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Actualiteiten

Meer controle 
op Europees 
Arrestatiebevel 
De Tweede Kamer wil dat er een betere 
controle komt op de toepassing van 
het Europees Arrestatiebevel (EAB). De 
fracties namen een motie aan dat het 
EAB  ‘proportioneel’ gebruikt moet 
worden. Het middel zou niet gebruikt 
moet worden voor bagatelzaken zoals 
boetes voor diefstal. Het EAB voorziet 
in een snelle uitlevering van verdachten 
tussen EU-lidstaten.  
 Er zijn al langer klachten over de ver-
keerde toepassing van het EAB door jus-
titiële autoriteiten. De Tweede Kamer 
wil daarom dat de Europese Commissie 
het EAB regelmatig evalueert. De com-
missie zou dan ook moeten controleren 
of  EU-lidstaten het justitieel apparaat 
van andere landen niet te veel belasten 
met EAB-verzoeken. 
 Minister Ivo Opstelten van Veiligheid 
en Justitie bespreekt binnenkort met 
zijn Europese collega’s de toepassing 
van het EAB. De Kamer wil dat hij ook 
waarborgen eist tegen misbruik van 
het Europees Onderzoeksbevel (EOB). 
Het EOB is een nieuw instrument voor 
justitiële autoriteiten, waarmee ze de 
medewerking van andere lidstaten in 
strafrechtelijke onderzoeken kunnen 
afdwingen. De Kamer wil voorkomen 
dat Nederlandse opsporingsdiensten 
worden ingezet in zaken die elders 
strafbaar wel zijn, zoals euthanasie en 
abortus.

Nieuw is de Verordening vakbekwaam-
heidseisen civiele cassatieadvocatuur. 
Deze verordening treedt in werking 
op de dag van inwerkingtreding van 
artikel I van het wetsvoorstel 32 576 
Wijziging van de Advocatenwet, de 
Wet op de rechterlijke organisatie en 
enige andere (Staatscourant 2011 nr. 
20846 28 november 2011) wetten ter 
versterking van de cassatierechtspraak 
(Wet versterking cassatierechtspraak).  

De Verordening  op de Raad van Advies is 
gewijzigd. Deze komt in de plaats van de 
huidige verordening  van 25 september 
2007 en treedt in werking per 1 januari 
2012 of zoveel later als het wetsvoorstel 
tot aanpassing van de Advocatenwet, 
waarin de Raad van Advies wettelijk ge-
regeld is, kracht van wet krijgt.   

• Beide staan gepubliceerd onder het kopje 
Wet- en regelgeving op  de site van de Orde,  
www.advocatenorde.nl/advocaten. 

Twee nieuwe verordeningen
Bericht van de orde

Advocaten moeten meer aandacht beste-
den aan het voorbereiden van jeugdige 
cliënten op een strafzitting. Dat is de con-
clusie van een onderzoek van de Rijksuni-
versiteit Groningen dat eind november 
in het nieuws kwam (Mijntje ten Brum-
melaar, msc., en dr. mr. Margrite Kal-
verboer: Kinderen, kinderrechten en de 
strafrechtelijke procedure. Het belang 
van het kind in het Jeugdstraf(proces-
recht). Jongeren zeggen onvoorbereid 
op een zitting te komen, hoewel dat de 
taak is van de Raad voor de Kinderbe-
scherming en de Jeugdreclassering. Als 
er sprake is van voorbereiding, komt dat 
wel van hun advocaat. Door tijdgebrek 
beperken advocaten de voorbereiding tot 

telefonisch contact, hoewel jongeren lie-
ver hebben dat ze langskomen. Jongeren 
beschouwen de advocaat als ‘partner’ in 
het proces, maar advocaten maken die 
rol lang niet altijd waar. Jongeren kun-
nen de procedure en het taalgebruik vaak 
maar moeilijk volgen. Tijdens en ook na 
de zitting willen ze veel vragen stellen 
aan hun advocaat, maar die mogelijk-
heid is er onvoldoende. De meeste jonge-
ren vinden dat jammer. Volgens de onder-
zoekers moet er voor jeugdadvocaten een 
werkmethodiek ontwikkeld worden om 
te komen tot een betere begeleiding.

• Zie aan het eind van de Actualiteiten een reactie op 
dit bericht.

De Uitdaging, afzien op de hei voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met reclassering, 
politie of justitie, Soesterberg 2007.
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Jongeren ontevreden  
over jeugd advocaten


