Jonge Balie Amsterdam

Wie wind zaait, zal storm oogsten
Buiten is het guur; het regent, het wordt weer
koud en de wind trekt aan. In het Vondelpark
zie ik bijna door de regenpakken en poncho’s
het park niet meer en de stormparaplu
behoort weer tot mijn standaard uitrusting.
Het is een stormachtige tijd. Ik heb het overigens niet alleen over de storm die Nederland
teisterde in oktober of de tyfoon Haiyan die
binnen enkele minuten een rampgebied
maakte van de Filipijnen, met duizenden
slachtoffers als gevolg.
Ook uit de politieke hoek waait een harde
wind. Het kabinet wil met het wetsvoorstel
Positie en Toezicht Advocatuur koste wat
het kost twee kernwaarden van de advocatuur in de ban doen: onafhankelijkheid en
vertrouwelijkheid. Dat dit een buitengewoon
slecht idee is, heeft de landelijk deken, Walter
Hendriksen, met een krachtig betoog en een
scherpe repliek tijdens het debat met staatssecretaris Teeven op het landelijke Jonge
Balie-Congres nogmaals duidelijk onderstreept. Overheidsinvloed op de advocatuur
is principieel onjuist.
Die harde politieke wind waait overigens niet
alleen op het toezichtsvlak. Ook in het debat
omtrent de geﬁnancierde rechtshulp stelt
Den Haag zich hard op. De voorgestelde
beleidsvoornemens worden weliswaar ge-

presenteerd als een stelselvernieuwing, maar
zijn eigenlijk niets meer dan een pakket met
verregaande bezuinigingen dat de geﬁnancierde rechtshulp zal ontwrichten.
Bij de Jonge Balie is eveneens een stevige,
maar gelukkig warme bries voelbaar. In
september zijn we met 40 jonge advocaten
naar het zonnige Boedapest afgereisd voor
de jaarlijkse studiereis. Daarnaast heeft
het Jonge Balie-bestuur het congres van de
Europese Jonge Balie bezocht in Londen.
Oktober stond onder meer in het teken van
de Nationale Ouderendag, waarbij een 20-tal

advocaten gekoppeld werd aan een oudere
dame of heer van verzorgingstehuis Vondelstede. Een gezamenlijke wandeling door het
Vondelpark en over het Leidseplein, inclusief
een afsluitende borrel in het verzorgingstehuis, maakten deze activiteit tot een waardevolle ervaring. In de feestmaand december
sluiten wij op donderdag de 12e het jaar af
met een borrel in de inmiddels vertrouwde
Players. Een najaar met mooie activiteiten,
waarbij ik nog niet eens de Wildschut-borrels
en lezingen heb genoemd.
En in 2014; hoe zal de wind dan gaan waaien?
Op politiek gebied hoop ik dat de storm gaat
liggen en dat wij, de advocatuur, de minister
en de staatssecretaris tot inkeer kunnen
laten komen. Indien de kabinetsplannen
daadwerkelijk worden doorgevoerd, zullen
de gevolgen ingrijpend zijn.
Binnen de Jonge Balie zal komend jaar vooral
een feestelijke wind waaien in het kader
van ons 75-jarig bestaan. We beginnen het
nieuwe jaar in elk geval feestelijk op donderdag 9 januari 2014 met de nieuwjaarsborrel.
Graag nodig ik alle leden alvast uit om daar
met ons het glas te heffen op een goed jaar
met beter weer!
Leonie Schapink
(voorzitter De Jonge Balie Amsterdam)

European Young Bar Association
Elvira de Jong, corporate litigation lawyer bij Loyens &
Loeff, is op 29 juni jl. op voordracht van de jonge balieverenigingen van Amsterdam en Den Haag benoemd
tot Secretaris van de European Young Bar Association
(“EYBA”). De EYBA is een internationale non-proﬁt
organisatie die in 1993 is opgericht ter bevordering
van de contacten tussen jonge advocaten in Europa.
De leden van de EYBA zijn met name lokale jonge balieverenigingen en andere (inter)nationale verenigingen
van jonge advocaten. Het voornaamste doel van de
EYBA is een netwerk te creëren voor haar leden door in
samenwerking met de leden drie keer per jaar een meer-
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daags juridisch congres te organiseren en zorg te dragen
voor publicaties zoals nieuwsbrieven en het Eurolawyer
Magazine. Over haar benoeming zegt Elvira de Jong: “Ik
kijk ernaar uit om samen met de andere ExCo leden te
werken aan verdere groei van de EYBA. We concentreren
ons in het aankomende jaar met name op het uitbreiden
van ons ledenbestand, het verbeteren van het gebruik
van de website en het werven van fondsen.” Ze nodigt de
(jonge) lezers van het ABB graag uit om contact met haar
op te nemen via elvira.de.jong@loyensloeff.com indien
zij interesse hebben in het leveren van een juridische
bijdrage voor het Eurolawyer Magazine.
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