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De Brauw en Allen & Overy 
hebben aan elke sectie een 
gewezen advocaat toege-
voegd, die de ontwikke-
lingen op het vakgebied 
bijhoudt en het document 
management systeem vult 
met actuele informatie. Ook 
de andere leden van de sectie 

stoppen daar hun kennis in, 
zodat deze goed kan worden 
gedeeld. De kantoren gebrui-
ken daarvoor volgens Van 
Dijk gewoon standaardsoft-
ware. Het hoeft dus niet veel 
tijd en geld te kosten. ‘Maak 
kennis delen positief,’ zei Van 
Dijk op het op 6 juni gehou-
den symposium Europa: 
weet wat je mist! 

Onderzoek door  
flutverweer
Uit een peiling op het sym-
posium blijkt dat twee van 
de drie rechters en advocaten 
zeggen nauwelijks te weten 
wat er speelt op het gebied 
van het EU-recht en het 
EVRM. Daarentegen heeft 
slechts één op de tien of-
ficieren van justitie het idee 
onvoldoende kennis te heb-
ben van het Europese recht. 
In de symposium-bundel 
schrijft officier van justitie 
Hans Pieters dat het OM en 
de politie zich de afgelopen 
jaren de nodige kennis over 
internationale samenwer-

king eigen hebben gemaakt. 
Maar in zijn ogen blijven 
de zittende magistratuur 
en de advocatuur achter. 
Het gevolg daarvan is onder 
meer dat rechters op basis 
van een ‘flutverweer’ nader 
onderzoek gelasten naar de 
juistheid van informatie die 
afkomstig is uit het buiten-
land. Maar volgens het Euro-
pese recht moet de rechter in-
formatie zeer beperkt toetsen 
als deze afkomstig is uit lan-
den waarmee Nederland een 
intensieve vertrouwensrela-
tie onderhoudt. Een andere 
klacht van Pieters is dat rech-
ters ‘onmogelijke opdrachten 
tot getuigenverhoor’ geven, 
‘vaak na nauwelijks concreet 
onderbouwde verzoeken van 
de verdediging’.

Onschuldigen vast
Volgens advocaat-generaal 
Peter Greve, die de voor-
malige Ahold-top vervolgt 
in hoger beroep, leidt de 
gebrekkige kennis van Euro-
peesrechtelijke normen ertoe 
dat burgers ten onrechte 
vastzitten. ‘Zij worden ver-
oordeeld, omdat de rechter 
het recht niet kent. Het recht 
op berechting door een com-
petente rechter staat onder 
druk.’ Op korte termijn ziet 
Greve wel iets in specialisa-
tie. Maar op langere termijn 
moeten alle deelnemers aan 
de rechtspleging beschikken 
over een bepaalde basisken-

nis, die bijvoorbeeld wordt 
ontsloten door een databank 
die voor iedereen toeganke-
lijk is. ‘Ook voor advocaten.’

Diepgang
Volgens de Raad voor de 
rechtspraak zouden bepaalde 
zaken vaker moeten worden 
geconcentreerd bij speciale 
kamers. De kamer voor Eu-
ropees strafrecht en men-
senrechten bij de Rechtbank 
Amsterdam is in dit opzicht 
een lichtend voorbeeld. De 
Europese strafkamer deed 
op 2 juni uitspraak in zes 
strafzaken rond de vrijheid 
van meningsuiting (LJN BD 
2981, BD 2957, BD 2966, BD 
2977, BD 2978 en BD 2980). 
De kamer zal vaker thema-
zittingen houden om, aldus 
rechter Marc de Werd, ‘met 
een zekere diepgang de va-
riaties op hetzelfde thema 
aan de orde te laten komen’. 
Geïnteresseerde rechters en 
secretarissen kunnen ‘inteke-
nen’ op deze zittingen.
De kamer is een samen-
werkingsverband van de 
rechtbanken van Amster-
dam, Haarlem en Alkmaar. 
Deze samenwerking is van 
onderop ontstaan. Het hoeft 
dus niet per se extra geld te 
kosten, vindt Van Dijk, die 
erkent dat de Raad voor de 
rechtspraak de laatste jaren 
vooral heeft geïnvesteerd in 
efficiënte rechtspleging en 
weinig in kennis.

De Brauw en Allen & Overy 

geven met hun kenniscentrum 

het goede voorbeeld, zegt 

Joost van Dijk, lid van de Raad 

voor de rechtspraak. Zij bieden 

een oplossing voor het onrust-

barende tekort aan kennis over 

het Europees recht onder rech-

ters. Maar de meeste advoca-

ten weten er weinig van.
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Advocaten en rechters weten  
te weinig van Europees recht

‘Rechters gelasten op basis van een flutverweer nader 
onderzoek naar de juistheid van informatie die afkomstig 
is uit het buitenland’

(advertentie)

RBI_Advo 09 bwerk v1.indd   345 13-06-2008   11:58:11


