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In vervolg op eerdere informatie over dit onderwerp in ‘Orde van de dag’ en

het Advocatenblad van 25 juli 2003 kan de Nederlandse Orde van Advoca-

ten u berichten dat op donderdag 21 augustus 2003 samen met de Konink-

lijke Notariële Beroepsorganisatie een gesprek heeft plaatsgevonden met

afgevaardigden van de Stichting Reprorecht. Tijdens dit gesprek zijn vra-

gen gesteld betreffende de representativiteit van het classificatieonderzoek,

het vastgestelde reprorechtplichtige percentage en de juridische grondslag

van het voorstel tot betaling.

De Stichting Reprorecht heeft toegezegd de vragen aangaande het onder-

zoek voor te leggen aan de onderzoekers van het onderzoeksbureau Veld-

kamp/NIPO. Zodra de reactie van het onderzoeksbureau door de Stichting

Reprorecht ontvangen is, zal deze door de Stichting Reprorecht schriftelijk

aan de Orde en de KNB worden meegedeeld. De Stichting gaat hierbij uit

van een termijn van twee weken. Van de zijde van de Orde en de KNB is

gezegd dat in afwachting van de antwoorden niet van de leden verwacht

kan worden dat de facturen betaald gaan worden. De Stichting Reprorecht

heeft aangegeven dat zij zal doorgaan met de incassoprocedure.

Voor de problematiek rond de praktijkvennootschappen en stichtingen

derdengelden is een oplossing gevonden: de facturen kunnen gebundeld

worden. Dit kan door op een van de formulieren het totale kopieervolume

aan te geven en op de overige een nul-volume in te vullen. Daarnaast dient

een overzicht van alle juridische entiteiten te worden bijgevoegd met daar-

op de NAW-gegevens, het KvK-nummer, de BIK-code (is de BedrijfsIndeling

Kamer van Koophandel) en de werknemersaantallen van elke entiteit.

De BIK-code voor de advocatuur is 74111 en voor het notariaat is dit 74113.

Voor de juiste BIK-code van de stichting derdengelden kunt u het best con-

tact opnemen met de Kamer van Koophandel, aangezien de stichtingen

onder verschillende codes geregistreerd kunnen worden. Indien om bunde-

ling is verzocht, zal de Stichting Reprorecht desgewenst in de toekomst

slechts één factuur verzenden en geen vragen stellen aan de hand van de

nul-opgaven, hetgeen wel geschiedt als er ‘stand alone’ opgaven worden

gedaan. Wordt vervolgd.

Reprorechtregeling: vervolg

ordemededelingen

Libanese advocaat

gearresteerd

Op 8 augustus jongstleden is de Libanese advocaat

en mensenrechtenactivist Dr. Muhamed Mugraby

gearresteerd op verdenking van ‘het zich voordoen

als een advocaat’. Volgens de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie

Human Rights Watch is de aanklacht ingegeven door politieke belangen.

Op 7 augustus jongstleden werd de 64-jarige advocaat in de ochtend in

zijn kantoor in Beiroet bezocht door twee politiemensen. Zij sommeerden

Mugraby zich te melden bij de openbaar aanklager. De volgende morgen

werd Mugraby gedurende vier uur verhoord. Het ‘zich voordoen als een

advocaat’ is volgens de Libanese wet op de juridische beroepen een overtre-

ding waarop een gevangenisstraf staat voor de duur van zes maanden tot

een jaar. Na het verhoor werd Mugraby in hechtenis genomen. Human

Rights Watch vermoedt dat hij gevangenzit in het gebouw van het minis-

terie van Justitie, ofwel in het daarnaast gesitueerde Paleis van Justitie. De

precieze reden van de hechtenis is vooralsnog niet bekend. 

Mugraby wordt al jarenlang door de Libanese autoriteiten lastiggevallen.

Hij werd in mei 2001 aangeklaagd wegens smaad, laster en belediging van

de rechterlijke macht omdat hij kritiek had geuit op vijf met name

genoemde rechters. Hij beschuldigde hen van onprofessioneel gedrag. De

Orde van Advocaten in Beiroet heeft herhaaldelijk geprobeerd te voorko-

men dat Mugraby een advocatenpraktijk zou uitoefenen in Libanon. Tot

twee keer toe werd door een disciplinaire commissie van de Orde geoor-

deeld dat Mugraby van het tableau moest worden geschrapt.

De advocaat is tegen beide beslissingen in beroep gegaan, maar de proce-

dures zijn nooit voortgezet. Zonder afronding van de beroepsprocedure is

een disciplinaire beslissing van de Orde niet rechtsgeldig. Mugraby heeft

dan ook tot 7 augustus jongstleden zijn praktijk uitgeoefend. 

Zie voor meer informatie over de mensenrechtensituatie in

Libanon: http://www.amnesty.nl/landeninfo/llp_liba2001.shtml

Voor meer informatie over de Stichting Advocaten voor Advocaten kunt u contact opne-

men met de secretaris Mr. Mirjam Siesling, p/a Janskerkhof 16, 3512 BM Utrecht, 

tel.: 030-253 71 21, fax: 030-253 70 28, M.SieslingHlaw.uu.nl

Advocaten voor advocaten

Toezichthouder WID/MOT

Het Bureau Financieel Toezicht

(BFT) gaat toezien op de naleving

van de Wet Identificatie bij dienst-

verlening (WID) en de Wet Melding

Ongebruikelijke Transacties (MOT)

door advocaten, belastingadviseurs

en accountants. Dat blijkt uit de

nieuwe Uitvoeringsregeling Wet Identi-

ficatie bij dienstverlening en de Wet mel-

ding ongebruikelijke transacties die

minister Zalm van Financiën naar

de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het BFT is al verantwoordelijk voor

de controle op gelden die door 

derden bij notarissen en gerechts-

deurwaarders zijn ondergebracht.

Volgens Financiën is het nieuwe toe-

zicht niet in strijd met de geheim -

houdingsplicht van advocaten en

notarissen. Ook acht de minister het

van belang dat het BFT al ervaring

heeft op dit punt.

Kijk voor de uitvoeringsregeling op Balie-

Net onder het kopje Dossier WID/MOT in

de menubalk links.


