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“
“Wij zouden ons struc-

tureel kunnen onthou-
den van die diensten 
waarop een meldings-
plicht van toepassing is. 
Alsdan kiest de advo-
caat voor een zelfopge-
legd beroepscelibaat. 
Een dergelijk offer is 
het verschoningsrecht 
toch zeker waard? En 
bovendien: er blijft dan 
nog genoeg te doen.
Bredase deken J.J.M. 
Hertoghs, jaarrede, Verslag 
Raad van Toezicht 2006/2007.

Wat maakt een advo-
caat tot advocaat? Je 
toegevoegde waarde 
ontstaat doordat je (...) 
regelmatig die gang 
naar de rechtszaal 
maakt, de nieren van de 
rechter proeft, merkt 
wat aankomt en wat 
niet, leert inschatten 
welk argument kans 
maakt en welk niet. In 
de rechtszaal verken 
je de grenzen van het 
mogelijke.
Arjen van Rijn, lid Haagse 
Raad van Toezicht, Be-
edigingspraatje 25 januari 
2008.

Als ik praat over toma-
ten, zijn dat voor de 
politie handgranaten. 
Een komkommer wordt 
een scudracket. Als u 
het zo vertaalt, ben ik 
een soort Bin Laden. De 
Bosnische Hagenaar Ma-
ruf ‘Paja’ M. wordt door 
het OM medeverantwoor-
delijk gehouden voor een 
aanslag op Cor van Hout, 
de Volkskrant, 6 februari 
2008.
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Lucien Wopereis 
vertrokken
Dit nummer is het laatste waaraan 
orderedacteur dr. Lucien Wopereis 
heeft meegewerkt. Na zes jaar ver-
laat hij de Nederlandse Orde van Ad-
vocaten, hij wordt Hoofdredacteur 
Nieuws bij KSU Uitgeverij. Lucien 
heeft de inbreng van de Orde steeds 
soepel begeleid en optimaal vorm-
gegeven. Hij heeft in dit blad ook de 
rubriek Actualiteiten verruimd en 
op een hoger plan gebracht. Altijd 
alert, altijd scherp, bijna altijd nuch-
ter – Tukker als hij is. We feliciteren 
zijn nieuwe werkgever en wensen 
Lucien minstens zo’n productieve 
periode toe als hij de afgelopen zes 
jaar had. (red.)

De genoemde partijen willen 
allemaal weten waarop de staats-
secretaris haar stelling baseert 
dat de toegang tot het recht geen 
gevaar loopt. ‘Uit alle reacties uit 
het veld blijkt dat de Leidraad er 
niet toe leidt dat de advocaten 
hun gewerkte uren daadwerkelijk 
vergoed krijgen. Als dat het geval 
is, verwachten de leden van deze 
fractie dat dit de animo onder de 
advocatuur om toevoegingszaken 
te accepteren zal afnemen, en 
daarmee de toegang tot het recht 
zal bedreigen,’ schrijft de PvdA. 
De VVD vraagt zich af of de ‘ver-
eisten van artikel 6 van het EVRM 

nog wel gegarandeerd worden’.
De SP stelt dat Albayrak handelt 
in strijd met het aangenomen 
amendement-Heerts, waarbij de 
bezuinigingen uit het regeerak-
koord werden teruggebracht van 
25 naar 10 miljoen euro. Die zijn 
ingevuld door afschaffing van ver-
goeding van de administratieve 
kosten bij ambtshalve toevoegin-
gen en aanpassing van de voor-
schotregeling. De Leidraad extra 
urenzaken levert een extra jaar-
lijkse besparing op van 5 miljoen 
euro. ‘De leden stellen vast dat de 
staatssecretaris bezuinigingen op 
de rechtsbijstand doorvoert tot 

een bedrag van 15,2 miljoen euro 
en daarmee niet handelt overeen-
komstig haar verklaring in haar 
brief van 21 december 2007.’
Het CDA wil weten waarom de 
Leidraad nu al is ingevoerd. ‘Deze 
loopt immers vooruit op de bevin-
dingen van de commissie die in 
opdracht van de staatssecretaris 
gaat onderzoeken op welke wijze 
de verzachting van de bezuini-
ging, die middels een amende-
ment van de Tweede Kamer is 
bewerkstelligd, wordt ingevuld.’ 
 (LW)

Kamerfracties kritisch over  
Leidraad bewerkelijke zaken

VVD, CDA, PvdA en SP zijn kritisch over de stelling van staatssecretaris 

Albayrak van Justitie dat de Leidraad extra urenzaken geen belem-

mering vormt voor de toegang tot het recht. Dat blijkt uit schriftelijke 

Kamervragen.
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