
Over de wintersport? Tja, 
wat kun je verwachten als de 
stukjesschrijver tijdens de 
carnavalsweek op zijn plicht wordt gewezen. Bovendien weet 
ik nog hoe de Orde 10 jaar geleden al meer ‘lifestyle’ in dit blad 
wilde, een ontwikkeling die met de laatste facelift en inkorting 
van het aantal woorden dat mij is toegestaan, als afgerond kan 
worden beschouwd.

Wintersport is trouwens interessant genoeg. Het samenkomen 
van zo velen uit zoveel windstreken op één berg biedt gelegen
heid om allerlei ontwikkeling te peilen. Ook al gaat het niet om 
Davos, maar om Engelberg. Ik noem er een paar (meer woorden 
staan niet ter beschikking).
 Als eerste de definitieve doorbraak van het Engels en de 
Engelse levensstijl in Europa. Niet alleen worden de hoogten 
op Mount Titlis in foot ü.M. gegeven. Voor de après ski hoefde je 
maar spits te zijn uit welke kelder you never walk alone opklonk 

en dáár en nergens anders was 
de echte pret, met meer bier op 
tafel dan ingenomen kan wor
den.
 Als tweede de deelname aan 
de wintersport van talrijke Vla
mingen met voldoende zelfver

trouwen om hun koeterwaals te praten, ook als er Nederlanders 
in de gondel zitten. Opvallend was daarbij in welk vlekkeloos 
Nederlands de kinderen reageerden op de moeilijk verstaanbare 
opmerkingen der ouders. Geen ondertiteling meer nodig, zal ik 
maar zeggen. De Nederlander zelf lijkt gelukkig over het hoog
tepunt van zijn onbeschaamde luidruchtigheid heen.
 Immigranten zijn nog steeds vrijwel afwezig. Mogelijk heeft 
de Profeet zich destijds in ongunstige zin over sneeuwsport 
uitgelaten. Dat in bergen bij Teheran geskied wordt toont dan 
eens te meer hoe Iran de wereldopinie tart.

Nieuw is het voorrijden, elke dag, van een zevental touringcars 
met Chinezen, die zich naar 10.000 ft lieten seilbahnen, daar 
voor een klein kapitaal horloges en juwelen kochten en dan 
weer naar beneden de bus in. Elke dag zeven bussen. Beleefde 
lui bovendien; ze lieten menige wintersporter voorgaan. Zo zie 
je dat het dus beter is in verre landen producten te laten maken 
en ze daar wat te laten verdienen, dan er gesubsidieerd vlees en 
ontwikkelingshulp te dumpen en wapens te verkopen. In beide 
gevallen komt vroeg of laat een stroom mensen op gang. In het 
eerste geval per touringcar en mét koopkracht. In het tweede 
per sloep of andere slaventransport en zonder één cent.

Iets voor de volgende bijeenkomst in Davos, misschien.
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De Raad voor Rechtsbijstand in Den Haag 

mag de proceskostenvergoeding, die een 

uitkeringsgerechtigde ontvangt na een 

gewonnen procedure, niet in minde

ring brengen op de vaststelvergoeding 

voor diens advocaat. Dat heeft de Afde

ling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State op 21 februari jongstleden bepaald.
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Raad voor  
Rechtsbijstand  
moet twee  
keer betalen

Lex van Almelo
journalist

In deze zaak maakt een ad
vocaat namens zijn cliënt 
met succes bezwaar tegen de 
vaststelling van een uitke
ring door de UWV. Vervol
gens krijgt de cliënt H 322 
aan proceskosten vergoed op 
grond van artikel 7.15 van de 
Algemene wet bestuursrecht. 
Veel meer dan de eigen bij
drage van H 25,60. De Raad 
voor Rechtsbijstand wil niet 
dubbel betalen en trekt  
H 296,40 van de vaststel
vergoeding af (t.w. de H 322 
minus de H 25,60). De advo
caat is daar niet gelukkig mee 
en maakt bezwaar. De Raad 
verklaart het bezwaar onge
grond, waarna de advocaat 
in beroep gaat bij de Recht
bank Den Haag. Als deze de 

advocaat gelijk geeft, tekent 
de Raad hoger beroep aan. 
Volgens de Raad is de proces
kostenvergoeding namelijk 
bedoeld voor de advocaat en 
mag de Raad die dus in min
dering brengen op de toevoe
gingsvergoeding. 
 De Afdeling Bestuurs
rechtspraak ziet dat anders. 
Art. 32 lid 3 van het Besluit 
vergoedingen rechtsbijstand 
biedt geen juridische basis 
om de vergoedingen te ver
rekenen. Omdat UWV de 
vergoeding in dit geval heeft 
toegekend aan de cliënt is 
deze rechthebbende op dat 
bedrag – ook al is het overge
maakt op de derdenrekening 
van de advocaat. 
 Camiel Munier van de 
Haagse Raad voor Rechts
bijstand laat weten dat de 
Raden nog landelijk moeten 
afstemmen hoe zij met deze 
uitspraak zullen omgaan.


