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Britse advocatenkantoren 
blijken vooralsnog geen 
plannen te hebben om de 
aandelenbeurs te bestormen. 
Dankzij de liberalisering van 
de juridische markt bestaat 
in de nabije toekomst de mo-
gelijkheid om een notering 
aan de beurs te krijgen en 
daarmee aardig wat kapitaal 
binnen te halen. Het Au-
stralische advocatenkantoor 
Slater & Gordon heeft deze 
stap al gezet en zag de waar-
de van haar aandeel stijgen 
van 100 naar 176 Australische 

dollars, maar in het Verenigd 
Koninkrijk kijkt men eerst 
de kat uit de boom.
 De regering had verwacht 
dat de Legal Services-wetge-
ving revolutionaire verande-
ringen teweeg zou brengen 
binnen de juridische wereld. 
Advocatenkantoren kun-
nen nauwer samenwerken 
met financiële instellingen 
en zelfs worden geleid door 
niet-juristen. Een bank, 
supermarkt of accountants-
kantoor met een juridische 
arm is geen fictie meer. Door 
de vorm van een bedrijf aan 
te nemen, in plaats van een 
maatschap, konden kantoren 
ook eigendom worden van 
aandeelhouders.

Het kan echter nog even 
duren alvorens men een aan-
deeltje Linklaters, Eversheds 
of Clifford Chance kan ko-
pen. Of misschien wel nooit. 
‘In deze wereld kun je nooit 
“nooit” zeggen, maar wij 

hebben geen plannen voor 
een beursgang,’ meldt Alan 
Jenkins, voorzitter en hoofd 
van de internationale afde-
ling bij advocatenkantoor 
Eversheds. ‘Er bestaat geen 
noodzaak toe. We hebben 
kapitaal genoeg voorhanden 
en geloven niet dat het goed 
is om ons, en daarmee onze 
klanten, aan de buitenwereld 
bloot te stellen via een beurs-
gang. Misschien levert het 
op de korte termijn winst op, 
maar op de lange termijn is 
het niet in ons belang.’
 Ook van andere onder-
delen van de Legal Services-
wetgeving wordt Jenkins 
niet warm. Het ontwerpen 
van een alternative business 
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‘de wereld ach-
ter de wietteelt’
Wat weten we nu eigenlijk 
over de wijze waarop de 
wietteelt wordt georga-
niseerd, over de sleutelfi-
guren binnen criminele 
samenwerkingsverbanden 
die deze activiteiten op 
touw zetten en over de 
afschermingsmethoden 
die worden gebruikt 
om politie en justitie en 
criminele concurrenten op 
afstand te houden? En wat 
valt er te zeggen over de 
interventiestrategieën die 
door de overheid worden 
gehanteerd om de wereld 
achter de wietteelt zo effici-
ent en effectief mogelijk te 
bestrijden? Op woensdag 
12 december 2007 vindt 

het CIROC-seminar plaats 
waarbij onder andere deze 
vragen aan bod komen. 
De problematiek zal niet 
uitsluitend vanuit Neder-
lands perspectief worden 
benaderd: ook ervaringen 
uit het buitenland worden 
ingebracht. Kosten: 195 
euro. Het seminar wordt in 
de Vrije Universiteit (VU) 
gehouden, zaal: Agora, 
adres: De Boele laan 1105 te 
Amsterdam. Voor vragen 
over dit seminar kunt 
u zich wenden tot het 
secretariaat van de sectie 
Strafrecht en Criminologie 
van de VU via tel. 020-598 
62 31.

studiedag 
waterwetgeving

Op vrijdag 14 december 
2007 vindt de jaarlijkse 
studiedag van het Centrum 
voor Milieurecht plaats. 
Een actueel thema staat 
deze dag centraal: de wa-
terwetgeving. Aanleiding 
voor dit onderwerp zijn de 
belangrijke ontwikkelin-
gen op dit terrein, in het 
bijzonder de integratie van 
de bestaande waterwetge-
ving in één Waterwet en 
de implementatie van de 
Kaderrichtlijn water. De 
studiedag biedt een breed 
inzicht in de geldende en 
toekomstige waterwetge-
ving. Zowel de knelpunten 
en uitvoeringsproblemen 
van de huidige waterwetge-
ving als de mogelijkheden 
van het toekomstige recht 

komen aan bod. Daarnaast 
wordt de doorwerking van 
de waterwetgeving naar 
het milieurecht (kwaliteit-
seisen, stoffen en produc-
ten) en het ruimtelijke-
ordeningsrecht uitgebreid 
belicht. De studiedag kost 
110 euro en vindt plaats van 
9.30 uur tot 16.30 uur in 
het Trippenhuis, Konink-
lijke Nederlandse Acade-
mie voor Wetenschappen, 
Kloveniersburgwal 29 te 
Amsterdam. Voor meer 
inlichtingen: Laura Cordu-
wener, Centrum voor Mi-
lieurecht, Universiteit van 
Amsterdam, postbus 1030, 
1000 BA Amsterdam, tel. 
020-525 30 75/525 35 74; e-
mail: milieu recht-fdrAuva.
nl; fax: 020-525 47 42.
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Pakistan telt 12.000 advo-
caten: ongeveer een kwart 
van hen zit gevangen. 

Sinds president Musharraf op 
3 november de noodtoestand 
uitriep, zijn advocaten massaal 
opgepakt. Een arrestatiebevel 
is niet meer nodig. Zij worden 
vastgehouden in gevangenissen 
verspreid over het land, in barre 
omstandigheden en zonder 
uitzicht op een proces. Familie-
bezoek is niet toegestaan en veel 
advocaten zijn incommunicado. 

Ze worden geslagen, geschopt 
of gemarteld en medische hulp 
wordt hen onthouden. Een 
van de meest vooraanstaande 
advocaten is verdwenen. Mr. 
Ali Ahmed Kurd, de voormalige 
vice-president van de Pakistaan-
se Orde van Advocaten, is na zijn 
arrestatie overgedragen aan de 
binnenlandse veiligheidsdienst 
en meegenomen naar een onbe-
kende verblijfplaats. Sindsdien 
is niets meer van hem verno-
men. Twee prominente advoca-

ten uit Karachi, mr. Jawed Iqbal 
Burqi en mr. Noor Naz Agha, 
werden na hun arrestatie door 
de politie gemarteld en overge-
bracht naar de Karachi gevan-
genis. Mr. Burqi stond onder 
medische behandeling vanwege 
de verwondingen die hij opliep 
tijdens de bomaanslag op oud-
premier Benazir Bhutto. In de 
gevangenis is zijn medische 
behandeling echter stopgezet 
en moest hij zijn medicijnen 
afgeven. Zijn gezondheidstoe-
stand is inmiddels kritiek. Mr. 
Naz Agha belandde in een iso-
leercel waar ze ’s nachts wakker 
werd gehouden door een felle 
lamp. Ze zit nog steeds vast.  Mr. 
Jameela Manzoor werd gearres-
teerd na een protestbijeenkomst 
van advocaten in Lahore op 
beschuldiging van hoogverraad. 
Zij is de eerste vrouwelijke ad-
vocaat in Pakistan die hoogver-
raad ten laste wordt gelegd. Mr. 
Munirur Rehman, secretaris 
van de Orde van Advocaten in 

Sindh, is ondergedoken om te 
voorkomen dat ook hij wordt 
opgepakt. Pakistaanse advo-
caten hebben het zwaar te ver-
duren omdat zij het voortouw 
nemen in demonstraties tegen 
de president. Ondanks het de-
monstratieverbod blijven advo-
caten massaal de straat op gaan. 
Zij willen vooral de grondwet 
beschermen.

•  Als u wilt meedoen aan de schrijfactie 
voor Pakistaanse advocaten kunt u con-
tact opnemen met Judith Lichtenberg 
via e-mail infoAadvocatenvooradvo-
caten.nl  voor een voorbeeldbrief. Voor 
algemene informatie over de Stichting 
Advocaten voor Advocaten kunt u 
hetzelfde doen of bezoek de website 
www.advocatenvooradvocaten.nl. Daar 
leest u ook hoe u donateur kunt worden. 
Rekeningnummers: ABN 489.938.655; 
Postbank 433.83.27 (Amsterdam).

Vervolgde 
advocaten 
Stichting Advocaten voor Advocaten

Honderden Pakistaanse 
advocaten gemarteld
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structure? ‘Ook hier zien we 
geen reden toe. Het gaat goed 
en je moet alleen dingen 
veranderen die kapot zijn. 
Natuurlijk houden we alles 
in de gaten, maar er zal voor-
lopig niets veranderen. Ik 
geloof dat deze wet niet echt 
voor kantoren als de onze 
bestemd is. Het is meer voor 
kantoren die veel particuliere 
klanten hebben, die zitten in 
het schaderecht, het familie-
recht, in de hypotheken.’

Wachten op de ander
Eenzelfde soort scepsis 
klinkt bij Pinsent Masons. 
Managing partner Chris 
Mullen zei te geloven in in-
novatie en verwelkomt de 

nieuwe Legal Services-wetge-
ving. ‘Echter, hoewel er veel 
manieren zijn om externe 
investeringen aan te moedi-
gen of samen te werken met 
andere bedrijven, hoort een 
notering op de beurs daar 
niet bij. Wijzelf kijken met 
interesse naar de manier 
waarop de beroepsgroep re-
ageert op de veranderingen, 
maar wij hebben geen plan-
nen om externe investerin-
gen te inviteren.’ Binnen de 
zogeheten Magic Circle is er 
evenmin interesse, ook om-
dat deze advocatenkantoren 
erg hechten aan hun onaf-
hankelijkheid. Bovendien zit 
er een praktisch nadeel aan 
het aannemen van de beno-

digde bedrijfsvorm: bedrij-
ven betalen meer belasting 
dan maatschappen.
Tegelijkertijd is een beurs-
gang voor kleine advocaten-
kantoren een te grote stap. 
Wanneer er interesse is, zal 
deze te vinden zijn bij de 
middelgrote kantoren met 
veel particuliere klanten. 
Enige tijd geleden versche-
nen er in de pers berichten 
dat Dickinson Dees, een 
groot regionaal kantoor in 
het noordoosten van Enge-
land, een beursgang aan het 
voorbereiden is. Echter, vol-
gens woordvoerster Angela 
Workman berusten deze be-
richten op een journalistiek 
misverstand. ‘Er bestaan mo-

menteel geen plannen voor 
een beursnotering,’ meldt ze 
gedecideerd.  Een rondvraag 
in den lande levert soortge-
lijke commentaren op, of het 
nu gaat om het middelgrote 
kantoor Veale Wasbrough in 
Bristol of Gordons Solicitors 
in Leeds. De gerenommeerde 
juridische commentator 
Joshua Rozenberg bevestigt 
dat er nog geen concrete 
plannen bestaan, maar sluit 
allerminst uit dat er kanto-
ren naar de beurs gaan. ‘Ver-
geet niet dat het nog enkele 
jaren zal duren eer ze vreemd 
kapitaal mogen accepteren. 
Ik denk dat de kantoren alle-
maal wachten op hetgeen de 
collega’s gaan doen.’


