Actualiteiten

Vertrouwd
en Nieuw
Mocht u de vorige maand het Advocatenblad hebben gemist, dat kan kloppen.
Vanaf nu kunt u ons - lekker overzichtelijk - eens per maand in uw brievenbus
verwachten. Ook nieuw is dat de Kronieken niet meer individueel in het blad worden opgenomen. Voortaan worden deze
gebundeld en eens per kwartaal als handige, aparte bewaarspecials uitgegeven.
Maar niet alles is anders geworden. Zo
gaan we verder op het ingeslagen pad
om nieuws door, voor en over advocaten
op heldere, objectieve en journalistieke
wijze te brengen. Ook handhaven wij
onze ambitie andere beroepsgroepen aan
het woord te laten om zo de advocatuur
een spiegel voor te houden – zoals wel uit
ons coverartikel blijkt waarin officieren
van justitie vertellen hoe ze tegen advocaten aan kijken. En natuurlijk blijven we
boven op die verhalen en ontwikkelingen
zitten die onze aandacht verdienen en
laten we, als de omstandigheden daarom
vragen, nog steeds het nodige tegengeluid horen.
Dat is vertrouwd en toch nieuw.
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Van de redactie

Onvrede peilen
onder rechters
De Raad voor de rechtspraak houdt de
komende maanden een tournee langs de
Nederlandse gerechten om de onvrede
onder rechters te peilen. Aanleiding voor
die tournee is het recente manifest van
raadsheren van het gerechtshof Leeuwarden/Arnhem. Ze stelden daarin onder
meer dat de werkdruk bij gerechten zo
hoog is geworden dat de kwaliteit van de
rechtspraak in het geding is. De komende
maanden praat Raadsvoorzitter Erik van
den Emster met de besturen van de gerechten. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op
8 januari erkende hij al dat de werkdruk
in de strafsector ‘vaak te hoog is. Dat heeft
ook te maken met het grote verantwoordelijkheidsgevoel van rechters, die er alles
aan doen om een zaak goed af te doen,’
verklaarde hij.

Meer Wwft-problemen verwacht
Nu de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) op 1
januari is aangescherpt en de pakkans door
een strengere handhaving ‘aanzienlijk’ is
vergroot, verwacht de Haagse deken Bas
Martens vaker tegen Wwft-gerelateerde
problemen aan te lopen. De Wwft dwingt
advocaten hun cliënten te identificeren
en ongebruikelijke transacties te melden.
Bij de Haagse Orde is sinds kort het
Kenniscentrum Wwft gevestigd. Daar
kunnen advocaten vertrouwelijk vragen
stellen over de identificatie- en meldings-

verplichtingen. Nu de pakkans bij nietmelden groter is, verwacht Martens dat
advocaten vaker zullen melden dan de elf
keer in 2011. ‘Als je meldt, ben je gevrijwaard. Maar advocaten willen wel zeker
weten of zij moeten melden.’ Vastgoed
advocaat Willemijn Jansen kan zich goed
voorstellen dat zij het kenniscentrum gaat
raadplegen. ‘Juist nu alle ogen zijn gericht
op de vastgoedmarkt. Je wilt gewoon niet
geassocieerd worden met twijfelachtige
transacties en al helemaal niet met overtredingen van de Wwft.

Citaat

“Any lawyer who is unhappy
should go back to square
one and start again”
Opperrechter Sonia Sotomayor in het februarinummer van het Amerikaanse tijdschrift
O Magazine van Amerikaans televisie-icoon Oprah Winfrey
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