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Beslag Nina Brink veroorzaakt ophef
Linus Hesselink
Op dit moment vindt in de Utrechtse
rechtbank het kort geding plaats dat
journalist Eric Smit heeft
aangespannen om het beslag
opgeheven te krijgen dat Nina Brink op
zijn bezittingen en vorderingen heeft
laten leggen. Brink, die nu Nina
Storms-Vleeschdrager heet, trekt ten strijde tegen de
ongeautoriseerde biografie van Smit. Kamerleden van SP en VVD
vinden naar aanleiding van dit beslag dat er in Nederland te
gemakkelijk beslag kan worden gelegd, en advocaat Arnold Croiset
van Uchelen schreef in NRC Handelsblad dat pas na een
toegewezen vordering in de bodemzaak beslag zou moeten kunnen
worden gelegd. Onderzoeker Mirjam Meijsen, die voor de Raad
voor de rechtspraak onderzoek deed naar het conservatoir beslag
waarover ze in het Advocatenblad berichtte, bepleit subtielere en
snellere wijzigingen: ‘Goed dat er zoveel aandacht voor de zaak is.
Ongemerkt en waarschijnlijk onbedoeld is de positie van de
beslaglegger inderdaad steeds sterker geworden. Professor Ton
Jongbloed en ik hebben voorgesteld dat niet zozeer de wet maar de
beslagsyllabus wordt veranderd, door het lovd (landelijk overleg
sectorvoorzitters civiel van de rechtbanken), om beslagreksten
diepgaander te beoordelen. de voorzieningenrechter moet bij
verweer tegen de onderliggende vordering van meer informatie
worden voorzien. zo zou ook steeds in het beslagrekest aannemelijk
moeten worden gemaakt waarom er geld zou verdwijnen. Het
Landelijk overleg kijkt nu naar die voorstellen.'

‘Aanpak computercriminaliteit is
internetcensuur'
Hedy Jak
De officier van justitie mag straks
zelfstandig strafbare informatie van het
internet laten verwijderen, als het aan
demissionair minister Hirsch Ballin ligt.
Ook wordt het strafbaar als iemand
zonder toestemming openbare gegevens
overneemt en zich schuldig maakt aan
heling. Om deze computercriminaliteit
aan banden te leggen, presenteerde de
minister deze week een wetsvoorstel met
toelichting ter consultatie aan diverse instanties. Verder wil hij een
ruimer verbod op het afluisteren en opnemen van vertrouwelijke
gesprekken zonder toestemming.
ICT-deskundigen en informatierecht-advocaten zijn kritisch: dit
wetsvoorstel opent de deuren naar internetcensuur. Niels
Huijbregts van internetprovider XS4ALL vanmorgen in Spits, tot nu
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Kort nieuws

Haags Hof: snellere data
In zaken die vanaf
de rolzitting van 27
juli 2010 worden
gefourneerd voor
dagbepaling arrest
of voor dagbepaling pleidooi, zal de

toe de enige krant die reacties van experts peilde: ‘De toetsing is
een taak van de controlerende macht, de rechter dus, en niet de
uitvoerende macht. Nu krijgt de opspoorder de macht om censuur te
laten plegen.'
Opmerkelijk is overigens dat opsporingsdiensten van dezelfde
overheid het niet erg nauw nemen met de privacyregelgeving als ze
telecomklantgegevens opvragen. Dat blijkt uit een analyse van Bits
of Freedom van intern onderzoek van het ministerie van Justitie,
waarover het FD 27 juli berichtte.

Kabinet wil extern klachtinstituut
rechtsbijstandverzekeraars
Lex van Almelo
Het kabinet vindt het vooralsnog niet nodig wettelijke kwaliteitseisen
in te voeren voor rechtsbijstand die juristen en paralegals van
rechtsbijstandverzekeraars verlenen. Wel is er meer transparantie
nodig over de manier waarop zij juridische bijstand verlenen. Het
kabinet wil daarom dat de verzekeraars doorgaan met het
vormgeven van hun kwaliteitscode. Verder wil het kabinet dat het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening voortaan ook klachten
behandeld over de inhoud van de verleende rechtsbijstand. Tot nu
toe doet dat instituut deed in beginsel niet. Dit blijkt uit de
antwoorden van minister Hirsch Ballin van Justitie op kamervragen.
Uit de antwoorden valt verder op te maken dat
rechtsbijstandverzekeraars 8% van hun zaken uitbesteden aan
externe advocaten. Volgens het Verbond van Verzekeraars hebben
rechtsbijstandverzekeraars in 2008 33.108 zaken van de in totaal
404.713 zaken die zij jaarlijks behandelen in handen gegeven van
externe advocaten. De minister van Justitie schat dat
momenteel één op de drie huishoudens een rechtsbijstandpolis
heeft.

‘Wikileaks niet in strijd met EVRM'
Hedy Jak
De klokkenluiderswebsite Wikileaks
die afgelopen zondag vele duizenden
geheime documenten online zette,
heeft ‘niet verkeerd gehandeld', naar
de inschatting van
informatierechtadvocaat Milica Antic:
‘Het uitgangspunt is dat
staatsgeheimen niet mogen worden gepubliceerd, maar journalisten
stellen misstanden in de maatschappij aan de kaak en daarbij
maken ze vaak geheime informatie openbaar. De EVRM biedt
daarvoor ruimte, in artikel 10. Ik denk dat Wikileaks niet verkeerd
heeft gehandeld. De documenten zijn, neem ik aan, via een bron en niet onrechtmatig - verkregen. De informatie is neutraal, zonder
(suggestieve) commentaren. En er is zorgvuldig met de informatie
omgegaan door oudere dossiers openbaar te maken.'
Wikileaks beschermde zichzelf en haar bron(nen) tegen juridische
procedures door de site te versleutelen en informatie langs
ingewikkelde digitale routes via Zweden en België te sturen. ‘In die
landen zijn journalistieke bronnen beter beschermd. Vandaar dat
Wikileaks de informatiestroom via deze landen laat lopen. Naast de
juridische bescherming, helpen versnippering en versleuteling
natuurlijk als praktische bescherming', aldus Milica.

'Informatie Justitie over terugkeer
ex-gedetineerden waardevol'
Tatiana Scheltema

door het Hof Den Haag,
handelssector, bepaalde arrest- of
pleidooidatum ten vroegste drie weken
en ten laatste vier weken na de
rolzitting van fournering worden
gecommuniceerd via het
hofroljournaal. Dit betekent een
verkorting van de periode gelegen
tussen fournering en communicatie
van de bepaalde arrest- of
pleidooidatum van tussen de een en
vijf weken.

Stroomlijning
DSB-procedures
De sectoren handelsrecht hoven van
het gerechtshof in Amsterdam en Den
Bosch hebben een brief gepubliceerd
over de procesmogelijkheid bij deze
hoven, met overslaan van de
procedure bij de rechtbank, ter
stroomlijning van de
DSB-procedures.

Arrestatiebevel tegen
Iraanse advocaat
De Iraanse
autoriteiten
hebben een
arrestatiebevel
uitgevaardigd
tegen de
advocaat van een vrouw die wegens
overspel ter dood was veroordeeld
door steniging. Het vonnis tegen de
vrouw Sakineh Mohammadi Ashtiani,
werd eerder deze maand vernietigd
nadat advocaat Mohammad Mostafaei
de zaak aan de kaak had gesteld en
een internationale campagne voor
haar was gestart. Volgens
mensenrechtenorganisaties is
Mostafaei verdwenen en hebben de
autoriteiten zijn vrouw en haar broer
opgepakt om druk op hem uit te
oefenen om zich over te geven. Bron:
NRC Handelsblad
De Iraanse advocate Shadi Sadr
heeft over de kwestie een brief
geschreven aan het bestuur van de
Iraanse balie. Shadi Sadr is ook
spreker op het jaarcongres van de
Orde op 24 september a.s. Advocaten
voor Advocaten heeft een schrijfactie
georganiseerd.

Echtscheiding: GBA online
Sinds 1 juli jl. is
onder bepaalde
voorwaarden bij
gemeenschappelijke
echtscheidingsverzoeken de
verplichting vervallen om van beide
partijen een GBA-uittreksel over te
leggen. Een van de voorwaarden is
vermelding van het Burger Service
Nummer. Dit heeft het Landelijk
Overleg Voorzitters Familie- en
Jeugdrecht rechtbanken (LOVF) in juli
besloten.

Gemeenten en politie worden vooraf
geïnformeerd over de terugkeer van
ex-gedetineerden in de
maatschappij, als het aan de minister
ligt. Burgemeesters kunnen dan
passende maatregelen nemen om
maatschappelijke onrust, zoals
onlangs bij de terugkeer van Sytze
van der Z. in Eindhoven, te
voorkomen. Dat schreef demissionair minister Hirsch Ballin op 13
juli aan de Kamer. De pilot ‘Bestuurlijke informatievoorziening aan
gemeenten inzake ex-gedetineerden' (BIVGEG), waarbij 17
gemeenten (waaronder Eindhoven) informatie van Justitie kregen
over de terugkeer van in totaal 60 ex-gedetineerden was succesvol,
blijkt uit een evaluatie. De minister wil de pilot nu uitbreiden naar
circa 50 gemeenten. In de vervolgpilot zal informatie worden
verstrekt over jongeren die een PIJ-maatregel hebben ondergaan
en plegers van ernstige zeden- en geweldsdelicten. Hoe er met de
gegevens wordt omgegaan, wie er toegang toe heeft, en hoe lang
de informatie wordt bewaard verschilt per gemeente.
Ex-gedetineerden waren niet van de pilot op de hoogte. Inmiddels
wordt aan hen wel een folder verstrekt.

Bestuursrechters: meer zaken, minder
uitspraken
Lex van Almelo
De bestuursrechters bij de rechtbanken hebben het de afgelopen
jaren drukker gekregen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De
werkvoorraad was eind 2009 3,3% groter dan eind 2008 en 68%
groter dan eind 2000. De bestuursrechters deden afgelopen jaar
6% minder uitspraken dan het jaar daarvoor; vergeleken met 2000
verdubbelde het aantal uitspraken echter bijna met 49%.
De cijfers over de Centrale Raad van Beroep vertonen het
tegenovergestelde beeld. De Raad heeft het in de loop der jaren
juist minder druk gekregen. De werkvoorraad daalde met 4% tot
9281 zaken, terwijl het aantal aanhangige zaken ten opzichte van
1998 afnam met maar liefst 28%. Daarentegen deed de Raad in
2009 4% meer uitspraken dan in 2008 en 2% meer dan in 1998. De
kans dat de rechter een streep zet door een bestuursbesluit
schommelt bij gewone zaken sinds 2000 steeds rond de 33%.

Het laatste tuchtrecht
Over het nippertje
Trudeke Sillevis Smitt
Als er vlak voor de dag waarop de uitspraak is, een
bepaald artikel in de krant staat dat voor de uitkomst van
de zaak van groot belang is, is de verleiding groot dit
nog snel aan de kantonrechter te sturen. Maar ook in een
ontbindingsprocedure, waarbij hoger beroep is uitgesloten, is dat
klachtwaardig. Mr. X betoogde dat hij het belang van zijn cliënt had
laten prevaleren boven gedragsregel 15 lid 2 om te voorkomen dat
een niet appellabele beschikking zou worden gegeven die zijn
cliënte in financiële moeilijkheden zou kunnen brengen. Maar dat
betoog verwierp de raad van discipline. Een advocaat moet er
zonder meer op kunnen vertrouwen dat de advocaat van de
wederpartij zich niet eenzijdig (zonder dat de wederpartij nog kan
reageren) met mogelijk onjuiste suggestieve mededelingen tot de
rechter wendt als de procedure in staat van wijzen is. Daarbij:
herroeping van een beschikking in een ontbindingsprocedure is - in
bepaalde omstandigheden nog mogelijk - aldus de raad.

Berichten van de Orde

Duitse advocaten:
mondelinge behandeling
civiele zaak
Een oordeel zonder mondelinge
behandeling vermindert de kans op
tevredenheid bij de partijen, zegt de
Frankfurter advocaat Michael Weigel.
Weigel is als voorzitter van de
commissie burgerlijk procesrecht van
de Bundesrechtsanwaltskammer voor
afschaffing van artikel 522 van de Zivil
Prozess Ordnung. Dat artikel staat de
civiele rechter toe verzoeken
ongemotiveerd af te wijzen. Christian
Wolff, hoogleraar aan de Universiteit
van Hannover, kwam onlangs met het
voorstel om bij de komende
hervorming van de civiele procedure
het recht op een mondelinge zitting op
te nemen. Om zinloze verzoeken en
onnodige vertraging te voorkomen,
moeten advocaten hun cliënten
instrueren, op straffe van een
‘vertragingsvergoeding' of
aansprakelijkheid.

Zoveel jaar geleden
29-7-1983: Willem
Nagel
Gerrit Jan Pulles
Op 29 juli 1983
overleed in Leiden
de jurist, verzetsman,
wetenschapper en
literator Willem Hendrik Nagel. Nagel
werd onder het pseudoniem J.B.
Charles bij het grote publiek bekend
als schrijver en dichter. In
strafrechtkringen in en buiten
Nederland gold Nagel vooral als een
gezaghebbend jurist en criminoloog.
Behalve criminelen en hun gedrag
onderzocht hij ook, als een van de
eersten, de slachtoffers. In 1959
introduceerde hij daarvoor de term
‘victomologie'. Vaak interviewde hij
zijn onderzoeksobjecten en dat gaf
zijn werk naast een antropologische
ook een journalistieke inslag. Zijn
literaire talent weerspiegelde zich al in
de titels van zijn wetenschappelijke
werk, zoals De meineed en Het
strafrecht en de onmens.

Reactie
Aanvulling op
alternatieve
toevoegingssysteem (OD 15 juli)
Geef advocaten die bereid zijn om op
basis van toevoeging te werken een
eenvoudig aanmeldings/- en
declaratieformulier. Zodra zij de zaak
van het Juridisch Loket doorverwezen
hebben gekregen, dienen zij dit in
waarna op de kortst mogelijke termijn
betaling plaatsvindt en niet pas aan
het einde van de zaak. Robert Peter
Kuijper, advocaat in Amsterdam.

Cursuswijzer VSO/PO
De nieuwe Cursuswijzer VSO/PO staat online. Het cursusaanbod in
deze Cursuswijzer betreft de periode september 2010-januari 2011.
U kunt de Cursuswijzer inzien op de Orde-website.
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