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Actualiteiten

De Nederlandse regering schort hulp aan 
Suriname op, maar Nederlandse advo-
caten blijven op juridisch gebied samen-
werken met het land – juist omdát in 
Suriname de omstreden amnestiewet is 
aangenomen.
  ‘Ik heb geen moment geaarzeld,’ zegt 
de Utrechtse arbeidsrechtadvocaat Joost 
Berculo die cursussen geeft aan advoca-
ten, raio’s en de zittende magistratuur. 
‘Mensen die wisten dat ik binnenkort 
weer een cursus zou geven in Suriname, 
vroegen: ga je nog? Maar toen de amnes-
tiewet werd aangenomen, dacht ik: nu 
moeten we er juist naartoe, om het pro-
gramma te voltooien. En om de goede 
krachten in Suriname te steunen en ze het 
gevoel te geven dat het belangrijk is wat 
ze doen.’
  Gerard Spong, strafadvocaat en ex-ad-
viseur van de Surinaamse regering, is voor 
het opschorten van hulp aan Suriname. 

‘Maar voor de cursussen aan het juridisch 
kader maak ik graag een uitzondering,’ 
zegt hij. ‘Want dit kader lijkt, naar het 

zich laat aanzien, het enige middel te zijn 
om Suriname uit het moeras van rechts-
statelijke malheur en ellende te trekken.’

Onze motivatie: feiten vinden die het verschil maken
Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. is ervaren specialist 
in forensic accounting en forensic IT. Wij maken hierbij gebruik van de 
kennis en expertise uit ruim 100 landen waar de leden van Grant Thornton 
International Ltd gevestigd zijn. Kijk op onze website www.gt.nl/fi s.

Neem contact op met één van onze partners: 
Peter Schimmel:  T 020 - 547 57 57
Mark Hoekstra:  T 010 - 270 51 51
E gtfi s@gt.nl
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‘Juist nu naar Suriname’
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Surinamers protesteren tegen de aangenomen amnestiewet in Suriname. Door de wet is het 
mogelijk dat Desi Bouterse niet wordt gestraft voor zijn rol in de Decembermoorden.

ProDeowerk in het geding
De Orde van de Franstalige en Duitstali-
ge Balies (OBFG) dreigt alle gefinancier-
de rechtsbijstand te staken als de Belgi-
sche justitieminister eind deze maand 
niet komt met concrete en aanvaardba-
re voorstellen om de vergoeding te ver-
hogen. 

Het budget voor gefinancierde rechtsbij-
stand ligt in België vast. Toevoegingsad-
vocaten verzamelen punten met pro-Deo-
werk. Aan het eind van een begrotingsjaar 
stelt het ministerie van Justitie vast over 
hoeveel zaken het budget moet worden 
verdeeld. Dan wordt duidelijk hoe hoog de 
vergoeding per punt uitvalt. 

Het aantal toevoegingszaken neemt de 
laatste jaren toe, maar het budget blijft 
gelijk. De OBFG en Orde van Vlaam-
se Balies (OVB) dringen al jaren aan op 
verhoging van het budget. Eind april 
gaan zij rond de tafel met de minister 
van Justitie. 


