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Wijziging Huishou-
delijk Reglement 
College van 
Afgevaardigden 

Het College van Afgevaardigden be-
sloot donderdag 27 maart jl.: 
•  in art. 3, aanhef en onder a eerste 

regel, te schrappen de woorden 
‘van de Algemene Raad’ en deze 
te vervangen door de woorden ‘als 
bedoeld in artikel 32, derde lid, 
van de Advocatenwet’; 

•  in art. 3, aanhef en onder e, achter 
de woorden ‘fi nanciële commissie’ 
op te nemen de woorden ‘als be-
doeld in artikel 32, derde lid, van 
de Advocatenwet’.

Inwerkingtreding: 27 maart 2008.
 
Toelichting
Art. 32 lid 3 Advocatenwet bepaalt 
dat het College van Afgevaardigden 
uit zijn midden een commissie aan-
wijst die tot taak heeft de rekening 

en verantwoording van het geldelijk 
beheer van de Algemene Raad te 
onderzoeken en daarvan verslag aan 
het College uit te brengen. Art. 3 
Huishoudelijk Reglement voor het 
College van Afgevaardigden spreekt 
onder a. van ‘de fi nanciële commis-
sie van de Algemene Raad’ en onder 
en van ‘de fi nanciële commissie’. Het 
gestelde onder a. is een misslag. Geen 
misverstand behoort te bestaan over 
de positie van de fi nanciële commis-
sie, te weten een commissie van en uit 
het College.
 Derhalve stelde de Algemene Raad 
voor deze misslag te corrigeren en 
zowel onder a. als onder e. door een 
verwijzing naar art. 32 lid 3 Advoca-
tenwet duidelijk te maken dat hier 
sprake is van de fi nanciële commissie 
van het College van Afgevaardigden. 
Het College heeft op 
27 maart 2008 ingestemd met de wij-
ziging van artikel 3.
 De Algemene Raad is overigens 
voornemens dit reglement in zijn 
geheel te moderniseren. 
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Advisering over transacties 
niet buiten witwasmeldplicht
Het beroepsgeheim van de advocaat 
geldt alleen voor het domein van 
procesvoering en het bepalen van de 
rechtspositie van de cliënt. Dit ant-
woordden de ministers van Justitie en 
Financiën op 2 april jl. op vragen van 
de VVD-fractie over het wetsvoorstel 
(wijziging van WID en Wet MOT) ter 
implementatie van Europese witwas-
richtlijnen. Volgens de ministers zijn 
advocaten verplicht te melden ‘voor 
zover zij specifi eke werkzaamheden 
zoals het assisteren bij de aan- en 
verkoop van onroerend goed of het 
oprichten van een vennootschap, ver-
richten’. Het antwoord is in lijn met 
de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie, dat op 26 juni 2007 oordeelde 
dat de verplichting voor advocaten 

in Europese witwasrichtlijnen om 
witwaspraktijken te melden, niet in 
strijd is met art. 6. EVRM.
 Het Belgisch Grondwettelijke Hof 
daarentegen beschermt het beroeps-
geheim nog sterker. Het besliste op 
23 januari jl. dat de vrijstelling niet 
alleen geldt wanneer de advocaat zijn 
cliënt verdedigt of in rechte verte-
genwoordigt, maar ook wanneer hij 
zijn cliënten informeert over de staat 
van de wetgeving die van toepas-
sing is op hun persoonlijke situatie 
of op de activiteiten die zij beogen. 
Ook advies over de manier waarop 
de cliënt die activiteiten binnen de 
grenzen van de wet kan uitvoeren, 
valt onder het beroepsgeheim, vol-
gens het Belgische Hof.
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