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Ten behoeve van de wetgevingsadvisering heeft de Orde 
veertien Adviescommissies Wetgeving, bestaande uit 
gespecialiseerde advocaten. In contacten met de justitie-
woordvoerders in de Tweede Kamer en Eerste Kamer is 
mij gebleken dat van onze wetgevingsadviezen dankbaar 
gebruik wordt gemaakt. Alle reden om het werk van deze 
commissies eens in het zonnetje te zetten.
 Gezien de enorme politieke belangstelling voor het strafrecht, zal het u 
niet verbazen dat de Adviescommissie Strafrecht de meest productieve is. 
De Adviescommissie heeft zich de laatste jaren moeten buigen over verschil-
lende wetsvoorstellen in het kader van terrorismebestrijding.
 Het wetsvoorstel afgeschermde getuigen is daar één van. Daarin wordt 
voorgesteld om aan ambtsberichten van de AIVD de status van bewijsmiddel 
in strafzaken te geven. Toetsing van de betrouwbaarheid van AIVD-infor-
matie wordt exclusief aan de rechter-commissaris gedelegeerd. De rech-
ter-commissaris kan de AIVD-ambtenaar als afgeschermde getuige horen, 
als het belang van de staatsveiligheid dat eist. Dat wil dus zeggen: buiten 
de aanwezigheid van partijen, en zonder dat de identiteit van de AIVD-’er 
bekend wordt. Ook krijgt de afgeschermde getuige een verschoningsrecht 
met betrekking tot het beantwoorden van vragen die naar zijn oordeel scha-
delijk zijn voor de staatsveiligheid. Een en ander betekent dat een verdachte 
veroordeeld zal kunnen worden op grond van bewijsmateriaal dat hij niet 
kent, en waartegen hij dus ook niets kan inbrengen.
 Volgens de Adviescommissie Strafrecht is het zeer de vraag of de voorge-
stelde regeling voldoet aan de eisen van een eerlijk proces zoals voorzien in 
art. 6 EVRM. In de Memorie van Antwoord die de minister onlangs indiende 
bij de Eerste Kamer, wordt dit bezwaar eenvoudigweg weggeredeneerd met 
het argument dat door het EHRM uitzonderingen op het zogenoemde on-
middellijkheidsbeginsel zijn geaccepteerd. Mager, gelet op het fundamen-
tele karakter van de voorstellen.
 Ook het wetsvoorstel Bijzondere bevoegdheden tot opsporing van ter-
roristische misdrijven, dat mogelijk maakt het voorarrest tot twee jaar en 
negen maanden te verlengen mét onthouding van kennisneming van het 
strafdossier, is door de Adviescommissie – en overigens ook door de Neder-
landse Vereniging voor Rechtspraak – sterk bekritiseerd wegens strijd met 
art. 5 EVRM (habeas corpus-beginsel) en art. 6 EVRM. Het wetsvoorstel tot 
strafbaarstelling van verheerlijking, vergoeilijking, bagatellisering en ont-
kenning van zeer ernstige misdrijven – ook wel genoemd het apologiever-
bod – is door de Adviescommissie eveneens ontraden wegens twijfels over 
de praktische toepasbaarheid en mogelijke contraproductiviteit.
 
Ook intern, dat wil zeggen binnen de Orde, komen de adviezen van de com-
missies soms van pas. Recentelijk adviseerde de Adviescommissie Strafrecht 
bijvoorbeeld over de voorbereiding van de nieuwe Gedragsregel 10 inzake 
informatieverstrekking uit strafdossiers. Ook kreeg de Algemene Raad ad-
vies over de brief die wij onlangs zonden aan de Vaste Kamercommissie voor 
Justitie om een experiment te bepleiten om advocaten toe te laten bij het 
politieverhoor.
 Mijn voorgangers hebben het gezegd, en ik zeg het nog maar eens: het 
werk van de adviescommissies is van onschatbare waarde.
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