
Britse advocatuur woedend

Patrick van IJzendoorn
journalist

Slechts 23 van de 2300 Britse advo-
caten die gerechtigd zijn om op te 
treden in complexe fraude-, ter-
rorisme- en moordzaken zijn ak-
koord gegaan met de vernieuwde 
en karige rechtsbijstandcontrac-
ten. Dat meldt het blad Private Eye. 
De Legal Services Commission 
(LSC) had eerder geweigerd te 
zeggen hoe groot de weerstand 
binnen de advocatuur was tegen 
de bezuinigingsplannen. Door 
deze massale weigering dreigen 
grote, ingewikkelde rechtszaken 
niet door te gaan. Afgelopen jaar 
telde het land 100 complexe zaken 
waarbij in totaal 400 verdachten 
betrokken waren.
Zoals de plannen van de regering 
er nu liggen, zal de dagvergoeding 
voor een Queen’s Counsel, een 
topadvocaat, in zogeheten very high 
cost cases (zaken die langer duren 
dan 40 dagen) dalen van £ 525 

(697 euro) naar £ 476 (631 euro), 
en voor een gewone barrister van 
£ 330 (438 euro) naar £ 285 (378 
euro). Het ministerie van Justitie 
vindt dat er onevenredig veel geld 
naar zulke megaprocessen gaat 
en wil het beschikbare geld beter 
verspreiden. Er ontstond twee 
jaar geleden een publieke veront-
waardiging toen bleek dat het 
advocatenkantoor dat de radicale 
moslimgeestelijke Abu Hamza 
verdedigde in twee jaar tijd £ 1,1 
miljoen (1,48 miljoen euro) aan 
rechtsbijstand had binnengehaald. 
De voorgestelde dagvergoedingen 
lijken nog altijd flinke bedragen, 
maar zijn lager dan de bedragen 
die advocaten twaalf jaar geleden 
verdienden. Vergeleken bij de dag-
vergoedingen die managementad-
viseurs krijgen voor het adviseren 
van ziekenhuizen, gemeenten of 
andere overheidsdiensten – ver bo-
ven de 1.000 euro – is het inkomen 
van de pleiters zelfs bescheiden.
De Bar Council heeft begrip voor 
de rebellerende barristers. Voorzit-
ter Sir Timothy Dutton is bang dat 

de huidige plannen ertoe leiden 
dat verdachten in ernstige zaken, 
zoals moord en terrorisme, goede 
rechtsbijstand zullen mislopen. 
Volgens hem is hier sprake van een 
ongewenste veramerikanisering 
van de advocatuur, waarbij de ver-
dachte zich gelukkig mag prijzen 
wanneer hij een bevlogen advocaat 
treft die zich voor een geringe 
vergoeding helemaal wil storten 
in een zaak. Meestal echter wordt 
de verdediging van een grote zaak 
geleid door een minder goede of 
onervaren advocaat. Tegenover Pri-
vate Eye verklaarde een anonieme 
strafpleiter dat er een rechtssys-
teem met twee snelheden dreigt te 
ontstaan: ‘eentje voor de rijken en 
eentje voor de armen – en helaas 
lijkt dat onvermijdelijk te zijn.’ De 
LSC is woedend over de massale 
protestactie en heeft zelfs gedreigd 
de Bar Council voor de rechter te 
slepen, omdat hier sprake zou zijn 
van kartelvorming. Het zal nog 
niet meevallen om een advocaat te 
vinden die deze zaak op zich wil 
nemen.
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“
“Het is 
gezegd

Dan heb je de komende 
vijf jaar slaande ruzie 
over wat erin zou moeten 
staan.
Tijn Kortmann, staats-
rechtgeleerde, over de mo-
gelijke herziening van de 
Grondwet in de Volkskrant 
28 februari 2008

Het is een stuk groter en 
immenser dan ik me ooit 
had kunnen voorstellen.
Kroongetuige La S. ook 
wel ‘Vieze Peter’ in reeks 
liquidatiezaken waarbij 
veertien verdachten zich 
moeten verantwoorden 
voor acht liquidaties in 
Amsterdamse onderwe-
reld, tijdens de zitting, de 
Volkskrant 5 maart 2008

Partners zijn dat niet al-
leen omdat ze toppers 
zijn op hun vakgebied, 
maar ook omdat ze bin-
nen de kantoorcultuur 
passen. Vanaf het moment 
dat iemand binnenkomt, 
wordt hij gevormd naar 
die cultuur. Die is daar-
door heel krachtig. Dat is 
aan de ene kant heel posi-
tief. Zonder dat je alles in 
regels vast hoeft te leggen, 
doet iedereen toch alles 
op dezelfde manier. Keer-
zijde is dat de gevestigde 
orde de status-quo krach-
tig beschermt.
Marcel Wanrooy, senior 
adviseur bij adviesbureau 
GITP en gepromoveerd op 
onderzoek naar het bestu-
ren van dienstverlenende 
organisaties met profes-
sionals, in Het Financieele 
Dagblad 12 maart 2008
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Het beste van
       twee werelden

Onze cursussen zijn gericht op de praktijk en gebaseerd 
op de wetenschap. Zo haalt u maximaal rendement uit
uw opleiding. Met CPO bent u zeker van uw zaak.

Kijk voor ons cursusaanbod bij
het katern Orde elders in dit blad

(advertenties)

RBI_Advo 05 bwerk v5.indd   153 20-03-2008   13:01:35


