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* italiaanse  
maffia en  
justitie
Op 21 februari organi-
seert CIROC (Center 
for Information and 
Research on Organised 
Crime) een seminar 
met als thema ‘Itali-
aanse maffia, afpersing 
en deals met justitie’. 
Vooraanstaande sprekers 
uit Nederland en Italië 
zullen spreken over dit 
onderwerp en met elkaar 
in debat gaan. Voor meer 
informatie en het pro-
gramma verwijzen wij 
u naar de website www.
ciroc.nl.

* jonge balie 
alkmaar
Het bestuur van de Ver-
eniging de Jonge Balie 
Alkmaar is voor het ver-
enigingsjaar 2006/2007 
samengesteld uit : mr. 
E.C.W. van der Poel 
(Ilse), voorzitter; mr. 
R.A. de Weerd (Rosie), 
penningmeester; mr. 

C.R. Rutte (Charles), 
secretaris; mr. M.L. 
Molenaar (Marina), por-
tefeuillehouder oplei-
dingen; mr. E. Richie 
(Eveline), algemeen lid. 
Het secretariaatsadres 
van de vereniging is: 
Postbus 10��, 1810 KA 
Alkmaar.

* eela award
De European Employ-
ment Association 
(EELA) stelt een prijs 
ter beschikking voor 
rechtenstudenten of 
advocaten ( met minder 
dan vijf jaar ervaring) 
op het gebied van het 
arbeidsrecht. De prijs 
wordt uitgereikt aan 
de auteur van het beste 
artikel over een toepas-
selijk onderwerp op het 
gebied van (Europees) 
arbeidsrecht. De prijs 
bedraagt �.000 euro 
plus een jaar lang gratis 
lidmaatschap van EELA. 
Voor meer informatie 
zie www.eela.org.

* jonge balie 
rotterdam en 
dordrecht
Het bestuur van de Ver-
eniging de Jonge Balie 
Rotterdam en Dordrecht 
bestaat bestaat met 
ingang van 27 oktober 

2006 uit : mr. R. Hoo-
gendoorn, voorzitter; 
mr. N.F.A. van Bentum 
vicevoorzitter, commis-
saris opleidingen; mr. 
E.M. Kleijer, secretaris; 
mr. P. van Zoelen, com-
missaris activiteiten; 
mr. J.A. Ottevanger, 
penningmeester; mr. A. 
van Vliet, commissaris 
pleitoefening.

* luchtkwa-
liteit in de 
bouwpraktijk
Op dinsdag 6 februari 
organiseert het instituut 
voor bouwrecht de stu-
diemiddag ‘Luchtkwali-
teit in de bouwpraktijk’. 
Onderwerpen die zullen 
worden behandeld zijn 
o.a.: de praktijk van 

luchtkwaliteit en lucht 
in relatie met ruimtelij-
ke ordening en bouwen. 
Meer informatie over 
deze studiemiddag is te 
vinden op www.vbra.nl.

* jonge balie 
zwolle-lely-
stad
Het bestuur van de Ver-
eniging de Jonge Balie 
Zwolle-Lelystad bestaat 
bestaat met ingang 
van 8 november 2006 
uit : mr. H. ter Horst, 
voorzitter; mr. H. Polat, 
secretaris; mr. M.M. 
Massier, penningmees-
ter; mr. A. Vaarkamp, 
algemeen lid; mr. M. ter 
Beek, algemeen lid. Het 
secretariaatsadres van de 
vereniging is: Postbus 
�0149, 1�0� AC Almere.
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“
“

Er waren alleen rechters 
van het lagere niveau 
over. (...) Nu werden zij 
op een extreem com-
plexe zaak gezet. Hoog-
leraar recht Michael J. Kelly 
van de Creighton University 
over de rechters in het proces-
Sadam Hoessein, in De Volks-
krant, 2 januari

Bovendien vinden onze 
grote klanten, vooral 
Amerikaanse, diversi-
teit belangrijk. Er zit-
ten dus hele zakelijke 
motieven achter het 
streven naar meer di-
versiteit in de top. Marry 
de Gaay Fortman in Het 
Financieele Dagblad

De faillissements-
aanvraag was ook een 
dieptepunt, al is dat 
eigenlijk te veel eer voor 
die vreselijke advocaat 
van de schuldeisers. Die 
heeft geprobeerd zich-
zelf en zijn advocaten-
kantoor te positioneren 
over de rug van de 
schuldeisers én van de 
film. Producent San Fu Mal-
tha van de fim Zwartboek, in 
Nieuwe Revu, januari

In het algemeen is het 
niet altijd verstandig als 
een rechter bij de gele-
genheid van een mon-
delinge behandeling 
een aangevoerd argu-
ment aanduidt als ‘niet 
serieus’, maar dit neemt 
niet weg dat tijdens die 
mondelinge behande-
ling de rechter wel een 
zekere mate van vrij-
heid dient te worden 
gegeven bij de voorlo-
pige beoordeling van de 
aangevoerde argumen-
ten. Een wrakingsverzoek, 
ingediend omdat een rechter 
tot twee maal toe moest la-
chen om het gevoerde verweer, 
wordt afgewezen. Rechtbank 
Rotterdam, LJN260797.

Spronken: 
dilemma zit 
in naleving 
geheimhou-
dingsplicht

Taru Spronken, advo-
caat en hoogleraar 
straf(proces)recht in 
Maastricht, zegt desge-
vraagd over beroepsethi-
sche dilemma’s waarmee 
Moszkowicz in de zaak-
Holleeder wordt gecon-
fronteerd: ‘Hier spelen 
twee gedragsnormen: 

het verbod van beharti-
gen van tegenstrijdige 
belangen en het naleven 
van de geheimhoudings-
plicht. Het gaat in de 
zaak-Holleeder – op dit 
moment – niet over het 
gelijktijdig behartigen 
van belangen van cliën-
ten die tegenstrijdig zijn. 
Een van de cliënten is 
immers overleden. Pro-
blematischer is hier de 
geheimhoudingsplicht, 
want die is in beginsel 
absoluut en geldt ook 
na de dood van de cli-
ent. Moszkowicz mag 
informatie die hij heeft 

gekregen op basis van de 
vertrouwensrelatie met 
Endstra niet gebruiken 
bij de verdediging van 
Holleeder. Videobanden 
die aan hem zijn toever-
trouwd mag hij niet zon-
der toestemming van de 
cliënt aan de pers geven. 
Of dat zo is, dat weten we 
nu niet. Maar ook dat is 
niet altijd tuchtrechtelijk 
verwijtbaar. Als gebruik 
van vertrouwelijke infor-
matie noodzakelijk is om 
bijvoorbeeld te voorko-
men dat een onschuldige 
wordt veroordeeld of om 
een levensbedreigende 

situatie te voorkomen, 
dan kan dit een doorbre-
king van de geheimhou-
dingsplicht rechtvaar-
digen. Maar dat is een 
afweging die de advocaat 
zelf moet maken en die 
door de tuchtrechter 
getoetst kan worden. 
De advocaat kan door 
justitie niet gedwongen 
worden om dit soort 
gegevens prijs te geven.’ 
In het Advocatenblad  
binnenkort meer over deze 
dilemma’s. Zie ook p. 17  
van dit nummer.
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