
Het aantal aanmeldingen 
voor deelname aan piket-
diensten is het afgelopen jaar 
meer dan verdubbeld. Sinds  
1 augustus 2008 meldden 
zich al 437 advocaten bij de 
Raad voor de Rechtsbijstand, 
tegen 180 in het voorgaande 
jaar. 
De stijging wordt voor een 
deel veroorzaakt door de 
nieuwe piketregeling voor 
huiselijk geweld te Arnhem, 
zegt medewerker Hans van 
Rhijn van de Raad. Alleen al 
in Arnhem lieten 68 advoca-
ten zich voor huiselijk 

geweld op de nieuwe piket-
lijst plaatsen. Hoewel de 
spoeling dus dunner wordt, 
is er vooralsnog alleen een 
wachtlijst voor BOPZ-zaken, 
met name in de regio’s 
Amsterdam en Den Haag. 
De animo om piketdiensten 
te draaien houdt mogelijk 
verband met de verslechterde 
economische situatie. Ook 
het aantal advocaten met een 
‘gewone’ inschrijving nam 
toe. Bovendien nemen steeds 
meer advocaten deel aan het 
verwijsarrangement van het 
Juridisch Loket: 4320 in 2008 

tegen 4527 in 2009. ‘De 
indruk bestaat dat advocaten 
met betalende zaken het 
moeilijker krijgen, zodat zij 
zich aanmelden voor de 
gesubsidieerde rechtsbij-
stand,’ zegt Van Rhijn. 
Dat de markt enorm in bewe-
ging is merkt ook Marjan 
Bastiaan, directeur van oplei-
dingsinstituut OSR. Zij sig-
naleert een inhaalslag op 
basiscursussen als arbeids-
recht en bestuursrecht. Basti-
aan: ‘De groten van de mid-
delgrote kantoren hebben 
het moeilijk, en gaan zich nu 

richten op kleinere klanten: 
cliënten van middelgrote 
kantoren worden benaderd 
door de grotere broers en 
zussen.’ Ook de vaardig-
heidstrainingen lopen erg 
goed, ‘waarschijnlijk omdat 
er meer geprocedeerd wordt 
dan voorheen.’  Advocaten 
selecteren vooral cursussen 
die direct rendement opleve-
ren, zegt Bastiaans: ‘Men 
vraagt ons vaker om te advi-
seren bij het volgen van een 
gerichte opleiding. Vroeger 
ging men wat makkelijker 
om met die keuze.’ (TS)

Piketlijsten en verwijsarrangement populair

Door de recessie leven mensen in de toekomst. Ze gaan af op voorspellingen, maken zich 
zorgen en piekeren over mogelijke bezuinigingen. Voelen advocaten de economische crisis 
al? Minder werk, veeleisender klanten, rustiger werksfeer, wegblijfpremies? 
Wie er iets over kwijt wil, vertelt het de redactie!

De recessie

Actualiteiten

Advocaten die zich in China 
inzetten voor politiek 

gevoelige zaken wordt het op 
verschillende manieren moeilijk 
gemaakt, aldus een Chinese advo-
caat waar L4L onlangs mee sprak. 
Deze advocaten worden soms 
bedreigd of mishandeld door de 
geheime politie. Ook komt het 
voor dat de huisbazen van deze 
advocaten onder druk worden 
gezet om de huur op te zeggen. 
Een andere maatregel is het niet 
verlengen van de licentie. 

Ieder jaar in mei, verlengt het 
Chinese justitiebureau de ver-
gunningen van advocaten. Zij 
hebben deze vergunningen 
nodig om hun vak te mogen uit-
oefenen. In de praktijk blijkt het 
vergunningssysteem echter een 
pressiemiddel om kritische advo-
caten onder druk te zetten.
 Advocaten die werken aan 
politiek gevoelige zaken krijgen 
geen vergunning en worden zo 
monddood gemaakt. Dit heeft 
gevolgen voor het hele kantoor: 

als de vergunning van één ad-
vocaat niet wordt verlengd kan 
geen enkele advocaat van het 
kantoor zijn vak uitoefenen. 
Hierdoor is de druk op advocaten 
nog groter. 

Het vergunningssysteem heeft 
er dit jaar toe geleid dat, alleen 
in Peking, 53 advocaten hun vak 
niet meer kunnen uitoefenen. 
Zij hebben gemeen dat zij allen 
zaken behandelen die politiek 
gevoelig liggen. Zo verdedigen 
zij bijvoorbeeld leden van de 
verboden sekte Falun Gong, Ti-
betaanse monniken, slachtoffers 
van het melkpoederschandaal of 
slachtoffers van de aardbeving in 
Sichuan.
 Eén van hen is de prominente 
mensenrechtenadvocaat Jiang 
Tianyong, die vorig jaar op uitno-
diging van L4L sprak tijdens het 
jaarcongres van de Nederlandse 
Orde van Advocaten. Tianyong 
treedt op als advocaat van Ti-
betaanse monniken en Falung 
Gong-leden. Aanvankelijk werd 

daarom zijn vergunning niet 
verlengd; eind juli 2008 gebeurde 
dit alsnog. Dit jaar is hij één van 
de advocaten die in ongenade is 
gevallen, naast de mensenrech-
tenadvocaten Li Heping, Li Xi-
ongbing, Li Chunfu, Wang Yajun 
en Guo Shaofei.
 Het vergunningssysteem 
blijkt een effectief machtsmid-
del in de handen van de Chinese 
overheid.
 Advocaten voor Advocaten 
roept u op deel te nemen aan een 
schrijfactie waarbij de Chinese 
autoriteiten wordt opgeroepen 
dat advocaten in vrijheid hun 
beroep moeten kunnen uitoefe-
nen.   

• Voor informatie over de situatie in 
China, de schrijfactie, of over de Stich-
ting Advocaten voor Advocaten kunt 
u contact opnemen met Adrie van de 
Streek via e-mail infoAadvocatenvoor-
advocaten.nl of bezoek de website www.
advocatenvooradvocaten.nl. Daar leest 
u ook hoe u donateur kunt worden. 
Rekeningnummers: ABN 489.938.655; 
Postbank 433.83.27 (Amsterdam).

Vervolgde 
advocaten 
Stichting Advocaten voor Advocaten

Vergunningssysteem 
als pressiemiddel tegen 
kritische advocaten
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