Jaarverslag Leerstoel Advocatuur 1 april 2019 – 1 april 2020

De activiteiten van de leerstoel Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam werden in het
verslagjaar wederom uitgevoerd door prof. mr. Diana de Wolff als bijzonder hoogleraar vanwege de
stichting Leerstoel Advocatuur (hgl., 0,4 fte,) en mr. dr. drs. Iris van Domselaar, universitair
hoofddocent (uhd, 0,4 fte). Hieronder staan de activiteiten van de leerstoel rubrieksgewijs vermeld.

Onderwijs
Togaminor
Circa 55 derdejaars bachelorstudenten hebben van september 2019 tot en met januari 2020 met
succes en enthousiasme de Togaminor gevolgd. De minor valt uiteen in drie vakken: juristen in de
rechtstaat (blok 1, 6 ETC), beroepsethiek en integriteit voor juristen (blok 2, 6 ETC) en mootcourt
advocatentuchtrecht (blok 3, 3 ETC). De uhd is eindverantwoordelijk voor de gehele minor en
coördinator en hoofddocent van blok 2, de hgl is coördinator en hoofddocent van blok 3.
Advocatuur en beroepsethiek
In blok 5 (april-mei 2019) is het mastervak Advocatuur en beroepsethiek (6 ETC, gericht op studenten
van de Nederlandstalige masteropleidingen rechtsgeleerdheid) gegeven door de hgl. en de uhd
samen. Circa 50 studenten hebben dit vak met goed gevolg behaald.
Beroepsethiek en professionele identiteit
In 2019 startte de zogenoemde Amsterdam Law Practice, waarmee alle masterstudenten
ervaringsonderwijs (experiential learning) wordt aangeboden, zoals een stage, simulatie of clinic. De
uhd ontwikkelde het vak Beroepsethiek en professionele identiteit, een programma om stages te
ondersteunen met colleges over professionele verantwoordelijkheid en beroepsethiek. Het vak
wordt tweemaal per jaar aangeboden.
Scripties
Vanuit de leerstoel werden weer verschillende scripties begeleid.
Promotietraject
Vanaf 1 oktober 2018 was binnen de leerstoel een promovenda werkzaam. In september 2019 heeft
zij haar onderzoek voortijdig beëindigd, zij besloot haar loopbaan elders te vervolgen.
Overige activiteiten t.b.v. onderwijs
Hgl.:
- 7 mei 2019: jury pleitwedstrijd van studenten Amsterdam Law Firm

- 5 juni 2019: gastcollege strafrechtmootcourt
- vanaf januari 2020: input t.b.v. ethiekonderwijs BA2020
- 11 maart 2020: gastcollege conflicthantering t.b.v. studenten Amsterdam Law Firm

Bestuurlijke activiteiten
- In het gehele verslagjaar was de hgl. voorzitter van de Programmaraad Amsterdam Law Firm
- Vanaf februari 2020 nam de hgl. deel aan de profielcommissie hoogleraar arbeidsrecht

Wetenschappelijke activiteiten
Hgl:
December 2019: bidbook ingediend met het oog op de organisatie van een internationale Legal
Ethics conferentie in 2022 in Nederland
Uhd:
15 mei 2019: bijdrage ‘Humane AI and Legal Practice’, t.b.v. onderzoekszwaartepunt Humane AI

Publicaties
Hgl:
-

hoofdstuk Advocatuur in Togadragers in de rechtsstaat, Den Haag Bju, derde druk, 2019
Redactie van (en initiatief tot) Toegang tot recht, beschouwingen aangeboden aan Mies
Westerveld, Den Haag: Bju 2019
Advocaat, cliënt en zeggenschap, in Diana de Wolff (red.) Toegang tot recht, beschouwingen
aangeboden aan Mies Westerveld, Den Haag: Bju 2019
Interview Tijdschrift voor Conflicthantering 2019, nr. 4
De onafhankelijkheid van de (beginnende) advocaat, Ars Aequi november 2019
diverse Togacolumns op de (digitale) pagina recht en onrecht van NRC Handelsblad

Uhd:
-

Ken Uzelve. Een self-assessment tool voor advocaten als collectieve reality check?
Advocatenblad januari 2020
De rechter is meer dan een probleemoplosser, NRC januari 2020
Advocaat kom op voor mensenrechten!, NRC juni 2019 (met Cees van Dam en Belinda
Okoobo);
De self-assessment tool vanuit beroepsethisch perspectief: opmaat voor (meer) realisme?,
Nederlands Juristenblad 2020 (nog te verschijnen)

Papers
Uhd:
-

De self-assessment tool vanuit beroepsethisch perspectief, position paper voor de
prjectgroep ‘Self-assessment tool’ van de NOvA
Traditional Legal Ethics and Large Scale Liability and Damages Claims (met Nienke Doornbos
en Ruth de Bock), Interdisciplinary Symposium Professional Ethical Judgment for Global
Challenges, Universiteit Utrecht, 3 december 2019

Overige activiteiten
Hgl.:

-

17 april 2019: keynote bij de uitreiking van de certificaten van de beroepsopleiding van de
Law Firm School
9 mei 2019: lezing beroepsethiek advocatuur/gedragsrecht (in company)
24 juni: spreker bijeenkomst familierechtadvocaten onder auspiciën van de raad van de orde
Amsterdam
25 juni 2019: spreker professionele ontmoeting tussen rechters en advocaten in het
arrondissement Midden-Nederland
5 september 2019: leiding workshop landelijke ordendag
12 september 2019: panellid bijeenkomst jonge balie Den Haag over experimenten in de
rechtspraak
11 oktober 2019: spreker gedragsrecht i.k.v. congres misbruik van concernstructuren, RU
Groningen
14 november 2019: panellid bijeenkomst gefinancierde rechtsbijstand, Jonge Balie
Amsterdam
2 december 2019: lezing over beroepsethiek advocatuur/gedragsrecht (in company)
24 januari 2020: organisatie lezing Saif ul-Malook i.k.v. Dag van de bedreigde advocaat (met
Lawyers4lawyers).

Uhd:

-

3 april 2019: (mede)organisator en spreker Ontbijtseminar Ethisch Leiderschap voor Juristen
(VU)
10 januari 2020: keynote ‘De pragmatische wending in rechtspraak: uit balans?’ Jonge Balie
Gelderland

De leerstoel beantwoordde met regelmaat vragen van journalisten, bijvoorbeeld t.b.v. Volkskrant,
SBS6, Buitenhof, De Groene Amsterdammer, NOS journaal.

Amsterdam, maart 2020

