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Extra Collegevergadering 8 februari 2008

Beroepsopleiding  
en Wid/MOT-controles 
onder druk

Jan Pieter Nepveu
journalist

Voor het eerst kwam er ook 
een journalist luisteren van 
het magazine Mr. Deken 
Willem Bekkers heet hem 
welkom en zegt dat de advo-
catuur baat heeft bij een ‘le-
vendig, openbaar debat’.
 Lotje van den Puttelaar 
licht het eerste onderwerp 
toe. Bij het vertrek van voor-
ganger Ed van Liere, afgelo-
pen juni, stond het dossier 
Beroepsopleiding ‘nog als 
een huis’. Maar het oprichten 
van de Law Firm School, een 
aparte opleiding voor stagi-
airs van veertien grote kan-
toren, zorgt voor scheurtjes. 
Eerder begonnen Houthoff, 
Nauta en De Brauw al delen 
van een beroepsopleiding in 
huis te nemen Afgevaardig-

den menen dat de Algemene 
Raad (AR) zich door de grote 
kantoren heeft laten bepra-
ten. Bij uitvoering van het 
voorliggende voorstel zullen 
namelijk alleen nog het ge-
dragsrecht en vaardigheden 
onder de verplichte opleiding 
vallen.
 De behoefte van grote 
kantoren aan een aparte op-
leiding is begrijpelijk, maar 
sprekers vinden dat zij die 
dan maar naast de huidige 
beroepsopleiding moeten ge-
ven. ‘On top off’, zoals mevr. 
L. Bruins (Den Haag) zegt. 
Want een beroepsopleiding 
waaraan alle stagiaires mee-
doen, zou in het belang zijn 
van de hele orde, om redenen 
van financiën en cohesie. De 
Law Firm School zou slechts 
het belang dienen van de 
grote kantoren.
 Een tegengeluid komt uit 
Amsterdam, waar iedereen 
zich tegenwoordig speciali-
seert, ‘zowel grote als kleine 
kantoren, waarschuwt mevr. 
M. van der List. ‘Het enige 
wat we samen hebben, ligt op 
het gebied van vaardigheden 
en gedragsrecht. De wereld 
verandert en de orde zal mee 
moeten, of zij wil of niet.’
 J. Hertoghs (Breda) vindt 
dat de AR onvoldoende is in-
gegaan op vragen uit eerdere 
vergaderingen. Nu wil hij 
horen dat er ‘absoluut geen’ 

nieuw beleid komt voordat 
het in het College is bespro-
ken en goedgekeurd. Bekkers 
vindt inderdaad nader beraad 
nodig. ‘U denkt toch niet dat 
wij in maart met ditzelfde 
plan terugkomen? Als we zo 
omgaan met het College, zijn 
we geen knip voor de neus 
waard.’

Dan maar integrale  
controles
Het tweede onderwerp be-
helst het protocol van de 
Orde en het Bft. Daarin staat 
dat het reguliere onderzoek 
Wid/MOT verricht wordt 
door auditors van de Orde, 
en dat het Bft bij concrete 
verdenking onderzoek kan 
doen. Herbert Cotterell zegt 
dat het Bft het voorliggende 
concept inmiddels verwor-
pen heeft, en dat het de vraag 
is of ‘we überhaupt tot een 
akkoord kunnen komen’. 
Inhoudelijk hoeft het pro-
tocol nu dus niet te worden 
besproken.
 Hertoghs heeft in Breda 
in januari een bijeenkomst 
georganiseerd over dit onder-
werp. Voor én tegenstanders 
van de roemruchte veror-
dening Wid/Mot hebben 
daar het idee geopperd om 
te komen tot een integrale 
controle op de integriteit van 
de beroepsgroep. Die zou 
bijvoorbeeld ook het toezicht 

op derdenrekeningen moe-
ten omvatten. Een ambitieus 
plan, erkent Cotterell. ‘Maar 
als het slaagt, dan ligt de con-
trole waar die moet, namelijk 
bij ons zelf.’
 Als Bredase deken heeft 
Hertoghs daags voor de Col-
legevergadering het mandaat 
ingetrokken op grond waar-
van auditors het preventief 
toezicht uitoefenden. Want 
hij betwijfelt of een deken na 
het inzien van dossiers zelf 
wel verschoningsrecht heeft, 
laat staan de gemandateer-
den. Met klem ontkent hij 
overigens dat hij het vereiste 
toezicht zou weigeren uit te 
oefenen. Een eerdere kop in 
de nieuwsbrief Orde van de 
Dag die anders deed vermoe-
den klopt niet, aldus Her-
toghs.
 Cotterell prijst Hertoghs 
als een ‘goed denker’. Maar of 
het tactisch nu verstandig is 
om het Bft met de rug tegen 
de muur te zetten, is een 
andere vraag. ‘Het Bft heeft 
de taak om te controleren. We 
moeten het Bft niet dwingen 
zich voor meer bevoegdheden 
tot de wetgever te wenden...’

De woorden van Cotterell 
vinden weerklank. In maart 
zal de AR het college een 
nieuw protocol voorleggen, 
waarin de laatste inzichten 
worden verwerkt.

Het College van Afgevaardigden liet afgelopen 
vrijdag weten dat de AR minder soepel vrijstellingen 
zou moeten geven van de voor iedere stagiaire  
geldende beroepsopleiding. En die controversiële 
witwascontroles? In maart maar weer verder.

Deken Hertoghs van Breda
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