arrondissement Oost-Brabant 

Bij zelf afhandelen (niet door 
NOvA) Bij afhandelen door NOvA 

Aantal 
overgedragen 
Deken (totaal 
aantal 
overgedragen 
gekregen van de 
NOvA) 

18 

Aantal 
overdracht RvT 
(totaal aantal 
overgedragen 
gekregen van 
de NOvA) 

29 

Aantal 
overdracht RvT 
(totaal aantal 
overgedragen 
gekregen van 
de NOvA) 

  

  
Follow up:  Follow up:  Follow up: 

 
Voldaan 4 Voldaan   Voldaan   

Alsnog voldaan 
na actie RvT 

6 
Alsnog 
voldaan na 
actie RvT 

2 
Alsnog 
voldaan na 
actie RvT   

Afspraak Deken 
7 

Afspraak 
Deken 

27 
Afspraak 
Deken   

Dekenbezwaar   Dekenbezwaar   Dekenbezwaar   

Kantoorbezoek   Kantoorbezoek   Kantoorbezoek   

Opheffing / eigen 
schrapping 

1 
Opheffing / 
eigen 
schrapping 

  
Opheffing / 
eigen 
schrapping   

Totaal (is gelijk 
aan aantal 
overgedragen 
Deken) 

18 

Totaal (is gelijk 
aan aantal 
overdracht RvT) 29 

Totaal (is gelijk 
aan aantal 
overdracht RvT) 

  

Het gaat hier om de gevallen die zo 
ernstig zijn dat ze gelijk worden 
overgedragen aan de Deken.  

Het gaat hier om de gevallen die 
direct na de eerste aanschrijving 
door de NOvA worden 
overgedragen aan de RvT. 
Reacties gaan dus ook naar de 
RvT. Deze RvT handelen zelf af.  

Het gaat hier om de gevallen die 
voor een deel worden afgehandeld 
door de NOvA. Deze worden na 
afhandeling overgedragen aan de 
RvT. Het gaat dan om de gevallen 
die na afhandeling door de NOvA 
alsnog niet voldaan hebben.  
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Resultaten kantoren  
 

 
Arrondissement Oost-Brabant 

Bij zelf afhandelen (niet door 
NOvA) Bij afhandelen door NOvA 

Aantal 
overgedragen 
Deken (totaal 
aantal 
overgedragen 
gekregen van de 
NOvA) 

3 

Aantal 
overdracht RvT 
(totaal aantal 
overgedragen 
gekregen van 
de NOvA) 

18 

Aantal 
overdracht RvT 
(totaal aantal 
overgedragen 
gekregen van 
de NOvA) 

  

  
Follow up:  Follow up:  Follow up: 

 
Voldaan   Voldaan 16 Voldaan   

Alsnog voldaan 
na actie RvT 

2 
Alsnog 
voldaan na 
actie RvT 

2 
Alsnog 
voldaan na 
actie RvT   

Afspraak Deken 
  

Afspraak 
Deken 

  
Afspraak 
Deken   

Dekenbezwaar   Dekenbezwaar   Dekenbezwaar   

Kantoorbezoek   Kantoorbezoek   Kantoorbezoek   

Opheffing / eigen 
schrapping 

1 
Opheffing / 
eigen 
schrapping 

  
Opheffing / 
eigen 
schrapping   

Totaal (is gelijk 
aan aantal 
overgedragen 
Deken) 

3 

Totaal (is gelijk 
aan aantal 
overdracht RvT) 18 

Totaal (is gelijk 
aan aantal 
overdracht RvT) 

  

Het gaat hier om de gevallen die zo 
ernstig zijn dat ze gelijk worden 
overgedragen aan de Deken.  

Het gaat hier om de gevallen die 
direct na de eerste aanschrijving 
door de NOvA worden 
overgedragen aan de RvT. 
Reacties gaan dus ook naar de 
RvT. Deze RvT handelen zelf af.  

Het gaat hier om de gevallen die 
voor een deel worden afgehandeld 
door de NOvA. Deze worden na 
afhandeling overgedragen aan de 
RvT. Het gaat dan om de gevallen 
die na afhandeling door de NOvA 
alsnog niet voldaan hebben.  
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Resultaten éénpittters 
 

Arrondissement Oost-Brabant 

Bij zelf afhandelen (niet door 
NOvA) Bij afhandelen door NOvA 

Aantal 
overgedragen 
Deken (totaal 
aantal 
overgedragen 
gekregen van de 
NOvA) 

9 

Aantal 
overdracht RvT 
(totaal aantal 
overgedragen 
gekregen van 
de NOvA) 

19 

Aantal 
overdracht RvT 
(totaal aantal 
overgedragen 
gekregen van 
de NOvA) 

  

 
   

Follow up:  Follow up:  Follow up:  

Voldaan   Voldaan 12 Voldaan   

Alsnog voldaan 
na actie RvT 

6 
Alsnog 
voldaan na 
actie RvT 

2 
Alsnog 
voldaan na 
actie RvT 

  

Afspraak Deken 
  

Afspraak 
Deken 

1 
Afspraak 
Deken 

  

Dekenbezwaar   Dekenbezwaar   Dekenbezwaar   

Kantoorbezoek 2 Kantoorbezoek 3 Kantoorbezoek   

Opheffing / eigen 
schrapping 

1 
Opheffing / 
eigen 
schrapping 

1 
Opheffing / 
eigen 
schrapping 

  

Totaal (is gelijk 
aan aantal 
overgedragen 
Deken) 

9 

Totaal (is gelijk 
aan aantal 
overdracht RvT) 19 

Totaal (is gelijk 
aan aantal 
overdracht RvT)   

Het gaat hier om de gevallen die zo 
ernstig zijn dat ze gelijk worden 
overgedragen aan de Deken.  

Het gaat hier om de gevallen die 
direct na de eerste aanschrijving 
door de NOvA worden 
overgedragen aan de RvT. 
Reacties gaan dus ook naar de 
RvT. Deze RvT handelen zelf af.  

Het gaat hier om de gevallen die 
voor een deel worden afgehandeld 
door de NOvA. Deze worden na 
afhandeling overgedragen aan de 
RvT. Het gaat dan om de gevallen 
die na afhandeling door de NOvA 
alsnog niet voldaan hebben.  
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KLACHTEN 
 

01-01-2014 T/M 31-12-2014 

 
 

Aantal ingekomen 183 

  

Klachten type  

Over de eigen advocaat 92 

Over de advocaat van de wederpartij 55 

Van advocaten tegen advocaten 11 

Van de Deken 5 

Tegen de Deken 7 

Varia 14 

  

Klachtenonderwerp  

Andere bezwaren 8 

Belangenverstrengeling 4 

Bewust gebruik onjuiste gegevens/info 8 

Communicatie cliënt/bejegening 21 

Declaratie/aanv. Zekerheid/incasso 10 

Financiële verplichtingen/toezeggingen 2 

Financiën algemeen 16 

Grievende uitl./dreigement/berichten derden 7 

Informatie/onderzoek/aangifte(n) derde(n) 1 

Informatieverschaffing/instemming cliënt 11 

Kwaliteit van de dienstverlening 62 

Opdracht 5 

Overname van zaken 1 

Rechtsmaatregelen 3 

Regels mbt de juridische strijd 13 

Retentierecht 1 

Schikkingsonderhandelingen 2 

Tegen de advocaat andere hoedanigheid 9 

Tegen advocaat privé 2 

Tegen de eigen Deken 7 

Tegen kantoor/samenwerkingsverband 1 

Tegenstrijdige belangen 5 

Termijnen 2 

Toevoeging en financiën 5 

Toevoegingsmogelijkheden en aanvraag 1 

Traagheid 2 

Van derden tegen advocaat 3 

Vrijheid terugtrekken/bijstand weigeren 6 

Vrijheid/ruimte van handelen 8 

Wat in het algemeen niet betaamt 4 

Zorg in acht te nemen jegens wederpartij 36 

  

Soort afhandeling  

In behandeling 78 

Klacht in ruste 13 
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Klacht in ruste na Dekenstandpunt 26 

Klacht ingetrokken 10 

Klacht naar geschillencommissie / andere instantie 7 

Klacht naar Raad van Discipline 48 

  

Rechtsgebied  

Arbeidsrecht 9 

Bestuursrecht, sociaal zekerheidsrecht 6 

Curator, faillissementen 12 

Civiel overig 31 

Familierecht 48 

Huurrecht 28 

Ondernemingsrecht 15 

Strafrecht 5 

Vreemdelingenrecht 2 

Overig 27 

  

Voorzitter Raad van Discipline  

Kennelijk niet ontvankelijk 7 

Kennelijk ongegrond 18 

  

Raad van Discipline  

(deels) gegrond: berisping 9 

(deels) gegrond: geen maatregel 1 

(deels) gegrond: schrapping 1 

(deels) gegrond: voorw. Schorsing  1 

(deels) gegrond: waarschuwing 11 

Art. 60ab schorsing 1 

Intrekking 5 

Kennelijk ongegrond / niet ontvankelijk 6 

Ongegrond / niet ontvankelijk 25 

  

Hof van Discipline  

(deels) gegrond: onvoorwaardelijk schorsing 2 

(deels) gegrond: waarschuwing 1 

Ongegrond / niet ontvankelijk 4 

 
 
In het Ordejaar 2013 (1 januari 2013 t/m 31 december 2013) werden 256 klachten 
ingediend. In het Ordejaar 2014 (1 januari 2014 tot en met 31 december 2014) 183 
klachten.  
 
Een afname met 73 klachten. 
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BEMIDDELINGEN 
 

01-01-2014 t/m 31-12-2014 

 
 

Aantal ingekomen 24 

  
Bemiddelingen type  
Eigen advocaat: 9 
Van advocaten tegen advocaten: 14 
Van derden: 1 
Eindtotaal: 24 
  
Bemiddelingen onderwerp:  
Communicatie cliënt/bejegening: 1 
Traagheid: 1 
declaratie/aanv zekerheid/incasso/ toevoeging 
en financiën: 

1 

financiële verpl./toezeggingen overname 
zaken: 

3 

Financiën algemeen: 1 
Geheimhoudingsplicht: 1 
Kwaliteit dienstverlening: 3 
Declaratie aanv. Zekerheid / incasso: 2 
Kwaliteit: 1 
Onwelwillendheid: 4 
Opdracht: 2 
Tegenstrijdige belangen: 1 
Informatie: 1 
Onderzoek: 1 
Aangiften derden: 1 
Overname van zaken: 4 
Regels mbt de juridische strijd: 1 
Toevoegingsmogelijkheden en aanvraag: 1 
Vergoedingskosten: 1 
Zorg in acht te nemen jegens wederpartij: 2 
Andere bezwaren: 1 
  
Soort afhandeling:  

In behandeling / nog geen status: 11 
RvD: 0 
Ingetrokken: 3 
In ruste:  0 
In ruste na Dekenstandpunt: 2 
Geschikt: 4 
Klacht: 4 
Geschillencommissie/andere instantie: 0 
Totaal: 24 
  
Rechtsgebied:  
Arbeidsrecht:  9 
Curator, faillissementen:  1 
Civiel overig:  3 
Familierecht:  2 
Huurrecht:  1 
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Ondernemingsrecht:  2 
Strafrecht:  2 
Overig:  4 
Totaal:  24 

 

 

ADVIEZEN  
 

01-01-2014 T/M 31-12-2014 

 

DEKEN   

Diversen 11 

Gedragsregel 7 12 

Gedragsregel 12 50 

Gedragsregel 18 0 

Gedragsregel 22 1 

Gedragsregel 27 22 

Gedragsregel 28 10 

Wwft 2 

Totaal  

 

Aanwijzing advocaat  

Aanwijzing: 20 

Afwijzing: 8 

Afgehandeld zonder aanwijzing 3 

   

Overige Adviezen van de 
Deken 104 

 

Overige Adviezen van de 
Stafjurist 114 

 
 

BEGROTINGEN  
 

01-01-2014 T/M 31-12-2014 

 

Aantal Afdoening 

0 Verwijzing naar GCA 

0 Verwijzing andere RvT 

0 Ingetrokken 

1 Onbevoegd verklaring 

11 Beslissing RvT 

0 in behandeling 

Totaal: 12  
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KANTOORBEZOEKEN 
 

01-01-2014 T/M 31-12-2014  

  

 

   

  

 

   

Arrondissement Totaal kantoren 10% 
Bezocht per 
31-12-2014 

Oost-Brabant 343 34 34 

    

 

Signaal 10 

A-selecte steekproef 24 

Omvang kantoor Aantal 

e = 1 advocaten 16 

k = 2-5 advocaten 13 

m = 6-20 advocaten 4 

g = 21-60 advocaten 1 

zg = 61 + advocaten   

Eerste beoordeling Aantal 

Alles in orde 3 

Kleine opmerkingen 31 

Overig   

Onderwerp tekortkomingen 
Aantal keer 

geconstateerd 

Intake, kantoororganisatie en financiële administratie 30 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 9 

Financiële positie 7 

Stichting derdengelden 15 

Samenwerking 1 

Wwft 0 

Opleiding 0 

Totaal 62 

  

Resultaat intake, kantoororganisatie en financiële 
administratie 

Aantal 

Termijn gegeven 7 

Bevinding gerepareerd 21 

Normoverdragend contact   

Waarschuwing   

Coaching / begeleiding   

eigen schrapping 1 

dekenbezwaar 1 

nadere informatie opgevraagd   
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Resultaat beroepsaansprakelijkheidsverzekering Aantal 

Termijn gegeven 3 

Bevinding gerepareerd 6 

Normoverdragend contact   

Waarschuwing   

Coaching / begeleiding   

eigen schrapping   

dekenbezwaar   

nadere informatie opgevraagd   

    

Resultaat financiële situatie Aantal 

Termijn gegeven 3 

Bevinding gerepareerd 4 

Normoverdragend contact   

Waarschuwing   

Coaching / begeleiding   

eigen schrapping   

dekenbezwaar   

nadere informatie opgevraagd   

    

Resultaat stichting beheer derdengelden Aantal 

Termijn gegeven 2 

Bevinding gerepareerd 12 

Normoverdragend contact   

Waarschuwing   

Coaching / begeleiding   

eigen schrapping 1 

dekenbezwaar   

nadere informatie opgevraagd   

    

Resultaat samenwerking Aantal 

Termijn gegeven 1 

Bevinding gerepareerd   

Normoverdragend contact   

Waarschuwing   

Coaching / begeleiding   

eigen schrapping   

dekenbezwaar   

nadere informatie opgevraagd   

    

Resultaat Wwft Aantal 

Termijn gegeven   

Bevinding gerepareerd   

Normoverdragend contact   

Waarschuwing   

Coaching / begeleiding   

eigen schrapping   

dekenbezwaar   

nadere informatie opgevraagd   
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Resultaat Opleiding Aantal 

Termijn gegeven   

Bevinding gerepareerd   

Normoverdragend contact   

Waarschuwing   

Coaching / begeleiding   

eigen schrapping   

dekenbezwaar   

nadere informatie opgevraagd   

  

  
  Aantal 

Gebruik gemaakt van de Unit FTA 0 
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Jaarverslag Stichting Fonds Bossche Orde van Advocaten 

mr. Léon Spronken 

 

 
 
 

 
Het Noodfonds heeft een bijzonder jaar achter de rug: Wij hebben een bedrag van 400 K 
uitgeleend aan de Orde / Raad van de Orde ter financiering van het prachtige nieuwe 
Bureau aan de Leeghwaterlaan. Tussen het bestuur van het Noodfonds en de Raad van 
de Orde is professioneel onderhandeld over de voorwaarden en beide partijen zijn 
tevreden, gelet op hun doelstellingen. 
 
Verder heeft het Noodfonds op de veiling ten behoeve van Lawyers for Lawyers op de 
vergadering in Maurick een mooi bedrag bijgedragen.  
 
Ook gaven wij een bijdrage aan een curator van een advocaat in faillissement en hebben 
wij een cliënt van die advocaat zijn reeds betaalde eigen bijdrage vergoed, daarnaast 
droegen wij bij in de nood van een advocaat die ontstond door zijn bijstand in een 
bijzondere zaak. 
 
Wij hebben een verstrekte lening afgekocht en hebben een bestaande lening verlengd.  
 
Evaluatie van het tot op heden gevoerde beleid heeft ons geleerd dat wij graag willen 
bijdragen in “klein leed” als dat door bijzondere omstandigheden nodig is: Bijvoorbeeld 
een griffierecht dat teloor gaat of onrechtvaardig wordt gegeven. Wij willen liever met 
relatief kleinere bedragen werken: Lenen of a fond perdu omdat wij dan meer mensen 
kunnen helpen en het risico kunnen spreiden. 
 
Een verzoek kunt u eenvoudig indienen per mail op lspronken@spronkenadvocaten.nl 
(maar wel goed gemotiveerd en gedocumenteerd) en dan krijgt u snel antwoord. 
 
 
Léon Spronken, 
Penningmeester Stichting Fonds Bossche Orde van Advocaten 
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BUREAU ORDE VAN ADVOCATEN ‘s-HERTOGENBOSCH 

 

  

 

 

   
 
 
 
 

Van boven naar beneden: 
  

Inge Minkenberg 
Karin de Meij 
Lies van Etten 

Yvonne Jetten-de Klerk 
Karin Nelissen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Bureau Orde van Advocaten ’s-Hertogenbosch 
 

Leeghwaterlaan 26 
5223 BA ’s-Hertogenbosch 

(Postbus 1818, 5200 BB ’s-Hertogenbosch)  
Tel.: 073-6911786 
Fax: 073-6911787 

algemeen@ova-denbosch.nl 
www.advocatenorde-shertogenbosch.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag, dinsdag en donderdag 
van 09.00 uur tot 12.30 uur  
van 13.00 uur tot 17.00 uur 

 
Woensdag en vrijdag van  
09.00 uur tot 13.00 uur 

 
 



43 
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