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De algemene maatregel van bestuur

ter uitvoering van de Wet melding

ongebruikelijke transacties en de

Wet identificatie bij dienstverlening

is op 11 maart 2003 gepubliceerd

(Stb. 2003, 94). De in deze wetten

opgenomen meld- en identificatie-

verplichting voor onder andere advo-

caten zal op 1 juni aanstaande in

werking treden. De Algemene Raad

bereidt een toelichtende brief aan

alle kantoren voor. Ook zal op Balie-

Net nadere informatie over dit

onderwerp worden verstrekt.

Meldingsplicht

ordemededelingen

In samenwerking met BaliePlus orga-

niseert GBNED (www.softwarepakket-

ten.nl) het onderzoek ‘Benchmark

software voor de advocatuur 2003’.

Het onderzoek is gericht op het in

kaart brengen van aanwezige soft-

ware(pakketten) voor advocatenkanto-

ren in Nederland, de eigenschappen

van deze software en de ervaringen

van gebruikers. Ook wordt onderzoek

verricht naar actuele ontwikkelingen

op het gebied van ICT.

Het onderzoek richt zich specifiek op

het aanbod van software voor dossier-

en relatiebeheer, declaratie- en urenre-

gistratie, documentbeheer, financiële

administratie en overige software

(zoals spraakherkenning). Uitgangs-

punt is dat de software afgestemd

moet zijn op de advocatuur.

Bij de selectie en aanschaf van software

kan de ervaring van bestaande gebrui-

kers een belangrijke rol spelen. Advo-

catenkantoren wordt daarom bij

dezen gevraagd om mee te werken aan

de on line enquête naar gebruikerser-

varing met software. De enquête is toe-

gankelijk via het onderdeel Benchmark

op de website www.balieplus.nl. Het is

de bedoeling de resultaten van het

onderzoek rond juni 2003 in rapport-

vorm uit te brengen. Meer informatie

daarover vindt u te zijner tijd op de

genoemde website.

Benchmark software 

voor de advocatuur 2003

Natuurlijk: het politieke primaat ligt bij

de Tweede Kamer. Maar na de hobbel

van de behandeling door de Eerste

Kamer moet de advocaat met het pro-

duct aan de slag. Maandelijkse reflec-

ties op de Chambre de réflexion.

W
eer veel strafrecht wat de klok slaat deze laatste wintermaan-

den. De Eerste-Kamercommissie voor Justitie heeft op 7 februari

2003 het voorlopig verslag uitgebracht in het wetsvoorstel Vor-

deren gegevens financiële sector (28.353). Met dit voorstel worden nieu-

we opsporingsbevoegdheden opgenomen in het Wetboek van Strafvorde-

ring voor het vorderen van gegevens bij financiële instellingen, zowel

voor nationale opsporingsonderzoeken als voor internationale rechtshulp-

verzoeken. De commissie heeft in het voorlopig verslag een aantal vra-

gen aan de minister van Justitie gesteld en wacht nu op de memorie van

antwoord. Deze wordt eind maart of begin april verwacht. 

In de eerste aflevering werd al gesproken over de Tijdelijke wet nood-

capaciteit drugskoeriers (28.201). Gezien de toch wat negatieve uitkom-

sten van de evaluatie van deze wet, lijkt het zeer gewenst dat de Eerste

Kamer nog eens kritisch naar de verlenging kijkt. Op 18 februari heeft de

minister een uitvoerige memorie van antwoord aan de Eerste Kamer

gezonden. In dit stuk gaf de minister aan welke maatregelen hij inmid-

dels na 1 oktober 2002 heeft genomen om de wet beter uitvoerbaar te

maken. Op 4 maart heeft de Eerste Kamer – toch wat teleurstellend – het

wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. Kritische geluiden werden

vernomen van GroenLinks, D66 en twee leden van de PvdA. Aan hen

werd ‘aantekening’ verleend: als er een hoofdelijke stemming zou zijn

geweest, zouden deze fracties en leden tégen hebben gestemd.

Ook de wetsvoorstellen Wet toezicht collectieve beheersorganisaties

auteurs- en naburige rechten (27.775) en de Aanpassing Boek 7 BW aan

richtlijn betreffende verkoop en garanties consumptiegoederen (27.809)

zijn zonder stemming aangenomen.

In de theepauze hield de vaste commissie voor Justitie zich nog ‘even’

bezig met een voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel Regels met

betrekking tot ernstige schendingen van het internationaal humanitair

recht (Wet internationale misdrijven, 28.337) en een nadere procedure

inzake DNA-onderzoek in strafzaken naar uiterlijk waarneembare per-

soonskenmerken (28.072). Bepaald geen pauze dus, en bepaald geen

lichte kost voor bij de thee. We wachten af wat de bevindingen zijn.
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