
Sinds de verschijning van het proefschrift van die Van Oostrum, gaat er geen brief ons
kantoor meer uit zonder de handtekening van twee advocaten. Het is misschien wat
omslachtig maar banken doen het al jaren zo, dus waarom advocaten niet?

Besprekingen worden niet meer alleen gevoerd, er zit altijd een kantoorgenoot bij. Ook
hebben we alle deuren uit kantoor verwijderd. Openheid is het motto.

Het zou allemaal verplicht moeten worden. Al zou dat wel het einde betekenen van de
eenpitters. Nu heb ik die gasten nooit vertrouwd – wie houdt er nou in zijn eentje kan-
toor? dan moet je immers wel iets doen wat het daglicht niet kan verdragen – dus daar ben
ik niet zo rouwig om. We overwegen nog of we ons aandelenbezit op het briefpapier zullen
vermelden.

Het staat alleen wat protserig, vooral voor onze toevoegingscliënten. En om bij elke
substantiële transactie weer naar de drukker te moeten, is niet zo praktisch.

Vorige week werd ik door een accountant gebeld, die vertelde dat hij leiding gaf aan een
nieuwe afdeling van KPMG. De afdeling Integriteitsbewaking Advocatuur.

‘Dat houdt het volgende in’, zei hij. ‘Wij controleren uw praktijk en geven vervolgens
een integriteitscertificaat af. Voor een stukje betrouwbaarheid naar buiten toe.’ 

‘Aha’, zei ik. ‘Daar hebben jullie verdraaid snel op ingespeeld’.
‘Dank u’, zei de accountant beleefd. ‘Wij vroegen ons nu af of u hierover misschien een

stukje wilde schrijven, zodat er wat ruchtbaarheid aan wordt gegeven.’ 
‘Hm’, zei ik. ‘Vertelt u mij eerst eens hoe die controle in zijn werk gaat’.

De accountant schraapte zijn keel en liet een korte stilte vallen. 

‘Welnu, allereerst onderzoeken wij of er een interne procedure is voor bewaking van de
integriteit en stellen we een risicoprofiel op van uw kantoor’. 

‘Dat hebben we al’, riep ik triomfantelijk. 
‘Maar dat is niet alles’, vervolgde hij. ‘We controleren of de op het briefpapier vermelde

advocaten daadwerkelijk bij het kantoor werkzaam zijn. We zetten de bij de cliënt in reke-
ning gebrachte kantoorkosten af tegen de voorraad pennen en papier. Om maar wat te
noemen. En we doen een rollenspel.’

‘Een rollenspel?’ Vroeg ik.
‘Een van onze accountants doet zich voor als cliënt en vraagt iets dat in strijd is met de

professionele integriteit. En daarna volgt een evaluatie. Maar laat mij benadrukken’,
haastte hij zich er aan toe te voegen, ‘dat wij niet alleen controleren. We adviseren ook,
zodat ons certificaat voor iedereen binnen bereik ligt. We adviseren op uurbasis over ieder
integriteitsvraagstuk. We bedenken creatieve oplossingen voor lastige dilemma’s en bou-
wen Chinese walls waar nodig.’ 

‘Neuh’, zei ik, ‘ik geloof niet dat daar veel animo voor zal zijn.’
Maar hij was niet te stuiten.
‘U kunt ook een abonnement nemen. Dan komen we elke maand een keertje langs 

voor het integriteitsonderhoud. Bovendien ontvangt u dan het tijdschrift Advocaat en
Integriteit dat we in samenwerking met Kluwer uitgeven. En, dat was ik bijna vergeten,
voor het rollenspel hebben we vier opleidingspunten aangevraagd bij de Orde.’ ■
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