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Actualiteiten

Zakenlunch met fruithapje 
Tijdens het zwangerschapsverlof op de 
hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt 
op kantoor: de ene advocaat moet er niet 
aan denken, terwijl de ander daags na de 
bevalling al weer zit te dicteren. Om de 
juiste balans te vinden, heeft men bij het  
Canadese kantoor McCarthy Tétrault een 
buddysysteem op poten gezet. Advoca-
ten krijgen wekelijks telefoontjes met 
updates en treffen – eventueel met kind 
– hun buddy op gezette tijden voor meer 
inhoudelijke gesprekken, die in frequen-
tie toenemen naarmate het verlof vordert. 

Volgens partner Tara Piurko is het pro-
gramma vooral niet bedoeld haar het 
bestaan als ‘werkende moeder’ te leren. 
‘Het gaat erom dat ik feeling houd met 
mijn werk en mijn carrière, waar ik al die 
tijd zo hard voor heb gewerkt. Ik paste 
ervoor om op de eerste dag na mijn zwan-
gerschap vanaf nul te moeten beginnen. 
En op het moment dat ik bezig was mijn 
kind voor te bereiden op het kinderdag-
verblijf, vond ik het de hoogste tijd mij-
zelf ook klaar te gaan maken voor de 
terugkeer naar kantoor.’

Verdere verhoging eigen bijdrage rechtsbijstand 
Staatssecretaris Fred Teeven gaat onder-
zoeken of de eigen bijdrage voor rechtsbij-
stand in strafzaken nog verder verhoogd 
kan worden. Hij doet dat op verzoek van 
de PVV-fractie. Die vindt dat de huidige 
plannen voor de verhoging van de eigen 
bedrage niet ver genoeg gaan.
 Daarin wordt de eigen bijdrage ver-
hoogd bij een vijfde toevoeging binnen 
één jaar. De eigen bijdrage stijgt in dat 
geval met 150 procent. PVV-Kamerlid 

Lilian Helder meent dat verdachten van 
strafzaken bij een tweede toevoeging 
al met deze verhoging geconfronteerd 
moeten worden. ‘De rechtsbijstand van 
personen die een strafbaar feit hebben 
gepleegd, dienen niet op dezelfde wijze 
gefaciliteerd te worden als in andere 
zaken,’ aldus Helder tijdens een Kamer-
debat op 7 december over de gesubsidi-
eerde rechtsbijstand. Teeven beloofde 
haar het PVV plan serieus te bestuderen. 

In het voorjaar van 2012 komt hij met 
een definitief voorstel.
 Teeven wil 50 miljoen euro bezui-
nigen op de gesubsidieerde rechtsbij-
stand. De oppositiefracties vinden dat er 
minder gesnoeid kan worden, nu blijkt 
dat het aantal toevoegingen al daalt. 
Volgens Teeven leidt die afname echter 
niet tot minder uitgaven aan rechtsbij-
stand.

Ook het konijnenhok werd gedeclareerd 

Tegen drie advocaten van het Haagse 
kantoor GMW Advocaten zijn eind 
vorige maand door het OM bij de recht-
bank in Den Haag werkstraffen van tach-
tig uur geëist wegens belastingfraude en 
gebruik van valse facturen. Ook zouden 
de vrouw en twee mannen boetes van 
tussen de 15.000 en 23.000 euro moeten 
betalen. De boetes zijn gelijk aan de frau-
debedragen. De advocaten hebben vanaf 
2003 enkele jaren lang met valse factu-
ren privéuitgaven in de boekhouding 
van de zaak verwerkt. Op de nota werd 
het kantooradres vermeld en zo wer-
den konijnenhokken, douchewanden 

en etentjes met de kinderen op de zaak 
gedeclareerd. De advocaten liepen tegen 
de lamp toen een gedupeerde kantoorge-
noot deze gang van zaken aan de Belas-
tingdienst meldde.
 Het OM nam het de drie advoca-
ten, waaronder een echtpaar, zeer kwa-
lijk dat zij onjuiste rekeningen hebben 
gevraagd. ‘Een woninginrichter zal bij 
een advocaat eerder geloven dat het een 
geoorloofde handeling is.’ De drie advo-
caten, die de strafzaak niet bijwoonden, 
werden onlangs door de Orde geschorst 
voor twee maanden waarvan zes weken 
voorwaardelijk. 
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