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Veel is nog onduidelijk over de 
ramp met vlucht MH17 als dit 
nummer ter perse gaat. Wel 

krijgen de slachtoffers steeds meer een 
gezicht. Ook voor de advocatuur komt 
het nieuws dichtbij, nu blijkt dat advo
caat John Allen en zijn gezin aan boord 
van het vliegtuig zaten. 
 Allen werd geboren in Groot
Brittannië, maar verhuisde op jonge 
leeftijd naar Nederland. Na zijn rech
tenstudie in Rotterdam begon hij zijn 
carrière als advocaat bij NautaDutilh 
in 1996. Zijn specialisme lag bij IE en 
dan met name het octrooirecht. In 
2007 werd hij partner.
 Samen met zijn team bepleitte 
Allen een aantal grote zaken. Zo 
stond hij in 2010 voor het Hof van 
Justitie van de Europese Unie namens 

grondstoffenimporteurs in een zaak 
over DNA octrooien. Dit leidde tot de 
veel besproken uitspraak Monsanto v. 
Cefetra e.a. (C428/08). ‘Allen’s delivery in 
court is impressive,’ tekende Legal 500 in 
2013 op uit de mond van een van haar 
respondenten. 
 Nadat duidelijk werd dat Allen een 
van de slachtoffers van de Malaysia Air
lines crash was, verschenen op verschil
lende plekken aangrijpende hommages 

aan de advocaat. Een cliënte plaatste een 
‘In Memoriam’ op haar website: ‘John 
was een uitmuntend advocaat waarmee 
in de vele jaren van samenwerking een 
vriendschappelijke band was ontstaan. 
John was als geen ander.’
 Het beeld ontvouwt zich van een 
aimabele man en een kundig advocaat. 
Naast zijn inhoudelijke bijdrage aan 
NautaDutilh, deelde hij gul in zijn 
muzikaliteit en sportiviteit, vermeldt 
het kantoor op de website. Zijn kantoor
genoten laten weten een vriend te heb
ben verloren.
 De 44jarige advocaat was getrouwd 
en vader van drie zoons. Op 17 juli kwam 
het gezin samen met 293 andere passa
giers en bemanningsleden om het leven.
 De redactie van het Advocatenblad 
betuigt haar oprechte deelneming aan alle 
nabestaanden, vrienden en collega’s van de 
slachtoffers.
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In Memoriam  John Allen

Allen was 18 jaar verbonden aan nautaDutilh.

DIGITALISERING  De rechtspraak is positief over 
het wetsvoorstel dat digitalisering van procedures 
in hoger beroep en cassatie mogelijk maakt. Dat 
blijkt uit het gezamenlijke wetgevingsadvies van de 
raad voor de rechtspraak en de president van en 
procureurgeneraal bij de Hoge raad. 

LAWYER  DAsjuristen presenteren zich op linkedin 
als ‘lawyer’, ook al zijn zij geen advocaat. Dat is 
tegen het zere been van jurist floris Zwartkruis 
die DAs rechtsbijstand daarop aansprak. volgens 
DAs heeft het woord ‘lawyer’ drie betekenissen: 
advocaat, jurist en kwabaal (een zoetwatervis). uit 
het profiel blijkt volgens DAs duidelijk dat het gaat 
om de betekenis van ‘jurist’. 

TOEZICHT  De omslag naar een zichtbaar en 
consistent toezicht die de orde heeft ingezet in 2012 
en heeft versterkt in 2013, is in de eerste helft van 
2014 ‘verder bestendigd’. Dat concludeert interim
rapporteur toezicht mr. rein Jan Hoekstra in zijn 
bevindingen voor de eerste helft van dit jaar.

ADVOCATENWET  Er gaat veel veranderen voor 
plaatselijk dekens en de manier waarop zij 
toezicht houden. Met de invoering van de nieuwe 
Advocatenwet, waarschijnlijk per 1 januari 2015, 
krijgen ze veel meer bevoegdheden. Tijdens een 

seminar op 3 juli in het Muntgebouw in utrecht 
werden de plaatselijk dekens en de andere leden 
van de raden van toezicht bijgepraat door de 
algemeen deken, beleidsadviseurs van de orde en 
andere deskundigen. 

KINDERPARDON  De advocaat van een kazachse 
moeder en haar kinderen in een kinderpardonzaak 
is verbaasd dat staatssecretaris Teeven (veiligheid en 
Justitie, vvD), in hoger beroep gaat tegen de uit
spraak van de rechtbank in Arnhem op 1 juli. volgens 
de rechter is het beroep tegen de weigering van de 
staatssecretaris om de moeder en haar twee kinde
ren een verblijfsvergunning te verlenen, gegrond. 

ELF  Den Haag heeft er binnenkort een organisatie 
voor advocaten bij. De raad van Europese balies 
(ccBE) heeft besloten tot oprichting van de European 
lawyers’ foundation (Elf). Deze organisatie zal van
uit Den Haag projecten van de ccBE gaan uitvoeren.

> Kijk voor meer informatie op Advocatenblad.nl.

niels Hupkes, manager toezicht bij de orde, 
praat leden van de raden van toezicht bij over 
de nieuwe Advocatenwet.
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