Factsheet De NOvA en de CCBE
Wat is de CCBE
De Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), de ‘Raadvan
Europese balies’, behartigt de belangen van circa 1 miljoen advocaten in
45 landen. De CCBE is opgericht in 1960 en is statutair gevestigd in
Brussel.
Organisatie CCBE
Het bestuur van de CCBE wordt gevormd door de president en drie vicepresidenten. De president
wordt voor een termijn van een (kalender)jaar gekozen door de delegaties. Het presidentschap
wordt ondersteund door het CCBE-bureau, dat onder meer bestaat uit juridische adviseurs en
secretariële ondersteuning. Aan het hoofd van het bureau staat desecretaris-generaal.
De delegaties vertegenwoordigen de nationale balies in de periodieke vergaderingen. Het
zwaartepunt van de besluitvorming ligt bij de plenary sessions, die tweemaal per jaar plaatsvinden
(in mei en november). Ook tijdens de standing committees (vier keer per jaar) worden in te nemen
standpunten en andere besluiten in stemming gebracht. Standing committees en plenary sessions
nemen één werkdag in beslag. De dag voorafgaand vindenmeestal de vergaderingen plaats van de
commissies en werkgroepen, waarin de beleidsdossiers worden voorbereid. Omdat het om
inhoudelijk voorbereidend werk gaat, hebben in de commissies en werkgroepen vooral nationale
experts zitting.
Leden van de CCBE
De CCBE kent drie vormen van lidmaatschap:
1. Full members: nationale balies van de lidstaten van de EU, de landen van de EER en
Zwitserland.
2. Associate members: nationale balies van landen die toetredingsonderhandelingen voerenmet de
EU: Turkije, Servië, Montenegro, Albanië en Noord-Macedonië.
3. Observer members: nationale balies van landen die lid zijn van de Raad van Europa: Andorra,
Armenië, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Moldova, Rusland, San Marino enOekraïne.
Delegatie van de NOvA
De Nederlandse delegatie bij de CCBE heeft tot taak het vertegenwoordigen van de NOvAbij de
standing committee en de algemene vergadering van de CCBE. De Nederlandse
vertegenwoordiging in commissies en werkgroepen van de CCBE heeft tot taak, na afstemming
met de algemene raad, het vertegenwoordigen van de NOvA en het adviserenvan de algemene
raad over Europese wet- en regelgeving en beleidsvraagstukken die vanbelang zijn voor de
advocatuur en de rechtzoekende in het algemeen.
De Nederlandse delegatie bestaat uit:
• Susan Kaak: head of delegation (tevens lid van de algemene raad)
• Raffi van den Berg: member of delegation (tevens algemeen secretaris)
• Michele Westdijk: information officer (tevens beleidsmedewerker)
De NOvA wordt in commissies en werkgroepen vertegenwoordigd door leden van de delegaties,
medewerkers van het bureau of in sommige gevallen door advocaten vanwegehun specifieke
expertise.

Wat doet de CCBE
De doelstelling is drieledig:
1. Het vertegenwoordigen van de balies die lid zijn van de CCBE en hun leden, inzake alle
onderwerpen die betrekking hebben op het beroep van advocaat, ontwikkelingen op hetgebied
van de rechtsstaat en rechtsbedeling, materieel recht, zowel op Europees als internationaal
niveau;
2. Optreden als raadgevend en intermediair orgaan tussen de leden en de EU-instellingen als het
gaat om grensoverschrijdende zaken van gedeeld belang. Tegenwoordig wordt deCCBE gezien als
de belangrijkste gesprekspartner namens de advocatuur voor de Brusselse EU-instellingen.
3. Het actief monitoren van ontwikkelingen ten aanzien van de bescherming van de rechtsstaat,
de fundamentele rechten en vrijheden, waaronder toegang tot het recht enbescherming van
de cliënt, en de bescherming van de democratische beginselen die onlosmakelijk met die
rechten zijn verbonden.
Een greep uit actuele dossiers:
• Access to justice
• Anti-money laundering
• Surveillance (afluisteren van advocaten)
• Criminal law (bijvoorbeeld toegang van advocaten tot de procedure)
• Training
• Insurance: (harmonisatie van) beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen
• Deontology (waaronder verschoningsrecht, gedragsregels)
• Ontwikkeling van een model Code of Conduct
• Corporate Social Responsibility
• IT-law
• Quality (kwaliteitsbevordering)
Belang CCBE voor de Nederlandse advocatuur
Veel ontwikkelingen waar de Nederlandse advocatuur mee te maken heeft, zijn ook relevant in de
landen om ons heen, zoals gefinancierde rechtsbijstand, digitalisering van de rechtspraak en AMLtoezicht. De CCBE biedt een platform voor discussie over best practicesen uitwisseling van informatie
en ervaring.
Ook publiceert de CCBE gezamenlijke uitgangspunten die de NOvA kan gebruiken in haarnationale
beleidsvorming. Daarnaast zet de CCBE zich op Europees niveau in voor een goede rechtsbedeling
ten behoeve van rechtzoekenden en de rol van de advocatuur in datverband. Denk bijvoorbeeld
aan het behoud van de bijzondere positie van de advocaat, of aan het belang van het
verschoningsrecht.
Verder draagt de CCBE het belang van een onafhankelijke advocatuur in de rechtsstaat uiten
probeert het waar nodig een juist beeld te geven over de advocatuur. Desgewenst spreekt de CCBE
zich ook uit over ontwikkelingen in lidstaten die aandacht verdienen.
Inzet van de NOvA
De algemene raad hecht aan een doelmatige en effectieve vertegenwoordiging bij de CCBE.De NOvA
richt zich met name op die dossiers voor de Nederlandse advocatuur van belang zijn. Daartoe neemt
de NOvA actief deel aan een aantal commissies en werkgroepen.
Meer informatie
Kijk op de website van de CCBE of neem contact op met Michele Westdijk van het bureau van de
NOvA.

