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‘Uw advocaat te duur?  
Deze maand kunt u hem  
bij het groot vuil zetten.’

Citaat

Geir Lippestad, de advocaat die Anders 
Breivik, de verdachte van de dubbele aan-
slag in Noorwegen bijstaat, noemde zijn 
cliënt ‘een krankzinnig, paranoïde en 
zeer koud persoon’. Gaat hij hiermee over 
de schreef?
 Strafrechtadvocaat Tjalling van der 
Goot (Anker en Anker in Leeuwarden) 
vindt zijn uitspraken opmerkelijk. ‘Je 
kunt pas vaststellen dat iemand gestoord 
is als dat uit een gedragsdeskundig on-
derzoek blijkt. Naar mijn mening loopt 
de heer Lippestad voor de muziek uit. 
In de eerste plaats moet je er zijn voor je 
cliënt en niet voor de maatschappij of de 
media. Ik denk dat als Breivik zelf televi-
sie kon kijken, hij niet blij was met zijn 
advocaat. Nu hoeft zijn advocaat hem 
ook niet positief af te schilderen, maar 
neutraal en op afstand is wel gewenst.’
 ‘Ik sluit niet helemaal uit dat het een 
strategie kan zijn,’ vertelt André Seebregts 
van strafrechtkantoor Seebregts & Saey 

in Rotterdam. ‘Het zou in het  voordeel 
van de cliënt kunnen werken om in een 
vroegtijdig stadium in te gaan op zijn 
geestelijke problematiek. Toch kijk ik er 
wel van op dat hij zich negatief over zijn 
cliënt uitlaat.’

Advocaat Geir Lippestad

De Pers, 12 juli, over de verhoging van de competentiegrens.

Ook advocaat  
Breivik moet er zijn  
voor zijn cliënt 

Van de redactie

In de zomer 
van 2011
Een zomerluw nummer, dacht de redac-
tie, waarin we eens onderzoeken waar u 
zoal met vakantie heen gaat, en waarom, 
en wat u daarginds zou kunnen lezen. 
Maar wie niet met vakantie was, nog niet, 
zag dat er van zomerluwte nauwelijks 
sprake was. 
 Staatssecretaris Teeven zet weer meer 
druk op de discussie over toezicht op 
advocaten, en de ombudsman ziet hun 
blinde vlek. Een Noorse advocaat zet 
zijn cliënt neer als een gek en de deken 
neemt zijn hoed af voor advocaten die 
‘gekken’ bijstaan. Kleine kantoren zien 
bedreigingen overal en een Engelsman 
in Nederland is blij dat hij van de Britse 
omslachtigheid is verlost – en hij zégt 
dat gewoon. Advocaat Pestman settelt in 
Phnom Penh en de vertrekkend secretaris 
van de Orde voorziet geknal. 
 Bij gebrek aan luwte kreeg dat luchtige 
zomerblad toch extra substantie. Mis-
schien begint de komkommertijd pas in 
augustus.                     Red.

Actualiteiten

Sinds 1 juli betalen rechtzoekenden een 
hogere eigen bijdrage voor een toege-
voegde advocaat. Maar als zij hun pro-
bleem eerst voorleggen aan het Juridisch 
Loket, wordt H 50 euro minder in re-
kening gebracht. Zonodig verwijst het 
Juridisch Loket door naar een advocaat. 
Dit gebeurt aan de hand van een diagno-
sedocument, waarin het probleem wordt 
geanalyseerd. De korting geldt ook voor 
zaken waarbij procesbijstand verplicht 
is, maar de rechtzoekende hoeft dan niet 
eerst langs het Juridisch Loket. Als een 
rechtzoekende op zeer korte termijn is 
gedagvaard of fysiek niet in staat is de 
gang naar het Juridisch Loket te maken 
geldt een hardheidsclausule. 

Eigen bijdrage 
omhoog


