Ordenieuws

Eerste uitwisseling met
advocaten uit Barcelona
Dit jaar vond de eerste ofﬁciële uitwisseling plaats tussen
de Amsterdamse Orde en de
Orde van Barcelona. Drie jonge
Spaanse advocaten hebben gedurende tien weken bij de kantoren DLA Piper, Kennedy Van
der Laan en Rutgers & Posch
‘stage’ gelopen om ervaring in
de advocatuur op de te doen en
waar mogelijk hun ervaring in
het Spaanse en internationale
recht toe te passen.

Dirk Jan Rutgers, medeoprichter van Rutgers
& Posch en tevens lid van de Amsterdamse
Raad van Toezicht, is van mening dat advocaten gebaat zijn bij internationale ervaring
en een internationaal netwerk. Het op jonge
leeftijd lopen van een stage bij een internationaal georiënteerd advocatenkantoor in
een andere grote Europese stad draagt hieraan belangrijk bij. De Amsterdamse Orde wil
hierin een rol spelen, ook omdat het voor
onze Balie goed is om te zien hoe de andere
Europese Balies om gaan met vraagstukken
die in de advocatuur eigenlijk overal spelen,
waaronder het toezicht, de begeleiding
van startende advocaten, het omgaan met
samenwerkingsverbanden etc. In dit licht
heeft de Amsterdamse Orde het initiatief
genomen om de eerste uitwisseling te organiseren, uiteraard in samenwerking met
de Orde van Barcelona en in samenspraak
met het Leonardo da Vinci programma, in
de hoop dat er in de toekomst nog meer
uitwisselingen met advocaten binnen Europa
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zullen plaatsvinden. Het Leonardo da Vinci
programma stelt beurzen beschikbaar voor
iedereen die inzetbaar is op de arbeidsmarkt
(waaronder pas afgestudeerden) die in
het kader van hun beroepsopleiding en/of
deskundigheidsbevordering werkervaring
willen opdoen in het buitenland. Aan dit
programma nemen 31 Europese landen deel,
waaronder Spanje. Voor deze uitwisseling
heeft het Leonardo da Vinci programma
drie beurzen beschikbaar gesteld waarmee
een (klein) gedeelte van de (reis/verblijfs-)
kosten van de Spaanse advocaten gedekt
kon worden.

Nadat de Orde van Barcelona drie Spaanse
advocaten geselecteerd had voor een stage
in Amsterdam zijn DLA Piper, Kennedy
Van der Laan en Rutgers & Posch bereid
gevonden om Beatriz Gago Ferrero, Carmen
Martinez en Gerard Ripolli gedurende tien
weken een stage op hun kantoor te bieden.
Huisvesting hadden de Spanjaarden zelf
geregeld, variërend van een kamer in een
internationaal studentenhuis tot inwonen op
zolder bij een familie met vier kinderen.
Hoewel het, zowel vanuit de deelnemende
kantoren als vanuit de Spaanse advocaten, in
het begin wel even aftasten was, hebben de
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Spaanse advocaten ontzettend veel geleerd
en konden zij en de kantoren, ondanks de
taalbarrière, over en weer veel voor elkaar
betekenen.
Voor de Spaanse advocaten was naast het
opdoen van ervaring op een buitenlands
advocatenkantoor het verbeteren van hun
Engelse taal een belangrijke reden om naar
Nederland te komen. Daar komt bij dat
er voor Spaanse beginnende advocaten
momenteel nauwelijks plekken zijn om te
werken, dus deze uitwisseling was voor
Beatriz, Carmen en Gerard ook een goede
gelegenheid om op deze manier met hun
vak bezig te zijn. En de vrijdagmiddagborrels, zomerfeesten, stagiaire-borrels en boottochten die op de verschillende kantoren
georganiseerd werden waren uiteraard een
prettige bijkomstigheid om ook op sociaal
gebied de Amsterdamse advocatuur beter
te leren kennen. Ook de Jonge Balie Amsterdam heeft zich op dit vlak niet onbetuigd
gelaten door de trainees bij activiteiten te
betrekken.
Eind juni zijn de Spanjaarden op bezoek
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geweest bij het bureau van de Amsterdamse
Orde om over hun ervaringen te spreken,
welk bezoek werd afgesloten met een gezellige lunch bij Wildschut met hun begeleiders
van de verschillende kantoren.
Op de vraag wat de Spaanse advocaten
het meest is opgevallen in Amsterdam ten
opzichte van hoe het in Barcelona geregeld
is, werd met stip op één de kwaliteit van de
beroepsopleiding genoemd die de Amsterdamse advocaat-stagiaires genieten, zodra
ze als advocaat beëdigd zijn. In Spanje mogen afgestudeerden in Spaans recht direct
als advocaat aan de slag en mogen zij zich,
bij wijze van spreken, direct als zelfstandig
advocaat vestigen. Weliswaar is er een soort
post doctorale opleiding die verzorgd wordt
door de Orde van Barcelona, die de meeste
advocaten wel vrijwillig volgen, maar de afronding daarvan is geen vereiste om als zelfstandig advocaat aan de slag te gaan. Ook
de frequentie van de sociale bijeenkomsten
binnen de Amsterdamse advocatuur werd
als een grote pre beschouwd ten opzichte
van de advocatuur in Barcelona.

Hiertegenover heeft de Orde van Barcelona
dan weer de ‘service’ dat zij afgestudeerden helpt met het vinden van een geschikt
kantoor om bij aan de slag te gaan, al is dat
nu, ingegeven door de crisis, in de meeste
gevallen niet (meer) mogelijk.
Door de uitwisseling met de Balie uit Barcelona hoopt de Amsterdamse Orde een eerste
stap te hebben gezet naar uitwisselingen met
meer Europese Balies. Het is de bedoeling
dat in de toekomst ook jonge advocaat-medewerkers uit Amsterdam met uitwisselingsprogramma’s kunnen meedoen. Hiertoe zal
binnenkort een mailing uitgaan om binnen
de Amsterdamse Balie te inventariseren of er
bij jonge advocaat-medewerkers belangstelling bestaat voor een stage in het buitenland
en of meer Amsterdamse kantoren bereid
zijn om een advocaat uit het buitenland een
stage te bieden.
Als er naar aanleiding van dit artikel al vragen,
opmerkingen of suggesties zijn, dan hoort de
Amsterdamse Orde dat graag via Nynke van
Hooff (nynke@aova.nl) of Dirk Jan Rutgers
(dirkjan.rutgers@rutgersposch.com).
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