
Advocaat hoger beroep bestuurszaken 
helpt niet

Het heeft weinig zin om 
verplichte procesvertegen-
woordiging in te voeren bij 
hoger beroep in bestuurs-
zaken, omdat het voor 
de appellant nauwelijks 
uitmaakt of deze professi-
onele rechtsbijstand heeft 
of niet. Dat blijkt uit een 
onderzoek van de Rijks-
universiteit Groningen.*

De onderzoekers hebben 261 
uitspraken geanalyseerd die 
de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State 
heeft gedaan in hoger be-

roep, alsmede 256 zaken, die 
daaraan voorafgingen bij de 
rechtbanken in Arnhem, As-
sen, Den Bosch, Den Haag en 
Haarlem. In hoger beroep bij 
de Afdeling maken burgers 
wel vaker gebruik van profes-
sioneel juridisch advies dan 
bij een beroep bij de recht-
bank. Maar op de uitkomst 
heeft dat weinig invloed 
en in de meeste opzichten 
maakt het weinig tot geen 
verschil. ‘Appellanten met 
advocaten worden op geen 
enkele wijze met meer egard 
behandeld en boeken ook 
niet vaker succes dan appel-
lanten zonder,’ concluderen 
Bert Marseille Kars de Graaf 
en Jeanette Smit. Het groot-
ste verschil is dat de profes-

sionele bijstand vaker resul-
teert in een beroepschrift 
waarin de bezwaren tegen de 
uitspraak van de rechtbank 
helder en duidelijk uiteen 
worden gezet. 
Dat is echter geen reden om 
verplichte procesvertegen-
woordiging in te voeren. Op 
dit moment komt 79% van 
de appellanten met een dui-
delijk hogerberoepschrift. 
De onderzoekers verwachten 
dat dit percentage mét pro-
fessionele rechtsbijstand zal 
stijgen tot 86. De appellanten 
zullen daarvoor letterlijk een 
prijs moeten betalen. De on-
derzoekers vrezen dat recht-
zoekenden daardoor zullen 
afzien van hoger beroep. 
Als dat veel gebeurt, levert 

dat wellicht winst op vanuit 
bedrijfsmatig gezichtspunt. 
Maar vanuit het oogpunt van 
laagdrempelige rechtsbe-
scherming moet het volgens 
de onderzoekers worden 
beschouwd als verlies.

*)  A.T. Marseille, K.J. de Graaf en 
A.J.H. Smit: Ruimte voor rechts-
vorming. Boom Juridische uitge-
vers, Den Haag 2007.
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dat wellicht winst op vanuit 

Irina Kodzaeva is advocaat 
in de republiek van Noord-
Ossetië. Op 28 augustus 

2007 meldde Kodzaeva zich bij 
een speciaal detentiecentrum 
van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken om een van 
haar cliënten, Nazir Shamsu-
dinovich Muzhakhoev, bij te 
staan. Muzhakhoev was vanuit 
de gevangenis naar dit centrum 
overgebracht om te worden 
verhoord in verband met zijn 

vermeende betrokkenheid bij 
terroristische activiteiten. Van 
de onderzoekers van het Open-
baar Ministerie kreeg Kodzaeva 
echter te horen dat Muzhakhoev 
niet langer van haar diensten 
als advocaat gebruik wenste te 
maken. Haar werd de toegang 
tot Muzhakhoev ontzegd. Kod-
zaeva twijfelde of dit echt het 
geval was aangezien de onder-
zoekers haar geen schriftelijke 
bevestiging van Muzhakhoev 

lieten zien. Bovendien had 
Kodzaeva reden om te vrezen 
dat Muzhakhoev zou worden 
gemarteld: veel van haar andere 
cliënten waren onder soortgelij-
ke omstandigheden gemarteld. 
Toen Kodzaeva probeerde als-
nog bij Muzhakhoev te komen 
werd ze door een onderzoeker 
van het Openbaar Ministerie 
met haar hoofd tegen een deur-
klink geslagen en verwijderd. In 
het ziekenhuis bleek later dat 
Kodzaeva een hersenschudding 
had. Het verzoek van Kodzaeva 
om een strafprocedure tegen 
de onderzoeker te beginnen is 
onmiddellijk afgewezen omdat 
geen strafbaar feit kon worden 
aangetoond. Een soortgelijk 
verzoek van de onderzoeker om 
Kodzaeva voor mishandeling te 
vervolgen is inmiddels wel posi-
tief beoordeeld. 

Kodzaeva treedt regelmatig op 
voor cliënten die worden be-

schuldigd van (betrokkenheid 
bij) terroristische activiteiten. 
Veel van haar cliënten zouden 
zijn gemarteld om hen tot een 
bekentenis te dwingen. Onder-
zoek van Amnesty International en 
de VN Commissie tegen marte-
ling bevestigt dat er in Russische 
detentiecentra gemarteld wordt 
om bekentenissen los te krijgen. 
Advocaten die zich tegen deze 
mensenrechtenschendingen 
uitspreken worden in toene-
mende mate zelf geïntimideerd, 
aangevallen en vervolgd.

• De Stichting Advocaten voor 
Advocaten(L4L) heeft inmiddels haar 
zorgen over de positie van advocaten 
tegenover de desbetreffende autoritei-
ten geuit. Als u wilt meedoen aan de 
schrijfactie voor Irina Kodzaeva kunt u 
contact opnemen met Judith Lichten-
berg via e-mail infoAadvocatenvoor-
advocaten.nl voor een voorbeeldbrief 
of bezoek website www.advocaten-
vooradvocaten.nl. Daar leest u ook hoe 
u donateur kunt worden. Rekening-
nummers: ABN 489.938.655; Postbank 
433.83.27 (Amsterdam).
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