
Woensdag 11 september kopte het Financieele Dagblad: ‘Orde
roept advocaat op tot rebellie’. Advocaten zouden niet moeten
meewerken aan een ongewijzigde uitvoering van de Europese wit-
wasrichtlijn. Bij navraag zegt deken Marek Guensberg dat hij niets
nieuws beweerde. ‘De AMvB die nu bij de Raad van State ligt is
een slecht stuk wetgeving. De regeling is ondoelmatig, slecht afge-
stemd op de richtlijn en geeft geen blijk van voeling met de prak-
tijk. Dat hebben we al zo vaak gezegd.’
De Orde keerde zich al langer tegen de inperking van het verscho-
ningsrecht. Advocaten hoeven vermoedens van witwassen niet te
melden als ze die hebben opgedaan bij het optreden in rechte,
aanverwante advisering of de eerste adviesfase (zie ook Lex van
Almelo in Advocatenblad 2002-16, p. 710). Wat deken Guensberg
nu ernstig blijft storen is dat de AMvB niet de formulering van
Overweging 17 van de Richtlijn overneemt: ‘Juridisch advies blijft
onderworpen aan de beroepsgeheimhoudingsplicht, tenzij de juri-
disch adviseur deelneemt aan witwasactiviteiten, het juridisch
advies voor witwasdoeleinden wordt verstrekt, of de advocaat weet
of redenen heeft om aan te nemen dat zijn cliënt juridisch advies
wenst voor witwasdoeleinden.’
Guensberg: ‘Ik heb advocaten niet opgeroepen om zich aan de wet
te onttrekken, eerder om zich aan de echte wet te houden, de
Europese richtlijn.’
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Afgelopen zaterdag, 14 september, werd in Den Haag de vereniging
van advocaten bij het Joegoslavië-tribunaal opgericht. Ongeveer 50
advocaten uit alle windstreken bundelden hun krachten in de naar
Nederlands recht gevormde ‘Association of defence counsels practi-
cing before the ICTY’ (ADC/ICTY). Een van de initiatiefnemers
en verdedigers bij het tribunaal, Stephane Bourgon, legt uit dat bij
de oprichting de griffier van het tribunaal, de Nederlander
Holthuis, formeel werd gevraagd de ADC/ICTY officieel te erken-
nen. Door de erkenning krijgt de vereniging een plaats in de Rules
and Procedures of Evidence van het tribunaal. Bourgon verwachtte
verleden week bij de oprichting  geen enkel probleem. ‘Iedereen wil
deze vereniging.’ Na de totstandkoming zal er contact worden
gezocht met de International Criminal Bar, de bundeling van advo-
caten bij het Internationaal Strafhof.

De Nederlandse Orde van Advocaten ‘faciliteert’ de oprichting
van ADC/ICTY. Waarnemend deken Jeroen Brouwer zegt dat het
initiatief voor de oprichting uitging van de griffier van het tribu-
naal, in samenspraak met de direct betrokken advocaten. Het tribu-
naal streefde naar enige regeling van het optreden van de advocaten.
Zo wilde het graag een betere handhaving van het verbod van fee-
splitting, waarbij een deel van de beloning wordt weggeven aan de
cliënt. In de anderhalf jaar dat over de ADC/ICTY is gepraat, was
onder meer de regeling van het tuchtrecht een probleem. Er zitten
nu advocaten in het tuchtcollege.

Zal ‘vriend van het hof’ Mischa Wladimiroff ook lid van de
nieuwe vereniging zijn? ‘Ik denk het wel. Ik ga ervan uit dat mijn
positie voor de vereniging gelijkgesteld wordt aan die van verdedi-
ger, maar ik weet het nog niet zeker.’

Hevig verzet tegen witwas-AMvB

Oprichting advocatenvereniging Joegoslavië-tribunaal
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De onafhankelijkheid van de Raad van State, en daarbinnen van de
Afdeling bestuursrechtspraak, is in de Wet op de Raad van State
afdoende geregeld. Die onafhankelijkheid geldt voor beide func-
ties,’ aldus minister Remkes van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties in antwoord op vragen van Kamerlid De Wit
(SP). Hij stelde de Kamervragen naar aanleiding van een televisie-
optreden van de hoogleraren Tak en Brenninkmeijer, die te kennen
gaven te twijfelen aan de onafhankelijkheid van de hoogste
bestuursrechter. De Raad van State zou een ‘adviseur zijn van de 

regentencultuur’, mede vanwege de nauwe verwevenheid van advi-
serende en rechtsprekende functies.

Geen sprake van, oordeelt Remkes. ‘Ons is uit niets gebleken
dat het voor de wijze van rechterlijke toetsing door de Afdeling
bestuursrechtspraak enig verschil maakt of de Raad van State over
de betrokken regelgeving reeds heeft geadviseerd en, zo ja, hoe dat
advies heeft geluid.’ De invloed is er wel omgekeerd, aldus Remkes:
‘In de praktijk van de rechtspraak wordt veel ervaring opgedaan die
via advisering ten goede kan komen aan de kwaliteit van de regel-
geving.’

Als het aan het kabinet ligt, wordt de verjaring van het delict
moord afgeschaft. De verjaringstermijn van andere ernstige mis-
drijven (zware zedenmisdrijven, gijzeling, doodslag, zware vor-
men van mishandeling en zware vormen van diefstal met geweld)
wordt verlengd. Belangrijkste reden voor de verruiming van ver-
jaringstermijnen is dat ‘de behoefte aan straffen met de jaren niet
altijd hoeft te verdwijnen, terwijl met nieuwe technieken (zoals
DNA-onderzoek) de mogelijkheid is vergroot dat ook na lange
tijd nog voldoende betrouwbaar bewijs voorhanden is’, aldus het
persbericht van de ministerraad. Het wetsvoorstel is voor advies
naar de Raad van State gezonden. De tekst van het wetsvoorstel
en het advies van de Raad van State worden openbaar na indie-
ning bij de Tweede Kamer.

Terugkeer Zwolse deejay
De Zwolse deejay Raymond K. (zie ook Advocatenblad 2002-4,
p. 150-153) wil dat de minister van Justitie stappen onderneemt
om te bereiken dat hij zijn in de VS opgelegde straf in Nederland
kan uitzitten. Zijn advocaten overwegen een kort geding om de
minister daartoe te dwingen.

Grote kantoren minder in trek
Onderzoek onder 350 studenten in de eindfase van hun studie (in
april van dit jaar) wijst uit dat zij de bekende grote kantoren minder
vaak in aanmerking nemen als toekomstig werkgever. Vooral De
Brauw, Nauta, Houthoff en Stibbe zijn minder in trek dan een jaar
geleden. Volgens het persbericht van het Rotterdamse onderzoeks-
bureau Blauw Research, winnen daarentegen de overheid, het OM,
accountantskantoren en multinationals aan populariteit. Uit het
onderzoek naar de ‘breinpositie‘ blijkt dat goede bekendheid van de
firma nog iets anders is dan hoge waardering. 

Eerste private law school
In september 2003 start de eerste private ‘law school’ in Nederland:
Amsterdam Nyenrode Law School. De private opleiding is een
samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam en de
Universiteit Nyenrode, en biedt een eenjarige cursus International
Business Transactions Law aan. Het collegegeld bedraagt 25.000
euro per jaar. Er wordt overleg gevoerd met ‘toonaangevende werk-
gevers uit de advocatuur, de overheid en het bedrijfsleven’, die de
financiering van de opleiding van toekomstige werknemers zouden
moeten overnemen. Er is plaats voor veertig studenten.

Geen twijfel over onafhankelijkheid Raad van State

Verjaring moord afgeschaft


