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Van de redactie

Nieuw en oud
Een nieuw jaar, een nieuw geluid: in dit 
nummer een schets van de ́nieuwe zaaks
behandelinǵ in het bestuursrecht. Als het 
goed is, doet de bestuursrechter vanaf dit 
jaar de zaken eindelijk eens wat sneller en 
beter af. Meer conflictbeslechting, min
der vechten.
 Ook nieuw, relatief nieuw, is de trend 
van het stijgend aantal wrakingsverzoe
ken. Oftewel, méér vechten.. De rech
ter verliest ook bij advocaten aan gezag. 
Advocaten zijn gewone mensen, maar je 
kunt ook zeggen: ze zijn minder bang 
geworden voor repercussies door de rech
ter die ze nu proberen te wraken.
 Ook blikken we nog even terug. Wie 
met de feestdagen zijn rijbewijs verloor, 
door te drinken én te rijden, kan daarover 
met redelijke kans op succes gaan klagen 
– zolang het gaatje in de wet nog niet is 
gedicht.
 En verder terug kijkend: advocaat Flo
ris Bannier neemt na acht jaar afscheid als 
hoogleraar Advocatuur. Hij richtte zich 
steeds meer op het onderwijs aan de stu
denten van de Universiteit van Amster
dam. Die zullen aardig doordrongen zijn 
geraakt van de principes die hij met ware 
passie uitdroeg: dat geheimhouding en 
onafhankelijkheid essentieel zijn voor de 
advocaat. Niet nieuw, wel goed.

Actualiteiten

‘Ik ben geen onheils 
profeet, maar we bereiden  
ons erop voor.’
Hoofdcommissaris PieterJaap Aalbersberg verwacht dat de economische crisis tot meer 
criminaliteit zal leiden, de Volkskrant, 4 januari 2012.

Citaat

Doodstraf  
VS minder 
populair
In de Verenigde Staten werd in 2011 87 
keer de doodstraf voltrokken, het laagste 
aantal in 35 jaar. In 2000 vonden er nog 
224 executies plaats. Als reden voor de 
daling noemt het Death Penalty Infor
mation Center ‘een groeiende afkeer’ ten 
opzichte van de doodstraf, onder meer 
vanwege de hoge kosten en de vele fouten 
die er worden gemaakt. Uit een peiling 
eerder dit jaar bleek dat vier op de tien 
Amerikanen tegen de doodstraf zijn – het 
hoogste percentage in veertig jaar.

Richt een stichting op, benoem je moe
der en oom in het bestuur en je kunt als 
advocaat werken op no cure no paybasis. 
Het Gerechtshof Amsterdam besliste 
op 13 december dat deze financierings
constructie van Gijs Verkruisen en De 
Nederlandse Letselstichting op zichzelf 
onafhankelijk genoeg is. Dat de stich
ting veertig procent pay bedingt vindt 
het hof niet in strijd met de goede zeden 
en de openbare orde. Het slachtoffer c.q. 
de cliënt heeft niet aangetoond dat ‘ver
gelijkbare instellingen lagere vergoedin
gen plegen te vragen.’
Een jaar eerder schorste het Hof van Dis
cipline Verkruisen nog voorwaardelijk 
om de constructie. De tuchtrechter vindt 
die ‘ontoelaatbaar’ omdat de advocaat 
zijn eigen provisie bepaalt en diens be
lang daarbij strijdig is met dat van zijn 
cliënt. Het gerechtshof negeert deze 
maatregel, omdat die de advocaat betreft 
en niet de contracterende stichting. 
Hoogleraar advocatuur Floris Bannier 
denkt dat het arrest juridisch waar
schijnlijk wel goed in elkaar steekt, maar 
heeft er toch ‘een onprettige smaak’ bij. 
Hij denkt dat zo’n stichting ‘op zichzelf 

best een doel kan dienen, maar dan moet 
die op grotere afstand van de advocaat 
staan.’
John  Beer laat desgevraagd weten de mogelijk-
heden van cassatie te onderzoeken.

No cure no pay  
mag via familie
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