
Jan van Ommen, persbureau Cerberus

Het Hof van Discipline is geen bestuursor-
gaan in de zin van de Algemene wet

bestuursrecht, maar een onafhankelijk recht-
sprekend orgaan. De Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State is daarom niet-
bevoegd kennis te nemen van een beroep tegen

een uitspraak van het Hof. Dit blijkt uit een
gister gepubliceerde uitspraak van de Afde-
ling. Een eerder van het tableau geschrapte
advocaat uit Oeffelt stapte naar de Afdeling.
De man is het niet eens met het verzet van de
Raad van Toezicht tegen zijn beëdiging als
advocaat en procureur in het arrondissement
Arnhem. Die weigert de voormalig advocaat te

beëdigen, omdat bewezen is dat hij tijdens een
advocatenexamen heeft gefraudeerd. De
bestuursrechter in Den Bosch verklaarde de
man niet-ontvankelijk. Het hoger beroep hier-
tegen is gegrond, omdat de bestuursrechter
niet bevoegd is kennis te nemen van dit
beroep, aldus de Afdeling (zaaknummer
200409524).

Schrapping na examenfraude blijft overeind 

door Lex van Almelo

D e Maastrichtse deken Anneke Odeker-
ken-Holtkamp ziet geen reden om een

klacht in te dienen tegen advocaat Fernand
Tripels. De Amsterdamse beleggingsmaat-
schappij Transmontaro heeft echter wel een
klacht ingediend bij de Raad van Discipline.
De beleggingsmaatschappij liet in opdracht
van een cliënt ruim een ton overmaken naar

de rekening van de Stichting Derdengelden
van zijn kantoor. Dit voorjaar bepaalde de
Maastrichtse rechtbank dat Tripels volgens
de zogenoemde Bruyninckx-richtlijnen eerst
contact had moeten opnemen met Trans-
montaro en het overgemaakte bedrag moet
terugbetalen. Tripels is tegen het vonnis in
beroep gegaan. In het Advocatenblad van 1
april jl. zegt Gerard Bruyninckx dat Tripels
inderdaad nader onderzoek had moeten

instellen, maar op andere gronden dan de
rechtbank aanvoert. Gezien deze onduide-
lijkheid en omdat de zaak nog in hoger
beroep dient, bestaat volgens Anneke Ode-
kerken-Holtkamp geen reden voor een tucht-
rechtelijke klacht tegen Tripels. Zij is het
bovendien met Tripels eens dat deze geen
reden had om te twijfelen aan de goede
trouw van zijn cliënt: ‘Het is geen schimmige
cliënt, ik ken zijn naam en adres.’

Geen dekenklacht tegen Tripels 
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Landelijke registratie van advocaten 

Op 6 juni jl. werd in Den Haag het convenant ondertekend over

de invoering van een landelijke registratie van advocaten. Deze

Beheer Advocaten Registratie (BAR) voedt de registratiesystemen

van de ondertekenende organisaties, de Orde, de Raden voor

rechtsbijstand en de Raad voor de Rechtspraak. Het gaat onder

meer om adres- kantoor- en beëdigingsgegevens. Een advocaat

hoeft veranderingen in deze gegevens vanaf het najaar niet meer

aan minstens vier maar znog slechts aan één organisatie door te

geven. De landelijke registratie is ook een voorwaarde voor de

afschaffing van het verplichte procuraat.

Het Instituut voor Bouwrecht
heeft een scriptieprijs in het leven
geroepen. Scripties met een bouw-
rechtelijk onderwerp waarvoor
minimaal het cijfer 8 is behaald
kunnen worden ingezonden. De
jury kent een eerste prijs (1000
euro) en tweede prijs (500 euro)
toe, daarnaast wordt de scriptie

met de eerste prijs voorgedragen
aan de redactie van het tijdschrift
Bouwrecht ter publicatie. Inzendin-
gen graag voor 31 augustus naar
de secretaris van de jury: mw. mr
A.Z.R. Koning, Postbus 85 851,
2508 CN, Den Haag.
Voor meer informatie zie: 
www.ibr.nl/scriptieprijs.

Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs
agenda

De ‘Union Internationale des Avo-
cats’ organiseert van 31 augustus-
4 september het 49ste congres te
Fez, Marokko. De algemene the-
ma’s zijn ‘Lawyers of the world: a
single code of ethics?’en ‘Digital
world: challenges for the legal sys-
tem’. Daarnaast is er een groot

aantal sessies van werkgroepen en
commissies, onderverdeeld in
algemene praktijk en mensen-
rechten respectievelijk business
law. Voor inlichtingen en inschrij-
ving: www.uianet.org; e-mail
uiacentreAuianet.org; tel. 0033-
144 885 566.

‘Union Internationale des Avocats’
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