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Rechtenstudenten en stagiaires zijn
onvoldoende voorbereid op het werken bij
grote, internationaal opererende advoca-
tenkantoren. ‘Studie en praktijk sluiten
voor die categorie kantoren absoluut niet
meer op elkaar aan. Er ligt een taak voor
de Orde om hierop in te spelen,’ aldus G.J.
Tanja van Clifford Chance. Een discussie-
bijeenkomst met vertegenwoordigers van
advocatuur, universiteit en Orde.

Namens de advocatuur waren aanwezig H.

Schenke van De Mul Zegger Advocaten,

A.Th. Van der Wal van Pels Rijcken & Drooglever

Fortuin en al genoemde Tanja van Clifford Chan-

ce. Van de Orde waren aangeschoven hoofd oplei-

ding R. van Otterlo en hoofd rechtspraktijk en

communicatie D. de Snoo. Gespreksleiding was in

handen van R. Wagenaar en A. van Lit van ASI, een

managementadviesbureau. ASI verrichtte onlangs

in opdracht van Clifford Chance een internatio-

naal benchmarkonderzoek naar ‘corporate lear-

ning’.

Volgens Tanja had de invoering van de BaMa-

structuur aangegrepen moeten worden om de

kloof tussen opleiding en (vooral) internationale

praktijk te dichten. ‘Maar dit is helaas niet

gebeurd. De markt heeft zich de laatste jaren

enorm ontwikkeld en geïnternationaliseerd, maar

wij zitten in toenemende mate met jonge mensen

die onvoldoende verstand hebben van accounting

en financing, die nauwelijks weten hoe de busi-

ness nu eigenlijk draait. Ook projectmanagement

is een ondergeschoven kind. Er is op het punt van

opleiding sprake van een gedeelde verantwoorde-

lijkheid van kantoren, universiteiten en Orde, en

dus zullen we gezamenlijk moeten zoeken naar

nieuwe methodieken om studenten voor te berei-

den op de internationale praktijk.’

Concreet zou er volgens Tanja in de opleiding van

internationaal opererende advocaten meer aan-

dacht moeten komen voor presentatie, ‘cultural

awareness’ en projectmanagement. ‘Talen en ken-

nis zijn over het algemeen wél goed ontwikkeld.’

Tot slot wees Tanja – die overigens aangaf dat de

grote kantoren onlangs over de materie hebben

overlegd – op de hoge investeringen die zijn

gemoeid met het opleiden van mensen: ‘Een sta-

giaire is bij ons 45 dagen per jaar uit het produc-

tieproces. Dat kost een vermogen. We willen daar-

om graag toe naar vormen van publiek-private

samenwerking.’

A.Th. Van der Wal van Pels Rijcken & Drooglever

Fortuin pleitte eveneens voor meer differentiatie

in de opleiding. ‘Men zou kunnen denken aan een

onderscheid tussen de procespraktijk, de advies-

praktijk en de internationale praktijk. Er zou

meer maatwerk geleverd moeten en kunnen wor-

den.’

‘We moeten ervoor waken elke nieuwe lichting

studenten nóg dommer te vinden,’ aldus H.

Schenke van De Mul Zegger Advocaten (een mid-

delgroot kantoor in Nijmegen), tevens docent aan

de beroepsopleiding. ‘En we moeten er ook voor

waken om vanuit de markt een soort prototype

afgestudeerde of stagiaire te ontwikkelen. Dat

werkt niet. Ik denk dat we veel meer terug moeten

naar de oude opleidingsgedachte.’

bord in de tuin
D. de Snoo van de Orde reagreerde op de betogen

van eerdere sprekers. ‘De vraag is welke rol de

Orde kan en moet spelen in de fase van specialisa-

tie van de advocaat. Ons gaat het vooral om de

basis. Iedereen die een bord in de tuin zet waarop

staat dat hij advocaat is, heeft de beroepsopleiding

doorlopen. Dat is een soort garantie, en die is

nodig om de consument te beschermen.’

Tanja wees er op dat de internationaal opererende

kantoren, qua aantal advocaten, een substantieel

deel van de balie vormen. ‘Het gaat naar schatting

om 1500 tot 2000 advocaten die regelmatig tot

zeer regelmatig hun werk in internationale net-

werken verrichten. De Orde moet dat segment van

de markt kunnen bedienen.’

R. van Otterlo stelde dat de kwestie zich in de toe-

komst mogelijk vanzelf oplost. ‘We zijn aan het

nadenken over het liberaliseren van het post-

beroepsopleidingsdeel. Is het eenmaal zover, dan

zullen er vanzelf aanbieders opstaan die kunnen

bieden wat de grote kantoren willen hebben.’ Hij

nodigde de grote kantoren uit om hun ideeën

nader uit te werken en deze te zijner tijd bij de

Orde neer te leggen. ‘Ik weet zeker dat de alge-

meen deken u graag met voorstellen ziet komen.’

(LW)

‘Differentiatie in opleiding stagiaires noodzakelijk’

De Nederlandse Vereniging voor Pro-

cesrecht houdt op vrijdag 28 mei 2004

om 13.30 uur te Amsterdam haar voor-

jaarsvergadering over het onderwerp:

‘De voorlopige voorziening in het

bestuursrecht en het civiel procesrecht’.

Onder andere zal aandacht worden

besteed aan de vraag naar de rechts-

middelen, de kwestie van het zogehe-

ten kortsluiten en competentiegrens-

geschillen. Als inleiders zullen optre-

den mr. E.J. Daalder, advocaat te Den

Haag en mr. W. Tonkens-Gerkema,

vice-president van de Rechtbank te

Amsterdam en voorzitter van de

Nederlandse Vereniging voor Recht-

spraak.De vergadering, bij Artis Party-

en Congrescentrum, is gratis toeganke-

lijk voor leden van de vereniging. Aan

deelname zijn 2 studiepunten verbon-

den in het kader van de beroepsoplei-

ding advocatuur. Inlichtingen en aan-

melding: mrs. G. Snijders en A.J.J.G.

Schijns, Postbus 11756, 2502 AT Den

Haag; tel. 070-515 37 61, of 515 39 17;

e-mail: nwpAprdf.nl

Voorlopige voorziening Het Internationale Strafhof staat bloot

aan veel kritiek. De vakgroep strafrecht

aan de juridische faculteit van de Uni-

versiteit van Amsterdam en het

Amsterdam Center for International

Law maken op vrijdag 19 maart 2004

van 09.00-17.30 uur een tussentijdse

balans op. Onder anderen prof. mr.

S.A.M. Stolwijk, prof. mr. P.A. Nollka-

emper, prof. mr. E.Ph.R. Sutorius,

mevr. mr. H. Verrijn Stuart, dr. A. Ellian

discussiëren over vragen als: Kunnen

criteria worden ontwikkeld aan de

hand waarvan bepaald kan worden of

internationale strafrechtspleging, dan

wel de instelling van waarheids- en ver-

zoeningscommissies de voorkeur ver-

dient?; Zijn andere vormen van con-

flictbeslechting relevant voor interna-

tionale misdrijven?; Betekent de

Amerikaanse oppositie op langere ter-

mijn het failliet voor het project van

een internationale strafrechtspleging?

Locatie: KNAW gebouw/ Trippenhuis,

Kloveniersburgwal, Amsterdam; voor

deelnemende advocaten: 5 NovA-pun-

ten; kosten 265 euro; 40 euro voor stu-

denten en AIO’s. Info: mr. J.J. Groene-

veld, tel: 020-525 34 07, e-mail: groene-

ve A jur.uva.nl

Verdient het Internationale Strafhof steun?
agenda
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