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Protocol Haags strafpiket ondertekend

Maandag 21 oktober hebben vertegenwoordigers van het
Openbaar Ministerie, de politie, de Raad voor de Rechtsbijstand,
de rechtbank en de Orde van Advocaten (allen te Den Haag) het
‘Protocol rechtsbijstand Strafpiket in het arrondissement Den
Haag’ ondertekend. In het protocol zijn samenwerkingsafspraken
opgenomen die moeten bijdragen aan het goed functioneren van
het strafpiket. Eerder zijn ook in Rotterdam en Dordrecht derge-
lijke afspraken gemaakt.

In het protocol zijn verschillende verplichtingen opgenomen
voor de deelnemende partijen. Zo is ten aanzien van de politie
bepaald dat die de piketcentrale van de raad ‘ogenblikkelijk’ na de
inverzekeringstelling van een verdachte in kennis moet stellen.
Daarbij moet gebruik worden gemaakt van een door de Raad vast-
gesteld meldingsformulier, waarbij onder andere ook het doorkies-
nummer van de behandelend rechercheur wordt vermeld. Dat laat-
ste moet eindeloos heen en weer bellen door advocaten tegengaan.
Verder wordt in het meldingsformulier aangegeven of de verdachte
een voorkeur heeft voor een bepaalde piketadvocaat.

Belangrijkste bepaling ten aanzien van advocaten is dat deze de
ontvangen meldingen persoonlijk afhandelt, en dat hij ook zelf de
rechtsbijstand aan de verdachte bij de voorgeleiding aan de rechter-
commissaris verleent. Slechts in het geval van ‘bijzondere omstan-
digheden’ kan een advocaat zich laten vervangen. Daarmee moet
een einde komen aan de bij sommige kantoren gangbare praktijk
dat de piketadvocaat zich laat vervangen door kantoorgenoten, in
bepaalde gevallen ook stagiaires.

Verder is in het protocol ten aanzien van advocaten bepaald dat het
strafpiket duurt van 9.00 uur ’s ochtends tot 21.00 uur 
’s avonds, en dat hij zorgdraagt voor een goede bereikbaarheid,
zowel per telefoon als per telefax. Mocht de advocaat door bijzon-
dere omstandigheden niet in staat zijn meldingen in ontvangst te
nemen, dan stelt hij zo spoedig mogelijk de piketcentrale en de aan
hem gekoppelde reserveadvocaat in kennis. Als de advocaat niet
meer in staat is de verdachte voor 21.00 uur te bezoeken, dan geeft
hij dat door aan de verdachte, dan wel de betrokken rechercheafde-
ling.

De ondertekenaars van het document benadrukken dat het pro-
tocol niet zozeer bedoeld is om de gangbare piketpraktijk te veran-
deren, als wel om deze vast te leggen. ‘Het zijn voor een groot deel
oude afspraken, die nu in één document zijn gecodificeerd. Op
deze wijze willen alle betrokken partijen wat meer lijn in de afhan-
deling van piketzaken brengen,’ aldus J. Stikvoort, plaatsvervan-
gend korpschef van de politie Hollands Midden.

Mr. W. de Vries ondertekende het protocol namens de Orde
van Advocaten in het arrondissement Den Haag. Hij stelde dat hij
als deken zal toezien op de naleving ervan. ‘Advocaten die zich niet
aan de bepalingen uit het protocol houden, worden daar door ons
op aangesproken. Uiteindelijk kan een advocaat zelfs van de piket-
lijst worden geschrapt, maar zo’n vaart zal het doorgaans niet
lopen.’
Het protocol is te vinden op BalieNet, onder de knop nieuws.

MOT per 1 januari op sterkte

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) en het Bureau
voor politiële ondersteuning van de Landelijk Officier van Justitie
inzake de wet MOT (BLOM) moeten per 1 januari 2003 personeel
op sterkte zijn. Dat schrijft minister Donner van Justitie in een brief
aan de Tweede Kamer. Uitbreiding van het aantal fte’s bij de twee
bureaus is nodig in verband met de uitbreiding van de meldings-
plicht tot ‘handelaren in zaken van grote waarde’ en vrije beroeps-
beoefenaren, waaronder advocaten. Voor de uitbreiding van het
MOT en BLOM wordt 1,5 miljoen euro per jaar uitgetrokken. Het
is nog onduidelijk wanneer precies de meldingsplicht voor advoca-
ten in werking zal treden.

Bestuursreglement rechtbanken

De rechtbanken Dordrecht en Middelburg hebben hun bestuursre-
glementen gepubliceerd in de Staatscourant. Die hebben betrekking
op onder andere de vaststelling van de onderdelen van de organisa-
tie van de rechtbank, de gerechtsvergadering en de benoeming van
rechters en bestuursleden.

Europese Ombudsman: 
privacyregels worden misbruikt 

De Europese Ombudsman vreest dat de openbaarheid van bestuur
onder druk komt te staan, omdat steeds vaker een beroep op priva-
cywetgeving wordt gedaan om openbaarmaking van documenten
tegen te houden. Dat schrijft ombudsman J. Söderman in een brief
aan Commissievoorzitter Prodi. Söderman verwijst naar een aantal
voorbeelden van de in zijn ogen verkeerde interpretatie van de pri-
vacyregels. Zo aarzelt het Europees Parlement om een register open-
baar te maken met de namen van medewerkers van europarlemen-
tariërs. Dit zou namelijk hun privacy schaden. Söderman pleit
ervoor om bij de komende evaluatie van de Europese privacywetge-
ving artikelen toe te voegen die duidelijk maken dat privacywetge-
ving niet gebruikt mag worden om de openbaarheid van bestuur te
ondergraven.

Bron: Staatscourant, 22 oktober 2002


