
“Het is 
gezegd

Ik kan het nog niet afron-
den. Alleen, zij hebben 
hun topadvocaten. Ze 
gaan er toch weer omheen 
draaien. Lien in ’t Veld, 
over de medische fout 
waaraan haar partner 
vorig jaar overleed, NRC 
Handelsblad, 26 april

Ten overvloede overweegt 
de rechtbank nog dat met 
stijgende verbazing is ken-
nisgenomen van de door 
de gemachtigde van eiser 
in zijn fax van 14 februari 
2007 naar voren gebrachte 
stelling dat hem de uit-
spraak van de rechtbank 
al bekend is en dat hij zijn 
beroepschrift evengoed 
naar de derde boomstronk 
van de Thomas Moruslaan 
te Utopia kan sturen. Deze 
stelling dient wegens al-
gehele onbegrijpelijkheid 
te worden verworpen. Met 
dank aan Margot Vennik, 
vindplaats: LJN BA 0563

Ik sluit niet uit dat we fol-
ders neerleggen in zieken-
huizen die dat toestaan. 
Mr. M. Camps ziet nieuwe 
kansen na het afschaffen 
van de publiciteitsveror-
dening. Twentsche Courant 
Tubantia, 7 april

Ze wilden weg uit de  
doofpot. Advocaat John 
Pieters verklaart waarom 
mariniers alsnog verkla-
ren in de zaak-Eric O.,  
de Volkskrant, 12 april

Actualiteiten
Samengesteld door 
Linus Hesselink en 
Lucien Wopereis
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Bij het politieverhoor:  
‘Wat zit ik daar te doen?’

Michel Knapen
Journalist

De Rotterdamse strafrechtad-
vocaat Tjarda van der Spoel 
herinnert zich een lezing die 
hij onlangs hield. ‘Daarbij 
kwam het Turkse Wetboek 
van Strafvordering ter sprake. 
Daar kunnen advocaten ge-
woon aanwezig zijn bij het 
politieverhoor. Triest dat 
wij hier nog niet zo ver zijn. 
Er zit nu beweging in, dat is 
positief, maar het is te laat.’ 
Volgens Van der Spoel is het 
experiment op meerdere 
fronten te beperkt. ‘Een ad-
vocaat is niet alleen procesbe-
waker, maar ook adviseur en 
vertrouwenspersoon van de 
verdachte. Er moet dus rugge-
spraak met de cliënt kunnen 
plaatsvinden en je moet kun-
nen interveniëren.’ Als hijzelf 
bij een politieverhoor aan-

wezig is, zal hij die rol zeker 
aannemen. ‘Ik merk dan wel 
wat de verbalisant toestaat.’
 Een ander probleem is dat 
het niet duidelijk is wanneer 
het eerste verhoor eindigt en 
een volgende verhoor begint. 
‘Kunnen advocaten ook bij 
het tweede verhoor aanwezig 
zijn? Dat zou wel moeten.’ 
Positief is volgens Van der 
Spoel dat de advocaat na af-
loop van het verhoor nog zijn 
zegje kan doen. ‘Je kunt dan 
tijdig laten registreren wat de 
verdedigingswensen zijn.’
 Totaal niet te spreken over 
het experiment is Pieter van 
der Kruijs, strafrechtadvocaat 
te Den Bosch. ‘De regeling is 
zo minimalistisch mogelijk, 
heel teleurstellend. Hier kun-
nen we geen medewerking 
aan verlenen. De adviescom-
missie Strafrecht van de 
Orde moet hierover negatief 
adviseren.’ Volgens Van der 
Kruijs wordt de rol van de ad-
vocaat bij het politieverhoor 
volstrekt gemarginaliseerd. 
Oogcontact met de cliënt is 
immers uit den boze. ‘Wat zit 
ik daar dan te doen? En voor 
overleg met mijn cliënt ben ik 
afhankelijk van de toestem-
ming van de politie? De raads-
man moet dus slaafs afwach-

ten wat de politie toelaat. Dat 
is slecht voor het imago van 
de advocatuur. Ik wil aan dit 
experiment niet meedoen. 
Laat anderen het maar doen.’
 Wat Van der Kruijs zo 
steekt is dat 25 Europese 
landen de raadsman bij het 
politieverhoor toelaten, wat 
overal naar behoren werkt, en 
dat Nederland zonodig eerst 
een experiment moet hou-
den. ‘Kennelijk willen wij het 
wiel opnieuw uitvinden.’
 Dat is ook de mening van 
de Bossche strafrechtadvo-
caat Arthur van der Biezen. 
‘Waarom een proef? Er liggen 
tal van rapporten die stel-
len dat het goed is wanneer 
advocaten bij het politiever-
hoor aanwezig zijn.’ Toch 
spreekt Van der Biezen van 
een goede ontwikkeling. ‘Als 
de advocaat erbij is, kan de 
cliënt zijn standpunt een stuk 
rustiger naar voren brengen. 
Dat is zeker winst.’ Van der 
Biezen begrijpt echter niet 
waarom de aanwezigheid van 
de verdediging beperkt is tot 
levensdelicten. ‘Het zou ook 
voor zware drugsdelicten 
moeten gelden. Er is nauwe-
lijks verschil in de zwaarte 
van de straf. Het onderscheid 
is volstrekt willekeurig.’

1 Zie voor de brief: www.advocatenorde.nl, rubriek 
‘nieuws’.
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Vanaf 2008 kunnen bij het eer-

ste politieverhoor advocaten 

aanwezig zijn. Dit blijkt uit de 

brief die de minister van Jus-

titie verleden week naar de 

Kamer stuurde.1 Het betreft een 

experiment van twee jaar. Een 

goede ontwikkeling? Enkele 

strafrechtadvocaten geven plus-

sen en minnen.


