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versCHoningsreCHt Vincent Leenders, landelijk 
coördinerend officier van justitie fraude bij 
het Functioneel Parket pleitte 8 maart in 
NRC Handelsblad voor het beperken van het 
verschoningsrecht van advocaten. Volgens Leenders 
kunnen criminele winsten niet worden getraceerd 
zolang advocaten moeten zwijgen over financiële 
transacties van verdachten. 

asieladvoCaten Invoering van het nieuwe 
financieringssysteem (no cure, less fee) voor 
herhaalde asielaanvragen is volgens immigratie-
advocaat Jelle Kroes een heel slechte ontwikkeling. 
‘Laten we ons realiseren hoe waardevol het is. Laat 
een Zuidaskantoor zijn naam verbinden aan een 
vreemdelingenrechtkantoor en meehelpen met de 
financiering.’ 

vertaalpliCHt Verdachten die de Nederlandse 
taal onvoldoende beheersen, krijgen niet altijd 
een vertaalde dagvaarding, terwijl ze daar volgens 
Europese regels wel recht op hebben. Dat stelt de 

Amsterdamse advocaat Sultan Kat. Ze baseert zich 
op de Europese richtlijn betreffende het recht op 
vertolking en vertaling in strafprocedures. 

lijsttrekker Advocaat Petra Hoezen is opgestapt 
als raadslid en lijsttrekker (PvdA) van de Gelderse 

gemeente Aalten. Dat besluit volgde op de 
beschuldiging van de burgemeester van de 
gemeente Aalten Bert Berghoef (CDA) dat zij als 
advocaat betrokken zou zijn bij een zaak tegen de 
gemeente, wat in strijd is met de Gemeentewet. 

njC awards De recruiters van De Brauw Blackstone 
Westbroek hebben hun prijzenkast flink aangevuld 
tijdens de uitreiking van de NJC Awards. Vier van de 
zes prijzen in deze nieuwe competitie voor de beste 
werving en employer branding in de advocatuur 
gingen mee naar kantoor, het Advocatenblad nam 
overigens plaats in de jury.

transfer Een opmerkelijke overstap in de staf 
van twee grote kantoren: per 1 april gaat Jeroen 
Zweers aan de slag bij Kennedy Van der Laan als 
Knowledge & Innovation Director. Zweers werkte 
zestien jaar bij Dirkzwager en maakte voor dit 
kantoor de eerste Nederlandse juridische apps en 
was mede-initiator van de kennisdeel-strategie 
van Dirkzwager.

De oproep van vijf bestuursvoorzit-
ters om de opleiding van juristen 

te verbreden, is enthousiast ontvangen. 
‘De decanen van de juridische facultei-
ten van de VU, UvA en Tilburg hebben 
zich uitdrukkelijk achter ons voorstel 
geschaard en professor Maurits Barend-
recht ondersteunt het van harte,’ zo laat 
Martijn Snoep (De Brauw) weten. ‘Verder 
gaan we in gesprek met het OM, Raad 
voor de Rechtspraak en het Nederlands 
Genootschap voor Bedrijfsjuristen. Er 
lijkt daar op zijn minst belangstelling.’ 
 Samen met collega-bestuursvoorzit-
ters Arnold Croiset van Uchelen (Allen 
& Overy), Johan Rijlaarsdam (Houthoff 
Buruma), Michaëla Ulrici (NautaDutilh) 
en Bas Boris Visser (Clifford Chance) 
schreef Snoep in NRC Handelsblad dat ‘de 
eis dat alleen bachelors in de rechten tot 
de advocatenopleiding mogen worden 
toegelaten, geschrapt moet worden. Een 

master rechten, zonder bachelor vooraf, 
zou voldoende moeten zijn.’  
 Zij baseerden hun betoog mede op 
het Advocatenblad-artikel ‘Lessen uit 
Amerika' (maart 2014) dat stelt dat 
advocaten zich moeten omscholen tot 
Tshaped client loving lawpreneurs. Daar-

mee wordt bedoeld dat ze diepgaande 
kennis (de staander in de T) moeten 
combineren met meer algemene kennis 
en vaardigheden (de ligger in de T). 
 Advocaten met uitsluitend ken-
nis van het recht kunnen volgens de 
voorzitters complexe problemen niet 
langer oplossen. Een basiskennis van 
sociologie, politicologie, economie, 
alsmede academische vaardigheden als 
analytisch denken, argumenteren en 
interpreteren beschouwen zij dan ook 
als ‘onontbeerlijk’. 
 De universitaire studie biedt daartoe 
volgens hen nauwelijks ruimte. ‘Dat is 
geen vrijwillige keuze van de universi-
teiten. De wetgever dwingt hen daartoe 
door eisen te stellen aan het curricu-
lum.’ Zij roepen de Tweede Kamer dan 
ook op om de wet te wijzigen ‘om de 
brede opleiding voor de “Tshaped lawy
ers” mogelijk te maken’.
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