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Cohesie: speerpunt of neveneffect?

Jan Pieter Nepveu

Bij de opening door deken 
Bekkers zitten er in de Ire
nezaal van de Jaarbeurs 
ongeveer tachtig afgevaardig
den. Afgemeld heeft zich de 
hoofdredacteur van Mr. die de 
vorige vergadering ‘buitenge
woon interessant’ vond maar 
nu vakantie heeft. Het is de 
laatste vergadering met Bert 
Bouma (zie kader).
 Ter bespreking staat al
lereerst het vrijstellingsbeleid 
voor de Beroepsopleiding. 
Afgevaardigden vrezen een 
afnemende cohesie binnen de 
balie als gevolg van vrijstellin
gen voor de Law Firm School 
(LFS). LFS is een opleiding die 
veertien grote kantoren heb
ben opgericht voor hun stagi
aires. De Advocatenwet biedt 
ruimte voor vrijstellingen en 
Bekkers ziet geen reden om 
het bestaande beleid te wijzi
gen. Cohesie zou bovendien 
geen doel zijn maar slechts 
een ‘nuttig neveneffect’ van 
de Beroepsopleiding.
 Snijders (Rotterdam) 
vergelijkt de bijbehorende 

ARnotitie met ‘slappe thee’. 
‘Zodra je ergens kritiek op 
zou kunnen hebben, wordt 
gezegd dat alles eigenlijk bij 
het oude blijft.’ Louwerier 
(Breda) krijgt van de notitie 
een ‘rare bijsmaak’. De AR is 
in 2007 namelijk zelf met het 
cohesieargument gekomen. 
‘Wij bevestigen het belang 
van cohesie en de opmerking 
dat het slechts een nuttig 
bijeffect is schiet ons in het 
verkeerde keelgat.’
 De Haagse deken Bruins 
vindt dat Bekkers het cohesie
argument ‘bagatelliseert’. 
‘Cohesie moet een speerpunt 
zijn en geen neveneffect.’ Zij 
noemt de LFS een closed shop, 
waar alleen stagiaires van 
de grote kantoren kunnen 
meedoen. De Haagse fractie 
gelooft in de kwaliteit maar 
wil toch niet dat de LFS de be
roepsopleiding vervangt: ‘Ons 
uitgangspunt blijft één goede 
opleiding voor alle stagiairs’. 
Uiteraard staat het ieder kan
toor vrij om aanvullend (‘on 
top off’) een eigen opleiding 
te organiseren.
 Bekkers heeft onlangs 
gesproken met LFSinitiatief
nemer Steven Schuit (Allen & 
Overy) en is ervan overtuigd 
dat de LFS geen closed shop 
wordt. Alle stagiaires die aan 
bepaalde voorwaarden vol
doen, zouden de opleiding 
mogen volgen. Niettemin 
belooft Bekkers de vandaag 
gehoorde opmerkingen seri
eus te nemen, opdat de afge
vaardigden zich in het beleid 
blijven herkennen.

Herbert Cotterell (AR) pre
senteert het protocol op de 
naleving Wid en Wet MOT. 
Hij ziet het als een Ordedocu

ment dat de bestaande prak
tijk vastlegt en als leidraad 
kan dienen voor ‘vreedzame 
coexistentie’ met het Bureau 
Financieel Toezicht (BFT).
 Van Alkemade (Den Bosch) 
wil liever nooit meer iets 
horen over het protocol. ‘De 
status is onduidelijk, het is 
cosmetische regelgeving en 
wij vinden de audits te duur.’ 
Van Alkemade verlangt een 
helder A4tje voor in de meter
kast: ‘Wat te doen als het BFT 
voor de deur staat?’ Cotterell 
belooft het hem.
 Uiteindelijk streeft de 
Algemene Raad overigens 
naar een integraal (financi
eel) integriteitsbeleid. Hier 
vinden Van Alkemade en de 
AR elkaar. De Boekhoudver
ordening, de Verordening 
op de beroepsaansprakelijk
heid, de Verordening op de 
praktijkuit oefening (onder
deel Wid en Wet MOT) en de 
Bruyninckxrichtlijn zouden 
opgenomen moeten worden 
in één verordening. Een eerste 
concept wordt in juni ver
wacht.

Rode cijfers
Bert Bouma breekt ‘voor de 
zoveelste keer’ een lans voor 
het Rechtsgebiedenregister. 
Dat beoogt rechtzoekenden 
informatie te verschaffen over 
de rechtsgebieden waarin 
advocaten werken. De con
ceptregeling is zeker vier keer 
aangepast aan de wensen van 
het College. Zonder uitzonde
ring prijzen afgevaardigden 
daarom het doorzettingsver
mogen en de volharding van 
Bouma.
 Maar van het oorspronke
lijke plan resteert slechts een 
compromis. ‘Een uitgekleed 

idee’ (Van Lieshout, Utrecht); 
‘Een wolf zonder tanden, om 
niet te zeggen slappe koffie’ 
(Leeman, fractie Den Bosch); 
‘De keizer loopt naakt over 
straat.’ (Lanting; Leeuwarden, 
Assen, Groningen).
 Bouma dankt met milde 
zelfspot voor de vriendelijke 
woorden. Hij stelt voor om de 
regeling toch aan te nemen. 
‘Er zijn altijd wel bezwaren 
te bedenken, laten we maar 
zien hoe het loopt.’ Een ruime 
meerderheid gaat inderdaad 
akkoord met dit Rechtsgebie
denregister.

Bij de behandeling van het 
Financieel Verslag 2007 blijkt 
dat de Orde in de rode cijfers 
is geraakt. Het resultaat is 
ongeveer 164 duizend euro 
negatief, terwijl men gere
kend had op een batig saldo 
van 17 duizend euro. Johan 
Kleyn (AR) wijt het tekort aan 
met name de kosten van de 
reorganisatie op het landelijk 
Bureau. De stijgende kosten 
van tuchtrechtspraak hebben 
ook een rol gespeeld. Het ne
gatieve resultaat vindt Kleyn 
niet echt zorgelijk, de solva
biliteit is voldoende. De Orde 
zal wel meer de hand op de 
knip houden: ‘De goede oude 
tijd van vermogenspendels is 
voorbij.’ Het Financieel Verslag 
2007 wordt goedgekeurd.

Na een vriendelijk afscheids
woord door Smeets (Haar
lem), waarin deze Bouma 
feliciteert met het te elfder 
ure binnenhalen van het 
Rechtsgebiedenregister, no
digt Bekkers iedereen uit om 
in de aangrenzende zaal wat 
sterkers te drinken dan slappe 
thee en koffie.

De afgevaardigden bespraken  

27 maart onder meer het 

Financieel Jaarverslag 2007, 

het rechtsgebiedenregister, het 

protocol inzake Wid en Wet 

MOT, en het vrijstellingsbeleid 

voor de Beroepsopleiding.
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Actualiteiten

Bert Bouma verlaat Algemene Raad 
Bert Bouma verlaat de Algemene Raad, waarin hij 
sinds 2005 werkzaam was op de gebieden vakbe-
kwaamheid, voorlichting en communicatie. Hij wordt 
bestuursvoorzitter van zijn kantoor Kienhuis Hoving. 
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