
Op zowel Europees als nationaal niveau is de strijd
tegen het witwassen van ‘vuil geld’ geïntensiveerd.
In Nederland behandelt de Tweede Kamer een wij-
ziging van het Wetboek van Strafrecht waarin het
witwassen van opbrengsten van misdrijven strafbaar
zal worden gesteld. Het Europees Parlement behan-
delt begin 2001 een voorgestelde wijziging van de
Anti-witwasrichtlijn (91/308/EEC) die uiteindelijk
in de Nederlandse wetgeving zal moeten worden
geïmplementeerd.

In de wetgevingstrajecten wordt ruimschoots
aandacht besteed aan de rol en de positie van advo-
caten en het spreekt voor zich dat de Orde zich
actief en slagvaardig in de discussies mengt. Vooral
met de beoogde meldplicht voor advocaten die, als
het tegenzit, zal worden opgenomen in de Anti-wit-
wasrichtlijn overschrijdt de Europese wetgever de
grens van wat in rechtstaten nog betamelijk is.
Eigenlijk is de gedachte om willens en wetens mis-
bruik te willen maken van de vertrouwelijkheid die
tussen advocaten en hun cliënten behoort te bestaan
zonder meer verwerpelijk. Inmiddels voeren de
Europese balies, ook de Nederlandse, actie bij het
Europarlement om de zaak nog ten goede te keren
en om het wat doorgeschoten ‘incassodenken’ van
de Ministers van Financiën bij te stellen. Het grote
belang van het innen van belastinggeld moet wijken
voor het hogere rechtstatelijke belang van eerlijke
rechtspleging.

Wat minder boos en bezorgd ben ik over de
beoogde witwasbepalingen in ons Wetboek van
Strafrecht. Een advocaat die redelijkerwijs moet ver-
moeden dat hij wordt betaald met gelden afkomstig
uit een misdrijf, zal zich in beginsel schuldig maken
aan heling of aan het nieuwe delict van witwassen.
Dat is een begrijpelijke en ook niet onredelijke
benadering van de problematiek. In de Kamer -
behandeling is terecht aan de orde gekomen dat er
wel sprake is van een spanningsveld tussen de straf-
rechtelijke norm – ‘Gij zult niet helen of witwassen’

– en het recht van eenieder op rechtsbijstand door
een advocaat (art. 6 EVRM). Een advocaat heeft
immers nauwelijks mogelijkheden om de herkomst
van gelden van zijn cliënt te traceren en bovendien
is onduidelijk hoe een advocaat in gevallen waarin
het geld van zijn cliënt ‘verdacht’ is aan een behoor-
lijke honorering zou kunnen komen. Het kan aldus
voorkomen dat een advocaat ongewild en juist
omdat hij van oordeel is dat een rechtzoekende zijn
onmiddellijke bijstand behoeft, zelf in de problemen
komt. Dat gevaar kan in de praktijk overigens wor-
den ingedamd als de advocaat een redelijk honora-
rium in rekening brengt en als hij staat op girale bet-
aling van zijn declaraties. Als er aanwijzingen zijn
dat de opdracht aan de advocaat (mede) strekt tot
voorbereiding, ondersteuning of afscherming van
onwettige activiteiten, dan zal een advocaat zich
onmiddellijk moeten terugtrekken. Doet hij dat niet
dan stelt de advocaat zichzelf bloot aan zowel tuch-
trechtelijke als strafrechtelijke vervolging.

De Minister van Justitie heeft de Orde verzocht
om de ‘Richtlijnen ter voorkoming van betrokken-
heid van de advocaat bij criminele handelingen’ nog
eens tegen het licht te houden en te bezien of aan-
passing of verduidelijking nodig is. De Orde gaat op
dat verzoek in: een werkgroep zal de evaluatie van
de Richtlijn voor haar rekening nemen. Als aan-
scherping van de Richtlijn wenselijk en mogelijk
blijkt zonder dat de kernwaarden van ons beroep
worden aangetast, dan ligt het in de rede om ervan
uit te gaan dat die er komt.

Pijnlijk en zorgwekkend is wel dat de suggestie
van witwassen door of met behulp van advocaten
steeds maar boven de markt blijft hangen zonder dat
er concrete aanwijzingen zijn dat advocaten op dit
vlak een relevante rol spelen. Tegen de nog immer
onbewezen verdachtmakingen bestaat echter maar
één goede remedie. Houd u verre van alles wat met
witwassen te maken heeft, tenzij u als raadsman
optreedt voor iemand die daarvan wordt verdacht.
Leest u allen de ‘Richtlijn voorkoming betrokken-
heid misdrijven’ nog eens goed door en doe bij
gerede twijfel de vuile was de deur uit.
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