
Maarten Bakker
persbureau Cerberus

De Kamer overlegde vo-
rige week met de minis-

ter over de georganiseerde 
criminaliteit en de vastgoed-
fraude. Eind vorig jaar stuur-
de Hirsch Ballin de Kamer 
een groot aantal voorstellen 
die een eind moet maken 
aan de verwevenheid tussen 
onder- en bovenwereld. De 
bewindsman kondigde toen 
aan dat het misbruik van ver-
schoningsrecht en geheim-
houdingsplicht in de advoca-
tuur zal worden bestreden. 
De Orde van Advocaten zou 
daartoe zogenaamde experti-

seteams gaan formeren die de 
lokale dekens bijstaan bij het 
toezicht op kantoren.
Tijdens het overleg in de Ka-
mer had Hirsch Ballin daar 
weinig aan toe te voegen. De 
fracties van CDA en Chris-
tenUnie wilden weten of er 
nog andere maatregelen op 
stapel staan die het verscho-
ningsrecht van de advocatuur 
inperken. De ChristenUnie 
vroeg daarbij aandacht voor 
de onafhankelijke positie 
die advocaten innemen. Ze 
mogen volgens woordvoer-
der Anker niet vergeleken 
worden met notarissen, die 
officiële ambtdragers zijn 
en dus een publieke functie 
vervullen. Maatregelen die 
nu losgelaten worden op het 
notariaat kunnen niet één op 
één ook toegepast worden in 
de advocatuur, aldus het Ka-
merlid. Minister Hirsch Bal-
lin reageerde dat hij de erva-
ringen met de expertiseteams 
van de Orde wil afwachten. 
Bovendien is hij benieuwd 
wat de uitkomst zal zijn van 
een hoorzitting die de Kamer 
zelf gaat houden over het 
verschoningsrecht. 
 De bewindsman voelde 
er overigens niets voor om 
de concurrentie in het no-
tariaat ongedaan te maken, 
een maatregel waarvoor de 
SP pleitte. Volgens de par-
tij heeft de invoering van 
marktwerking in het notari-
aat in 1999 ertoe geleid dat de 
branche kwetsbaar werd voor 
beïnvloeding door crimine-
len. Om de concurrentiestrijd 
met andere kantoren vol 

te houden, zijn notarissen 
minder kieskeurig geworden 
bij de keuze van de clientèle. 
Hirsch Ballin meent echter 
dat een terugkeer naar vaste 
notaristarieven niet meer 
mogelijk is.

Fusie parketten
Tijdens hetzelfde overleg 
pleiten de fracties van VVD 
en PvdA ervoor dat het func-
tioneel en het landelijk par-
ket van het Openbaar Minis-
terie met elkaar fuseren. Het 
functioneel parket is vooral 
gespecialiseerd in financieel-
economische criminaliteit. 
Dit overlapt gedeeltelijk het 
takenpakket van het lande-
lijk parket, dat zich onder 
meer bezighoudt met de 
bestrijding van het witwas-
sen van criminele vermogens. 
Volgens VVD-Kamerlid Fred 
Teeven wedijveren beide 
diensten met elkaar om het 
inhuren van gespecialiseerde 
rechercheurs van de natio-
nale recherche. Die tweestrijd 
zou  het gezag van het OM 
uithollen, en de bestrijding 
van de georganiseerde crimi-
naliteit belemmeren. Beide 
diensten kunnen daarom het 
best fuseren, aldus Teeven. 
Volgens de voormalig OvJ 
moet dat volgend jaar gebeu-
ren, als de huidige reorgani-
satie bij het OM is afgerond.
Tijdens een overleg vorige 
week in de Tweede Kamer 
kreeg Teeven steun van  
PvdA-woordvoerder Ton 
Heerts. Heerts dreigde minis-
ter Hirsch Ballin zelfs al met 
een motie. Minister Hirsch 

Ballin is vooralsnog niet van 
plan aan de wens van de VVD 
en PvdA tegemoet te komen. 
Een nieuwe reorganisatie bij 
het OM, bovenop de lopende, 
zou volgens hem alleen maar 
afleiden van het feitelijke 
werk. Bovendien was hij er 
niet van overtuigd dat beide 
diensten ondermaats preste-
ren in de strijd tegen de geor-
ganiseerde criminaliteit.

In de Tweede Kamer leeft ook 
de wens dat er een nationale 
coördinator komt voor de 
bestrijding van de georga-
niseerde criminaliteit. Deze 
functionaris zou dezelfde 
rol kunnen vervullen als de 
nationale coördinator ter-
rorismebestrijding nu heeft 
bij het tegengaan van de ter-
reurdreiging. Hij zou moeten 
beslissen of bij de aanpak 
van criminele organisaties 
bestuurlijke of fiscale mid-
delen worden ingezet, of het 
strafrecht. Minister Ter Horst 
van Binnenlandse Zaken wil 
echter dat de coördinatie bij 
de bestrijding van de georga-
niseerde criminaliteit vooral  
bij de regio komt te liggen. 
Volgens haar bewegen crimi-
nele organisaties zich vaak op 
decentraal en niet op lande-
lijk niveau.

Inperken verschoningsrecht 
(nog) niet aan de orde
De fracties van CDA en Chris-

tenUnie vragen zich af of er 

maatregelen op stapel staan 

die het verschoningsrecht van 

de advocatuur inperken. Hirsch 

Ballin wacht de ervaringen 

van de expertiseteams van de 

Orde af en is benieuwd naar 

de hoorzittingen over het ver-

schoningsrecht. 
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