
3 oktober 2008  advocatenblad  583

Actualiteiten

Hoe worden advocaten  
goed in hun vak?

Jan Pieter Nepveu
journalist

Op de pluche stoelen 
zat een gemêleerd 
publiek: prominen-

ten, onder wie eregast Jo Ste-
vens, voorzitter van de Orde 
van Vlaamse Balies; leden 
van het College van Afgevaar-
digden, dat ’s ochtends ook 
Den Bosch had vergaderd (zie 
verderop in deze rubriek); en 
advocaten uit het land, som-
migen in trui en jeans.
 Rector magnificus Bas 
Kortmann van de Radboud 
Universiteit leidde een panel 
van deskundigen. Men ging 
het debat aan over het begrip 
vakbekwaamheid. Steven 
Schuit, hoogleraar aan de 
universiteit Utrecht en Ny-
enrode, en advocaat in Am-
sterdam, gaf een duidelijk 
antwoord op de vraag wan-
neer een advocaat voldoende 
bekwaam is: ‘Nooit. Je moet 
een benedengrens definiëren. 
Wat moet hij kunnen op de 
dag dat hij advocaat wordt?’ 
Kennis van het recht is es-
sentieel. Maar die zou bij veel 
advocaten ontbreken. ‘We 
hebben toch allemaal regel-
matig dat je een advocaat 
tegenkomt van wie je denkt: 
wat zwets je nou?’ 

Geen vast menu
Wiens verantwoordelijk-
heid is dat? Wie moet er voor 
zorgen dat beginnende advo-

caten over de vereiste mini-
mumkennis beschikken? Het 
College van Afgevaardigden, 
het hoogste democratisch 
orgaan binnen de Orde, be-
schouwt de beroepsopleiding 
als een taak voor de Orde. 
Vrijstellingen ten behoeve 
van bijvoorbeeld de Law 
Firm School worden niet 
wenselijk geacht, lieten aan-
wezige leden weten. Schuit 
daarentegen heeft er nooit 
geheim van gemaakt voor-
stander te zijn van de Law 
Firm School. Sterker nog: hij 
is er de voorzitter van.
 Glenda Raap, contactper-
soon opleiding van de Stich-
ting Jonge Balie Nederland, 
was het jongste panellid en 
sprak als ervaringsdeskundi-
ge. Zij stelde dat de beroeps-
opleiding in haar huidige 
vorm niet (meer) voldoet aan 
de eisen van deze tijd: kanto-
ren en stagiaires willen een 
à la carte beroepsopleiding, 
geen vast menu. Ze spreekt 
veel stagiaires die bezig zijn 
met de beroepsopleiding, 
en die zich afvragen wat ze 
er mee moeten. ‘Ze zeggen 
allerlei vakken te volgen, 

waar ze in hun praktijk niks 
mee doen. Ze zouden liever 
nu al specialiseren, omdat 
het kantoor dat ook van hen 
verwacht.’
 Lineke Bruins, deken in 
Den Haag, haastte zich naar 
een microfoon. ‘Stagiaires 
vinden dit en dat, omdat hun 
kantoren dat willen. Ze wil-
len zich nu al specialiseren 
want daar is vraag naar. Maar 
moeten wij aan die wensen 
voldoen? We moeten onze 
oren daar niet naar laten han-
gen. Als beroepsgroep heb-
ben wij behoefte aan advo-
caten die bredere verbanden 
kunnen zien. Als je die niet 
ziet, ben je armetierig bezig.’

Wel toets
Nergens leek men het over 
eens te worden, laat staan 
dat men te weten kwam wat 
de advocaat tot held van de 
rechtsstaat kan maken. In 
een streven naar harmonie 
stelde discussieleider Kort-
mann daarom de weinig 
gewaagde vraag of examens 
nodig zijn voordat iemand 
überhaupt advocaat kan 
worden. De zaal stemde bij 
hand opsteken. Wie vindt dat 
er aan het eind van de stage 
een toets zou moeten zijn 
om definitief toegelaten te 
worden tot de advocatuur? 
Een overgrote meerderheid 
vond van wel. En zo bleek de 
advocatuur deze middag in 
het theater in ieder geval op 
één punt eendrachtig.

‘We hebben toch  
allemaal regelmatig dat  

je een advocaat tegenkomt 
van wie je denkt:  
wat zwets je nou?’ 

Het Bossche Theater aan de 

Parade was op 18 september 

tot de nok gevuld met juristen. 

Zij zochten een antwoord op 

de vraag: hoe wordt de goede 

advocaat opgeleid? Eensge-

zindheid was ver te zoeken.
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