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Russische advocaat vervolgd

De Russische advocaat Mikhail Trepashkin zit
al sinds oktober 2003 vast wegens wapenbezit.
Zijn proces wegens dit vermeende bezit is in
december 2004 van start gegaan. Tevens is Tre-
pashkin in mei 2004 veroordeeld voor de onthulling van staatsgehei-
men. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights First zijn de
omstandigheden rond zijn arrestatie verdacht. Bovendien deelt hij
zijn cel met zes anderen en wordt medische basiszorg hem ontzegd.
In 1999 werden diverse flats in onder andere Moskou getroffen door
bomaanslagen, waarbij zeker honderd doden vielen. De Russische
autoriteiten schreven deze aanslagen toe aan Tsjetsjeense rebellen en
zetten als gevolg hiervan de tegenaanval in op Tsjetsjenië. Mikhail
Trepashkin was adviseur van de door de mensenrechtenactivist Ser-
gei Kovalev opgerichte commissie die de omstandigheden rond de
aanslagen onderzocht. Hij verrichtte ooit werkzaamheden voor de
geheime dienst, de FSB (de opvolger van de KGB). Ook stond Tre-
pashkin als advocaat nabestaanden bij van de bomaanslagen in Mos-
kou. Hierbij stuitte hij op bewijs dat mogelijkerwijs de betrokken-
heid van de Russische overheid bij de Moskouse aanslagen zou kun-
nen aantonen.
Net voor hij de kans zou krijgen om dit bewijs te presenteren, werd
hij door de politie in zijn auto aangehouden. Die claimde vervolgens
dat Trepashkin een vuurwapen in zijn kofferbak had. Wegens dit ver-
meende illegale wapenbezit zit hij nu al meer dan een jaar vast en
heeft hij als gevolg hiervan zijn cliënten, twee dochters van een
slachtoffer van de bomaanslagen, niet bij kunnen staan als advocaat.
Bovendien heeft hij zijn bewijs tegen de Russische overheid niet kun-
nen presenteren in de rechtszaal.
De arrestatie van Trepashkin lijkt niet op zichzelf te staan. De co-
voorzitter van de Kovalevcommissie is inmiddels vermoord, één com-
missielid is door vergiftiging om het leven gekomen, één is er mis-
handeld, en twee andere leden zijn ontslagen uit hun wetgevende
functie.
Op 1 december, de eerste dag van zijn proces wegens wapenbezit,
bleek geen enkele politiegetuige een wapen in de auto van Trepash-
kin te hebben gezien. Zijn proces is nog niet ten einde. Human
Rights First vraagt daarom actie te ondernemen door de Russische
overheid te vragen om een eerlijk proces voor Mikhail Trepashkin, en
hem te laten gaan in het geval van een gebrek aan bewijs. Verder is
aan een zes maanden oud gerechtelijk verzoek om Trepashkin over te
plaatsen naar een meer humane plek van detentie nog steeds niet vol-
daan. Ten slotte pleit Human Rights First voor een eerlijk en volledig
onderzoek naar de omstandigheden rond de arrestatie van de advo-
caat.
Meer informatie over Human Rights First: http://humanrightsfirst.org.
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Conform de bepaling van de
Modelrichtlijn Arbeidsvoorwaar-
den Stagiaires en de daarbij beho-
rende modelarbeidsovereenkomst
worden de salarissen van de sta-
giaires jaarlijks geïndexeerd. Voor
de bepaling van het te hanteren
percentage wordt uitgegaan van
de reeks alle huishoudens, afge-
leid met peildatum oktober (geen
rekening wordt gehouden met het
effect van veranderingen in de
tarieven van de kostprijsverho-
gende – zogenaamde indirecte –

belastingen en de consumptiege-
bonden belastingen). Vergelijking
van de cijfers van oktober 2003 en
2004 geeft een stijging te zien van
0,8%. Op basis van deze stijging
bedragen de in de modelrichtlijn
opgenomen stagiairesalarissen
per 1 januari 2005 (rekenkundig
afgerond op H 5):
- voor een eerstejaars: H 1.915;
- voor een tweedejaars: H 2.180; 
- voor een derdejaars: H 2.430.

De Algemene Raad

Stagiairesalarissen per 1 januari 2005

Het normbedrag voor de bepaling
van de hoogte van het voorschot
dat in elk kwartaal wordt verstrekt
aan door de raad voor rechtsbij-
stand ingeschreven advocaten, is
met ingang van 1 januari 2005
vastgesteld op H 668 (was H 658).

Het kwartaalvoorschot bedraagt
niet meer dan H 41.700 (was 
H 41.100). Dat blijkt uit de rege-
ling tot vaststelling normbedragen
voorschotverlening 2005 op grond
van het Besluit vergoedingen
rechtsbijstand 2000.

Normbedragen voorschotverlening aangepast


