
Een Kamermeerderheid heeft tijdens de 
Algemene Beschouwingen twee moties 
tegen de verhoging van het griffierecht 
verworpen. De SP vroeg het kabinet het 
griffierecht op het huidige peil te houden. 
Volgens SP-leider Emile Roemer pakt de 
aangekondigde verhoging vooral slecht 
uit voor lage inkomens en leidt ze tot een 
tweedeling in de geschillenbeslechting. 
Zijn motie werd alleen gesteund door 
de andere linkse fracties. GroenLinks en 
D66 wilden weten waarom het kabinet 
alternatieven voor kostenbesparingen in 

de rechtspraak, zoals die zijn voorgesteld 
door het beroepsveld, verwerpt. Beide 
fracties vroegen het kabinet in een ge-
zamenlijke motie zijn afwijzing van de 
alternatieve plannen te onderbouwen. 
Deze motie werd, naast de linkse partij-
en, ook gesteund door SGP en Christen-
Unie; CDA, VVD en PVV stemden tegen. 
Premier Mark Rutte hield het op de ‘ei-
gen verantwoordelijkheid’: ‘Je mag toch 
ook van die mensen vragen om heel goed 
na te denken of er noodzaak is om ge-
bruik te maken van het stelsel.’
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Van de redactie

Koel

Je kunt er een debat over voeren, je 
kunt ook gewoon je werk doen. Ethi-
sche dilemma’s waren het onderwerp 
van het Jaarcongres in Breda. Ze spelen 
ook in de praktijk van Manuel Bloch, 
advocaat van nabestaanden van Sobi-
bor. Het proces-Demjanjuk was mis-
schien ´de juridische afsluiting van de 
Holocaust´. Bloch zegt: het was ook een 
gewone strafzaak. En over het werk van 
de criminele inlichtingendiensten in de 
rechtszaal kun je een vlammende poli-
tieke beschouwing houden – je kunt 
ook tips geven over hoe er als advocaat 
goed mee om te gaan.
 Economische mededinging: in tij-
den van crisis kun je dan zorgelijk aan 
zelfverrijking denken. In de Kroniek 
mededingingsrecht brengen we de laat-
ste juridische ontwikkelingen van de 
regels die mededinging zuiver moeten 
houden. Tbs is ook een mooi thema voor 
een laaiend betoog. Maar in dit nummer 
gaan we in op de vraag hoe het in de 
praktijk met de tbs-gestelde moet, die je 
immers niet levenslang kunt opsluiten. 
Confraternele correspondentie, dat is 
iets voor advocaten onder elkaar en daar 
moeten anderen buiten blijven! Is dat 
altijd zo? Of gaat het gewoon om waar-
heidsvinding? En als het kabinet met 
stoere maatregelen komt om de toegang 
tot het EHRM te beperken, vragen wij 
´onze man in Straatsburg´, Egbert Myer, 
of dat in de praktijk veel zal schelen.
 Zo praat de advocaat: ‘Onder omstan-
digheden’, ‘in de praktijk’, ‘een gewone 
zaak’, ‘de regels bijstellen’. Waar heet-
hoofden elkaar opstoken, houdt de 
advocaat het hoofd koel. En anders dit 
blad wel.

Actualiteiten

‘Een aanslag op  
de rechtsstaat’
Zo noemde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de aanslag  
op de Amsterdamse rechtbank op 21 september; Nu.nl  
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Bliksemrecht 
Tijdens een rechtszaak in het Engelse 
Luton kreeg de 19-jarige Paul Thompson 
een bericht op zijn BlackBerry. ‘Waar ben 
je?’ luidde de vraag van een vriendin. 
Bij wijze van antwoord besloot Thomp-
son vanaf publieke tribune een foto te 
maken van de rechtszaal waar een vriend 
terechtstond voor het beroven van een 
agent. Iemand zag dat en maakte er mel-

ding van. Rechter Barbara Mensah liet de 
jongen arresteren, wees hem meteen een 
advocaat toe en liet hem een uur later in 
het beklaagdenbankje verschijnen. Daar 
legde ze hem na een korte behandeling 
twee maanden cel op. Diverse juristen 
vinden de straf onredelijk, zeker nu er 
plannen zijn om televisiecamera’s in de 
rechtszaal toe te laten. 
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Tweede Kamer-lid 
Emile Roemer (SP)


