
De identificatieplicht moet niet worden uitge-

breid. Dat staat in een advies dat de Nederlandse

Orde van Advocaten onlangs heeft uitgebracht aan

minister Donner van Justitie. De bewindsman had

om het advies gevraagd. De Orde is van oordeel

dat een uitbreiding van de identificatieplicht

alleen is gerechtvaardigd als daardoor de effectivi-

teit van de rechtshandhaving aantoonbaar wordt

verbeterd. Die vraag wordt in het voorstel van de

minister onvoldoende beantwoord. De Orde wijst

er bovendien op dat al in een groot aantal situaties

een identiteitsbewijs vereist is (achter het stuur, op

het werk, in het openbaar vervoer enzovoort).

De Orde is voorts van mening dat de leeftijdsgrens

in overeenstemming moet zijn met andere Euro-

pese landen, en dus niet moet gelden voor perso-

nen jonger dan 16 jaar. Verder acht de Orde de

voorgestelde aparte strafbaarstelling voor het niet

kunnen tonen van identificatie disproportioneel,

zeker in aanmerking genomen dat de minister de

toonplicht ook voor kinderen van 12 tot 16 jaar

wil invoeren.

Tot slot vraagt de Orde uitdrukkelijk aandacht

voor het noodzakelijkheidscriterium. De noodza-

kelijkheid dient altijd in het proces-verbaal ver-

meld te worden, zodat de rechter achteraf kan

toetsen of terecht om een identiteitsbewijs is

gevraagd. De bevoegdheid om naar zo’n bewijs te

vragen mag niet willekeurig worden uitgeoefend.

Orde tegen voorgestelde uitbreiding identificatieplicht

actualiteiten
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Prof. mr. L.H.A.J.M. Quant is voor-

nemens nog dit jaar te stoppen als

hoogleraar Advocatuur aan de Uni-

versiteit van Amsterdam. Quant zal

begin 2004 de pensioengerechtigde

leeftijd bereiken, maar wil zich dus

eerder terugtrekken. Reden is de

Bachelor/Masterstructuur, die vanaf

januari 2004 van start zal gaan. ‘Het

lijkt mij beter als een nieuwe hoogle-

raar de nieuwe collegecyclus op zich

neemt,’ aldus Quant. De bijzondere

Leerstoel Advocatuur aan de Univer-

siteit van Amsterdam werd in 1993

ingesteld door de Orde. De werving

van een opvolger start binnenkort.

Richtlijn klachten- en geschillenregeling

orde mededelingen

Drukfouten in Vademecum

De precieze omvang van het pro-

bleem is nog niet duidelijk, maar in

een aantal gevallen blijkt het onlangs

aan u toegestuurde Vademecum 2003

drukfouten te bevatten. In de foute

exemplaren van het deel Personen

ontbreken de pagina’s 281 tot en met

312 of de pagina’s 505 tot en met 536.

Ook in het deel Wet- & regelgeving

blijkt in een aantal gevallen wat te

ontbreken: de pagina’s 376 tot en met

441. Mocht u in het bezit zijn van een

deel met ontbrekende pagina’s, dan

kunt u dat deel kosteloos retourne-

ren aan de Nederlandse Orde van

Advocaten, afdeling Communicatie,

Postbus 30851, 2500 GW Den Haag.

U krijgt dan een nieuw exemplaar

toegestuurd. Excuses voor het onge-

mak.

Al enige tijd geleden aanvaard door

het College van Afgevaardigden, maar

tot dusver nog niet afgedrukt in het

Advocatenblad: de richtlijn Klachten-

en Geschillenregeling Advocatuur.

Die beveelt advocaten aan om deel te

nemen aan de klachten- en geschillen-

regeling, en deze van toepassing te

verklaren op hun dienstverlening.

Ook wordt advocaten aanbevolen om

een eigen klachtenfunctionaris te

benoemen. Zie voor de tekst van de richt-

lijn de rubriek Van de Orde achter in dit

blad.

Hoogleraar Advocatuur voornemens te stoppen

Per 1 februari zijn de griffierech-

ten in bestuursrechtelijke en

civiele zaken geïndexeerd. Een

compleet overzicht (per wetsarti-

kel) kunt u vinden op www.advo-

catenorde.nl en BalieNet, onder

het subkopje wet- en regelgeving.

Doorklikken naar 1. Vademecum,

2. inhoudsopgave, 3. tarieven en 

4. de afdelingen 6.1, 6.2 en 6.3.

Indexering griffierechten
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Global firm Linklaters heeft verklaard

zich te zullen voegen naar een uit-

spraak van 16 januari door het South -

ern District of New York Bankruptcy

Court dat het documenten moet over-

leggen die licht kunnen werpen op de

oorzaken van het faillissement van

Enron. Het kantoor verzette zich tot

dan toe tegen overlegging op basis

van het client privilege, maar oordeelde

deze positie na de genoemde uit-

spraak niet langer houdbaar. ‘Het

blijkt dat dergelijke bezwaren niet

langer gelden als de cliënt in kwestie

Enron is of een van diens dochterbe-

drijven’, aldus Linklaters in een ver-

klaring. ‘Daarom voegen we ons naar

onze wettelijke plicht onder het recht

van de staat New York om de onder-

zoeker de documenten te geven die hij

wenst.’

Onderzoeker Neal Batson sleepte

Link   laters voor de rechter omdat hij

de documenten van juist dat kantoor

van bijzonder belang acht. Het client

privilege speelt daarbij geen rol meer

omdat Enron failliet is en de ma -

nagers die het bedrijf in de laatste fase

bestuurden nu ook willen dat de

onderste steen boven komt. De docu-

menten in kwestie betreffen volgens

het blad Legal Week onder meer ‘belas-

tingjuridische adviezen aan Enron

inzake een deal met Barclays bank’.

Afgelopen zomer werden 45 advoca-

tenkantoren dringend verzocht stuk-

ken over Enron ter beschikking te

stellen. Linklaters is tot dusver het

enige kantoor dat meewerkt, zij het

na juridische dwang.

Net als Linklaters kreeg ook De Brauw

Blackstone Westbroek afgelopen

augustus een subpoena uit New York.

De Brauw trad op voor Enron als advi-

seur inzake de inkoop en verkoop van

energie. Woordvoerder Bert van Drie:

‘Voor ons is er niets veranderd. In de

vorm waarin de verzoeken ons heb-

ben bereikt kunnen we niet meerwer-

ken zonder onze beroepsregels te

overtreden.’ (Micha Kat)

Linklaters geeft Enron-documenten

Op vrijdag 28 maart organiseert

de Stichting Personenschade In -

stituut van Verzekeraars (PIV) de

conferentie ‘Een goede schadere-

geling: dankzij of ondanks de

medisch adviseur?’ Op de confe-

rentie komt de rol van de medisch

adviseur aan bod. Kosten: J 365

per persoon exclusief BTW, aan-

melding/informatie: Stu  diecen -

trum Kerckebosch, te le foon: 030-

698 42 22, Postbus 122, 3700 AC

Zeist, e-mail:

infoCkerckebosch.nl

Rol medisch adviseur in de regeling van letselschaden

(advertentie)


