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(advertentie) Contact met het bureau van de orde
Postbus 30851, 2500 GW Den Haag
Neuhuyskade 94, Den Haag

Algemene informatie 070-335 35 35 info@advocatenorde.nl
N.a.w.-gegevens advocatuur 070-335 35 29 info@barbeheer.nl
Centrale Controle Verordeningen 070-335 35 26 ccv@advocatenorde.nl
Landelijke financiële bijdage 070-335 35 23/21 finorg@advocatenorde.nl
Communicatie (o.a. brochures) 070-335 35 52 pr@advocatenorde.nl
Kwaliteitszorg 070-335 35 71/78
Fax algemeen 070-335 35 31
Helpdesk
Klachten-en Geschillenregeling 070-335 35 43 kga@advocatenorde.nl
Overige vragen van advocaten 070-335 35 54 helpdesk@advocatenorde.nl
Opleiding
Beroepsopleiding (09.00–12.00 u) 070-335 35 55 opl@advocatenorde.nl
Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO) 070-335 35 58 vso-po@advocatenorde.nl
Onderhoud vakbekwaamheid (PO) 070-335 35 58 vso-po@advocatenorde.nl
Vrijstellingen BO en VSO 070-335  35 41 j.dieters@advocatenorde.nl

Neem het op 
voor asiel-
advocaten 

Cora Nieuwenhuizen van de VVD 
schrijft op haar website dat zij ‘heel veel 
positieve’ reacties heeft gekregen na de 
uitzending bij Pauw & Witteman op 5 
december, naar aanleiding van haar uit-
spraak dat asieladvocaten asielzoekers 

aanraden om leugens te vertellen. Als 
je googelt op ‘asieladvocaten’ (eventueel 
in combinatie met ‘vvd’) is te lezen om 
wat voor – overwegend beschamende 
– reacties het gaat. Hier zijn mensen 
aan het woord die kennelijk niet weten 
waarover zij het hebben. Persoonlijk 
ken ik niemand die zijn cliënten aan-
raadt om leugens te vertellen, het zou 
onze cliënten kunnen schaden. Collega 
Gerda Later heeft haar op tv gedegen 
van repliek gediend, maar de toon is 

weer eens gezet... het bashen van asiel-
zoekers en vreemdelingen is in het hui-
dige politieke klimaat immers gemeen-
goed en mevrouw Van Nieuwenhuizen 
c.q. de VVD hebben hun punt gemaakt. 
Ik ben van mening dat onze beroeps-
groep hiermee – ten onrechte – ernstig 
in diskrediet wordt gebracht en nodig 
met name onze deken uit om het voor 
ons op te nemen. 

Elian van Ewijk, advocaat te Nijmegen

Reactie VNJA 
op onderzoek 
Rijks universiteit 
Groningen 
Jeugdadvocaten
De Vereniging van Nederlandse Jeugd-
rechtadvocaten heeft met grote belang-
stelling kennisgenomen van de resultaten 
van het onderzoek van de Rijksuniversi-
teit Groningen (zie ‘Jongeren ontevre-
den over jeugdadvocaten’ voor in deze 
Actualiteitenrubriek). Juist om de daarin 
beschreven praktijken tegen te gaan en in 
de toekomst te voorkomen, is onze ver-
eniging opgericht. Wij verwachten van 
onze jeugdrechtadvocaten een betrok-
ken aanpak en zijn ervan overtuigd dat 
onze leden wel degelijk de rol van part-
ner in het strafproces voor de jeugdige 
vervullen.

Het beperken van contact tussen advo-
caat en jeugdige tot een telefonische 
bespreking is voor de VNJA onaan-
vaardbaar en wordt door onze leden dan 
ook niet herkend. Een VNJA-advocaat 
bezoekt in de fase van inverzekeringstel-
ling de betreffende jongere indien moge-
lijk één keer per dag en soms zelfs vaker, 
bijvoorbeeld in verband met verhoren. 
Voorafgaand aan een dergelijk verhoor 
verleent de advocaat uiteraard eerst zoge-
heten ‘consultatiebijstand’. De voorbe-
reiding van de zitting vindt plaats bij de 
jongere thuis of op kantoor, waarbij uit-
gebreid en met behulp van tekeningen en 
vereenvoudigd taalgebruik, het verloop 
van de zitting wordt uitgelegd.
 De VNJA organiseert cursussen en 
lezingen waarin naast juridisch inhoude-
lijke onderwerpen de communicatie met 
jeugdigen een belangrijk thema is. Helaas 
is het (nog) niet verplicht voor advocaten 
die jeugdigen willen bijstaan om lid te 
zijn van de VNJA en in dat kader aan 
de lidmaatschapsvereisten (www.vnja.

nl) te voldoen. Momenteel vindt over-
leg plaats tussen de Orde van Advoca-
ten en de Raad voor Rechtsbijstand over 
invoering van een protocol voor jeugd-
rechtzaken. Ingevolge dit protocol wor-
den (minimale) kwaliteitseisen gesteld 
aan advocaten die jeugdrechtzaken wil-
len behandelen. De VNJA hoopt dat – 
mede door invoering van dit protocol – 
iedere jongere die met het strafrecht in 
aanraking komt, wordt bijgestaan door 
een jeugdrechtspecialist en dat ervarin-
gen zoals die worden omschreven in het 
onderzoek van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen heel snel tot het verleden beho-
ren.
 De VNJA neemt contact op met de 
onderzoekers van de Rijksuniversiteit 
Groningen om van gedachten te wisse-
len over de door hen voorgestelde werk-
methodiek.

Cindy Koole, voorzitter VNJA

Reacties
Reacties mailen naar  

redactie@advocatenorde.nl
De redactie behoudt zich het recht 

voor reacties in te korten.


