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Dionisio Díaz García werd op 4 decem-
ber 2006 op klaarlichte dag vermoord 
in de hoofdstad Tegucigalpa. Rond tien 
uur ’s ochtends was García op weg naar 
de Hoge Raad voor een zitting, toen hij 
werd neergeschoten door een bijrijder op 
een motorfiets. 
García werkte als advocaat voor de 
mensenrechtenorganisatie Asociacion 
para una Sociedad más Justa (ASJ), 
die economische, sociale en culturele 
rechten promoot. In 2004 begon ASJ een 
onderzoek naar de naleving van rechten 

van werknemers door particuliere bevei-
ligingsbedrijven, waarvan er in Hondu-
ras meer dan 100 actief zijn. Inmiddels 
heeft ASJ een aantal van hen er publie-
kelijk van beticht hun arbeidsrechtelijke 
verplichtingen te schenden.
García stond bekend als ‘de advocaat van 
de armen’. Hij behartigde onder meer 
de belangen van een aantal beveiligings-
medewerkers dat hun ontslag aanvocht 
omdat het kennelijk onredelijk zou 
zijn of beweerde het slachtoffer te zijn 
geworden van andere schendingen van 
arbeidsrechtelijke verplichtingen door 
(voormalige) werkgevers.
De moord op García volgde op een peri-
ode waarin hij en zijn collega’s werden 
bedreigd en geïntimideerd in verband 
met de ASJ-onderzoeken naar beveili-
gingsbedrijven. Zo ontving García’s col-
lega op 27 november 2006 een anonieme 
SMS in het Engels: ‘The life of Dionisio 
García could be in danger!!! Take care, 
loock (sic) for someone closer to your 
enemies!!!’. Op 2� augustus 2006 kreeg 
ASJ ook een aantal anonieme dreigtele-
foontjes, onder meer van een man die zei 
dat ASJ niet wist waar zij zich mee inliet. 
Vanaf 29 augustus 2006 werden García 

en de projectmanager van ASJ,  Dina 
Meza, bovendien herhaaldelijk gevolgd 
of in de gaten gehouden door bestuur-
ders van auto’s zonder nummerplaat 
die zich in de buurt van het ASJ-kantoor 
ophielden. Hoewel ASJ de bedreigingen 
steeds aan de autoriteiten heeft gemeld, 
zijn van overheidswege geen maatrege-
len genomen om García en zijn collega’s 
te beschermen.
Volgens Amnesty International worden 
Hondurese mensenrechtenactivisten, 
onder wie advocaten die mensenrech-
tenzaken behandelen, op grote schaal 
aangevallen, bedreigd en geïntimideerd 
vanwege hun legitieme werkzaamheden 
op dit terrein.
 

Voor meer informatie over García en de wijze waarop 
u voor hem in actie kunt komen: http://web.amnesty.
org/library/print/ENGAMR370072006 
Voor informatie over de Stichting Advocaten voor 
Advocaten kunt u contact opnemen met Judith 
Lichtenberg via e-mail infoAadvocatenvooradvoca-
ten.nl of bezoek de website www.stichtingadvocaten-
vooradvocaten.nl. Daar leest u ook hoe u donateur 
kunt worden. Rekeningnummers: ABN 489.938.655; 
Postbank 433.83.27 (Amsterdam).
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NVVB infor-
meert leden 
over GBA-uit-
spraak 

De Nederlandse Vereniging 
voor Burgerzaken (NVVB) 
heeft haar leden, alle Neder-
landse gemeenten, inmid-
dels geïnformeerd over de 
uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de 
Raad van State betreffende 
de GBA-verstrekking aan 
advocaten ten behoeve van 
een dagvaarding. Volgens 
de NVVB is de conclusie 
duidelijk: ‘De uitspraak van 
4 oktober 2006 leert ons dat 
gegevensverstrekking aan 
advocaten die de gegevens 
nodig hebben voor een dag-
vaarding mogelijk is.’ 

Uurtarief  
curatoren per  
1 januari 2007
Het uurtarief curatoren 
en bewindvoerders is met 
ingang van 1 januari 2007 
vastgesteld op H 176. De 
salarisbepaling vindt plaats 
overeenkomstig de Richt-
lijnen in faillissementen 
en surseances van betaling, 
opgesteld door het landelijk 
overleg van rechters-commis-
sarissen insolventies (Recofa), 
na overleg met de Neder-
landse Orde van Advocaten 
en de Vereniging Insolven-
tierecht Advocaten (Insolad). 
Het uurtarief wordt jaarlijks 
aangepast met een percenta-
ge dat overeenkomt met het 
procentuele verschil tussen 
het indexcijfer CAO-lonen 
per uur inclusief bijzondere 

beloningen, reeks voor de 
Overheid (juli-publicatie) 
van enig jaar en het overeen-
komstige indexcijfer in het 
voorgaande jaar.

Twee derde van 
RAIO-baten 
naar SSR 
De Nederlandse Orde van 
Advocaten en het oplei-
dingsinstituut van de rech-
terlijke macht, SSR, hebben 
afgesproken dat met ingang 
van 2007 twee derde van de 
RAIO-baten (de vergoeding 
die advocatenkantoren beta-
len voor stagiaires uit de 
rechterlijke macht) voortaan 
naar de SSR gaat. Een derde 
gaat naar de Orde, waarmee 
de leerstoel Advocatuur aan 
de Universiteit van Amster-

dam wordt bekostigd. Het 
College van Afgevaardigden 
heeft in december met deze 
nieuwe verdeling ingestemd. 
Ook wordt de hoogte van de 
RAIO-vergoeding flink opge-
trokken, omdat die naar het 
oordeel van betrokken par-
tijen op dit moment te laag 
is. De vergoeding bedroeg  
H �.44� euro per jaar, in 2007 
wordt deze verhoogd naar  
H 11.000. De verhoging geldt 
voor stagiaires die na  
1 januari 2007 starten met 
hun stage. In 2008 wordt 
de vergoeding H 1�.�00 per 
jaar, in 2009 H 16.�00. Voor 
kantoren die geheel of gro-
tendeels in de gefinancierde 
rechtshulp werkzaam  
zijn, geldt met ingang van  
1 januari 2007 een tarief van 
H 7.�00. 
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