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Wat is de winst van de invoering van een systeem

van bijzondere strafminima? Deze vraag staat op

17 oktober 2003 centraal tijdens het symposium De

minimumstraf, dat de Katholieke Universiteit Nijme-

gen (KUN) organiseert. Sprekers die dag zijn prof.

mr. P.J.P. Tak (dagvoorzitter), hoogleraar aan de

Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUN; prof.

dr. A.M. van Kalmthout, hoogleraar aan de Faculteit

der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Til-

burg; mr. ing. W.G.J.M. van de Camp, lid Tweede

Kamer; en mr. N.A.M. Schipper, president Gerechts-

hof Amsterdam. Locatie: Spinozagebouw, zaal 3,

Montessorilaan 3, KU Nijmegen. Stichting KUN,

Nijmegen, o.v.v. Symposium ‘De minimumstraf’ en

de naam van de deelnemer. Meer informatie bij

Onderzoeksprogramma Rechtspleging, Faculteit

der Rechtsgeleerdheid KUN, tel.: 024-361 30 88, 

e-mail: I.SchefferAjur.kun.nl De slui tingsdatum

voor de inschrijving is 1 oktober 2003.

Regelmatig bereiken ons berichten

van advocaten dat zij problemen

ondervinden bij het bezoeken van

hun cliënten in penitentiaire inrich-

tingen. Detectiepoorten die inmid-

dels zo precies zijn afgesteld dat een

advocaat geruime tijd moet uittrek-

ken om naar binnen te komen. Blok-

tijden en telefoonregelingen die de

efficiency van de strafpraktijk be -

paald niet bevorderen. Cliënten die

hun dossier niet in de cel mogen heb-

ben of maar ten dele. Corresponden-

tie die standaard wordt openge-

maakt, al dan niet in het bijzijn van

de cliënt.

Indien u zich herkent in één of meer-

dere situaties als hiervoor beschre-

ven, dan wel nog andere voorbeelden

kunt noemen, verzoeken wij u te

reageren om uw ervaringen met ons

te delen. Mocht uit uw reacties blij-

ken dat op grote schaal dezelfde pro-

blemen leven bij de strafrechtadvoca-

ten, dan kunnen wij hierover in con-

tact treden met Justitie.

U kunt reageren via a.vanarkelAadvoca-

tenorde.nl of per post: Nederlandse Orde

van Advocaten, t.a.v. A-M van Arkel, post-

bus 30851, 2500 GW Den Haag.

Bezoeken penitentiaire inrichtingen problematisch?

Dat heeft secretaris mr. Th. L. van der

Veen in een brief aan de Orde

bekendgemaakt. De werkgroep ijver-

de onder andere voor vermindering

van de opleidingsverplichtingen

voor oudere advocaten. Ook was het

de activisten een doorn in het oog

dat ze een minimumaantal toevoe-

gingen moesten doen om deze toege-

wezen te blijven krijgen. 

Van der Veen (84 jaar, waarvan 51

advocaat) zegt desgevraagd dat hij van

de drie leden van de werkgroep, ‘alle-

maal ver boven de tachtig’, nog alleen

was overgebleven. ‘De een is ziek, de

ander geen advocaat meer.’ Hij wil

geen nieuwe leden werven want

anders dan in het midden van de jaren

negentig ‘is er nu niet veel meer te

doen. We wilden niet dat oudere advo-

caten, aanvankelijk 65+, later 70+,

werden afgeschreven. We lieten ons

geluid horen toen dat nodig was.’ Niet

dat de toestand nu ideaal is: ‘Ik heb

tientallen jaren lang vrijwillig cursus-

sen gevolgd, terwijl het nu allemaal zo

bedillerig is.’ Eén actiepunt zou hij

nog wel weten: ‘De lokale orde laat de

70-plussers de volle mep betalen, ter-

wijl de landelijk orde wel een speciaal

tarief kent.’

Seniores, non Seniles opgeheven

Minimumstraf

agenda

actualiteiten

Het BeNeLux-Universitair Centrum

start binnenkort met de multidisci -

pl inaire leergang Opsporing vanuit cri-

minologie, psychologie en mensenrechten.

De leergang is bedoeld voor perso-

nen die werkzaam zijn op het ter-

rein van de politie en bijzondere

opsporingsdiensten, de rechtshand-

having, de rechtspleging en de advo-

catuur. Gedurende tien maanden

doet men kennis en vaardigheden

op, op het gebied van opsporing en

het omgaan met informatiebron-

nen. De leergang wordt afgesloten

met het schrijven van een scriptie en

een eindgesprek. Indien men vol-

doet aan de opleidingscriteria komt

men in aanmerking voor het B.U.C.-

certificaat van deskundige en voor

academische credits. Locatie: Techni-

sche Universiteit Eindhoven. Cur-

susdata (elke dinsdag van 14.00–

21.00 uur): 7 oktober; 4, 11 en 25

november; 9 en 16 december 2003,

13 en 27 januari; 10 februari; 9 en 23

maart; 20 april; 11 en 25 mei; 8 juni

2004. Informatie en aanmelding bij

BeNeLux-Universitair Centrum, Post -

bus 206, 5201 AE ’s-Herto gen bosch,

tel. in Ned. 073-52 20 005, tel. in Bel-

gië 032-27 21 68, fax (+31)(0)73-52 21

000; e-mail: bucAtref.nl

Opsporing

Op woensdag 17 september 2003

organiseert Elsevier Congressen het

congres Dadergericht beleid voor veelple-

gers. Onder leiding van dagvoorzit-

ter mr. S.B. de Pauw Gerlings-

Döhrn, vice-president en kinder-

rechter van de Rechtbank

Rotterdam, komt u meer te weten

over onder andere dadergericht

beleid en het meerjarenplan van het

Openbaar Ministerie. Sprekers zijn

onder meer mr. T. Willemsen, offi-

cier van Justitie OM Den Bosch,

H.W.A. van den Berge EMPM, direc-

teur Regiopolitie Haaglanden en

drs.R.E. Breuk, kinder- en jeugdpsy-

chiater Paedologisch Instituut

Amsterdam. Lokatie: World Trade

Centre, Beursplein 37, 3001 DB Rot-

terdam. Informatie: tel. 070 – 441

57 95, informatie: Charlotte Moer-

man, congresontwikkelaar, Charlot-

te. MoermanAReedbusiness.nl. of

Daniëlle Saris, projectassistente,

Danielle.SarisAReedbusiness.nl, tel.

070-441 57 06.

Veelplegers


