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Hirsch Ballin trotseert Kamer bij

nummerherkenning

Lex van Almelo

Terwijl hij de Tweede Kamer vorig

jaar nog toezegde de bewaartermijn

te verlengen, ziet demissionair

minister Hirsch Ballin nu helemaal af

van het opnemen en opslaan van

geheimhoudersgesprekken. Dat blijkt

uit de brief die de minister onlangs

naar de Tweede Kamer heeft

gestuurd. Aanvankelijk bestond het

plan ook de gesprekken op te nemen

die advocaten voeren via het telefoonnummer dat bedoeld is voor

vertrouwelijke communicatie met de cliënt. De opnames zouden 30

dagen worden bewaard. Op aandringen van de kamer zegde de

minister toe deze termijn te verlengen tot 90 dagen. Bij de

uitwerking is de minister gaan twijfelen over de toegevoegde

waarde van het opnemen en tijdelijk bewaren. De opnames zouden

toch pas kunnen worden beluisterd als er een strafrechtelijk

relevante aanleiding bestaat om de geheimhouder te verdenken van

misbruik van de vertrouwelijkheid. In dat geval kan de rechter-

commissaris echter een machtiging verlenen om het toestel van de

advocaat af te tappen. Wat de minister precies tot dit inzicht heeft

gebracht, kon zijn woordvoerder niet tijdig zeggen.

Stagiaires staan centraal in tv-pilot

Hedy Jak

Vier advocaat-stagiaires staan maandag 30

augustus centraal in de pilot van het

VARA-televisieprogramma ‘De

Advocatenclub'. Zij werken in de algemene

praktijk van Pontius Advocaten in

Amsterdam en worden tijdens de uitzending

op de voet gevolgd. Zowel op kantoor als

op het politiebureau, tijdens huisbezoeken

en in de rechtszaal.

Advocaat-stagiaire Bram Mous: ‘Een

cameraploeg heeft ons vanaf juni gevolgd. Als er interessante

zaken waren, dan belden wij en kwamen ze aanzetten. In het begin

was het wel onwennig, zo'n lens in je nek. Soms had ik niet door dat

ik werd gefilmd en dan heb je echt zo'n schrikreactie.' De privacy

van cliënten werd volgens Bram goed gewaarborgd. ‘Cliënten die

geen toestemming gaven, werden ook niet gefilmd.' En wat hoopt hij

dat het programma bij de kijkers teweegbrengt? ‘Een beter beeld

van de sociale advocatuur. Voor veel toevoegingscliënten is de
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Toevoegingsbeleid hoeft

nauwelijks anders

Lex van Almelo
De Raad voor de Rechtspraak hoeft

zijn toevoegingsbeleid maar zeer

beperkt bij te stellen naar aanleiding
van de uitspraak waarover wij op 12

augustus berichtten. Volgens deze

uitspraak van de Raad van State moet
het vermogen van degene die

gefinancierde rechtsbijstand

aanvraagt niet worden getoetst op het
moment van de aanvraag, maar bij het

einde van de zaak, waarvoor de

toevoeging is aangevraagd. De
uitspraak van de Afdeling

Bestuursrechtspraak betrof een

voorwaardelijke toevoeging van vóór 1
april 2006. Op die datum zijn de

inkomens- en de vermogenstoets voor

de gesubsidieerde rechtbijstand
ingrijpend gewijzigd en worden

aanvragen op een andere manier

beoordeeld. In civiele en



drempel naar de advocatuur te hoog. Ik hoop dat mensen inzien dat

ze niet naar het Juridisch Loket hoeven, maar direct advocaten

kunnen consulteren. Ook wordt ons kantoor op de kaart gezet. Dat

levert - nu al - meer cliënten op.'

Kijkers die zich hebben ingeschreven, kunnen via TV Lab bepalen

of het programma een vervolg krijgt. Bekijk hier de trailer van het

programma. De Advocatenclub, maandag 30 augustus om 20.30 bij

de VARA op Nederland 3.

Lichte stijging gefinancierde rechtshulp

Tatiana Scheltema

Het beroep op gefinancierde rechtshulp

steeg vorig jaar met drie procent. De

grootste absolute toename in reguliere

toevoegingen betrof net als vorig jaar het

personen- en familierecht: op dat gebied

werden 98.133 toevoegingen afgegeven,

een stijging van 11% ten opzichte van

2006. Het aantal toevoegingen in

vreemdelingenzaken daalde met 21%.

Dat blijkt uit de Monitor Gesubsidieerde

Rechtbijstand 2009.

Met name het Juridisch Loket doet het goed. Deze

eerstelijnsvoorziening voorzag vorig jaar 783.077 rechtzoekenden in

enige vorm van informatie of advies, een stijging van 18% ten

opzichte van 2008. In 5% van de gevallen werd doorverwezen naar

de advocatuur, maar het aantal lichte adviestoevoegingen daalde

aanmerkelijk: in 2008 nog 15.294, vorig jaar nog maar 13.792. Hoe

dat komt, is niet onderzocht. Wel lijken burgers zich door de

invoering van diverse ‘prijsprikkels' beter bewust van de kosten van

rechtsbijstand. Opvallend is een uitgebreid onderzoek naar de

premiestelling van rechtsbijstandverzekeraars, dat op verzoek van

voormalig staatssecretaris Albayrak in de Monitor is opgenomen,

hoewel haar plan om een verzekering verplicht te stellen in de herfst

van 2008 werd afgeschoten. De tarieven zijn in de periode

2004-2009 steeds gestegen, maar vorig jaar zette een lichte daling

in.

VN-Comité bekritiseert beperking appèl

Lex van Almelo

Het VN-Mensenrechtencomité wil dat

Nederland de stroomlijning van het

hoger beroep in strafzaken

gedeeltelijk terugdraait. Het comité

vindt het verlofstelsel in strijd met

artikel 14 lid 5 van het VN-verdrag

inzake burgerlijke en politieke

rechten en nodigt de Nederlandse regering uit de wetgeving aan te

passen en vergelijkbare schendingen te voorkomen. In het bewuste

artikel staat dat iedereen die wegens een strafbaar feit is

veroordeeld het recht heeft  een veroordeling opnieuw te laten

beoordelen door een hoger rechtscollege. Een cliënt van Willem

Jebbink werd in juni 2007 gearresteerd toen hij zich bij de opening

van de Betuwelijn had vastgeketend aan de rails. De politierechter

legde hem zonder motivering een boete op van 200 euro wegens

het niet opvolgen van een ambtelijk bevel. De president van het

gerechtshof Den Haag wees het verzoek om verlof voor hoger

beroep af om de werklast van het hof te verlichten. Volgens Jebbink

zou het beroep zeker gegrond zijn geweest, omdat het bevel niet

bevoegd was gegeven.

bestuursrechtelijke zaken beoordeelt

de Raad voor Rechtsbijstand nu na de

indiening van de declaratie of de
rechtzoekende op basis van het

financiële resultaat van de zaak

alsnog in staat moet worden geacht
de kosten van rechtsbijstand zelf te

dragen. Daarbij wordt onder meer

getoetst of de rechtzoekende een
geldsom of een vordering op een

geldsom ontvangt ter hoogte van

tenminste 50% van het heffingvrij
vermogen. De uitspraak van de Raad

van State kan dus alleen gevolgen

hebben voor voorwaardelijke
toevoegingen die zijn afgegeven voor

1 april 2006.

Handen wassen in

onschuld

Advocaten die hun
opwachting maken

in de Old Bailey

zijn over het
algemeen knappe

koppen. Echter, de

beheerder van de
beroemde Londense rechtbank heeft

niets aan het toeval overgelaten. Op

de toiletten hangen sinds kort bordjes
waarin het wassen van de handen in

vijf stappen, en met illustraties, wordt

uitgelegd: nat maken, inzepen,
wassen, afspoelen en droogmaken.

‘Hoe hebben we dat toch al die jaren

gedaan?' vroeg advocaat Brian Reece

zich af in The Daily Telegraph.

Symposium Amsterdamse

rechtshulp

Vrijdag 3 september vindt het

symposium 'De Amsterdamse sociale

rechtshulp in beeld' plaats. De
bijeenkomst wordt georganiseerd door

de Universiteit van Amsterdam,

Vereniging Sociale Advocatuur
Amsterdam (VSAA) en de

Amsterdamse Orde van Advocaten.

Tijdens het symposium wordt er
teruggeblikt op 40 jaar sociale

rechtshulp en wordt er aandacht

besteed aan de sociale advocatuur
van nu.

Tijdstip en locatie: 13.45 - 18.00 uur

in de Oudemanhuispoort,

Amsterdam.

Zoveel jaar geleden

26-8-1789: Droits

de l'Homme

Gerrit Jan Pulles
Op 26 augustus

1789 keurde de

Franse Assemblée
Nationale de

Déclaration des Droits de l'Homme

et du Citoyen goed. De zeventien
artikelen van de tekst geven een

heldere, zij het wat lukraak aandoende

opsomming van een aantal
grondrechten, van het recht op



Het laatste tuchtrecht

Trudeke Sillevis Smitt

Heutink nog niet overal vanaf

Zijn beslissing zelf uit de advocatuur te stappen kon niet

meer voorkomen dat de Apeldoornse advocaat Heutink

door de tuchtrechter werd aangepakt. Op 14 juli jl. besloot de raad

van discipline hem te schorsen op grond van artikel 60b en 60ab

Advocatenwet. Een ‘gewone' schorsing wegens onbehoorlijke

praktijkuitoefening en spoedshalve schorsing, omdat ‘er geen enkel

zicht is op de veiligheid die verweerder en diens kantoor de

(resterende) cliënten behoort te bieden'. Daarnaast stelde de

voorzitter een onderzoek in naar de toestand waarin de praktijk van

Heutink zich bevindt (artikel 60c). Dat Heutink zich inmiddels al had

laten schrappen stond volgens de tuchtrechter aan een inhoudelijke

beslissing niet in de weg. De overdracht van de praktijk verliep te

traag en de belangen van cliënten moeten - zo veel, zo snel en zo

effectief als mogelijk is - veilig gesteld kunnen worden, aldus de

tuchtrechter. Heutink genoot bekendheid als strafadvocaat. Het zijn

vooral financiële perikelen die hem fataal zijn geworden.

Berichten van de Orde

Oproep: wordt u afgeluisterd?

Enkele advocaten hadden het afgelopen

jaar aanwijzingen dat hun vertrouwelijke

gesprekken met gedetineerde cliënten zijn

afgeluisterd. Het betrof zowel

telefoongesprekken als gesprekken in

spreekkamers in penitentiaire inrichtingen.

Zij hebben zich hierover bij de minister van

Justitie beklaagd. Naar aanleiding daarvan

heeft de Orde een gesprek gehad met

medewerkers van de Dienst Justitiële

Inrichtingen (DJI). Ook voor DJI staat

voorop dat geheimhoudersgesprekken niet mogen worden

afgeluisterd. Daarom wil DJI graag meer informatie over de omvang

van het probleem. Medio september heeft de Orde een

vervolggesprek met DJI, ze roept daarom bij deze advocaten op

haar te informeren over gevallen waarin zij sterke vermoedens

hebben dat hun gesprekken met gedetineerde cliënten zijn

afgeluisterd. Vermeldt u daarbij de betrokken inrichting en zo

mogelijk de datum. Wij verzoeken u dit vóór 6 september door te

geven aan a.hoevers@advocatenorde.nl.

Vereiste aantal opleidingspunten

De nieuwe Verordening op de vakbekwaamheid, in werking

getreden op 1 januari jl., vereist een hoger aantal opleidingspunten

dan voorheen, namelijk 20 in plaats van 16. Bovendien was het tot

2010 mogelijk om - bij een puntenoverschot uit voorgaande jaren -

in een bepaald jaar géén opleidingspunten te behalen. Dat kan nu

niet meer. Als een advocaat in de twee voorafgaande jaren

tenminste 52 punten heeft behaald, moet hij nu nog steeds in het

lopende jaar minimaal tien punten behalen.

vrijheid van geweten en eigendom, tot

de burgerplicht belasting te betalen.

Het stuk wordt vaak gezien als het
begin van de moderne

mensenrechtenbeweging, maar dat

klopt niet. De geestelijk vader van de
verklaring, markies de La Fayette,

had zich als generaal onderscheiden

in de Amerikaanse Burgeroorlog en
was daar onder de indruk geraakt van

onder meer de Onafhankelijkheids-

verklaring uit 1776, waar hij voor zijn
Déclaration stevig uit heeft geput.
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