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Van de redactie

Weg met  
Veiligheid
Opluchting alom: met het vallen van het 
kabinet kwam ook een einde aan het plan 
om de griffierechten te verhogen. Of dit ook 
betekent dat men afstapt van het onzinnige 
adagium  ‘de vervuiler betaalt’ moet echter 
nog blijken. Wat in ieder geval wel duidelijk  
werd, is hoezeer Den Haag zich de afge-
lopen tijden het hoofd op hol heeft laten 
brengen. Politici struikelden over elkaar om 
afstand te nemen van het  boerkaverbod, 
het verbod op de dubbele nationaliteit en 
natuurlijk de animal cops.  
Minsten zo belangrijk nu allerlei zaken niet 
doorgaan, wat gaat er wel gebeuren? Huib 
Hielkema geeft alvast een voorzet. Deze 
Amsterdamse advocaat strijdt al jaren tegen 
de doorgeschoten huur(prijs)bescherming 
en hij pleit voor een vergaande liberalise-
ring van de huurmarkt. ‘De overheidsbe-
moeienis moet op een verstandige manier 
drastisch verminderen of er zelfs helemaal 
tussenuit.’ 
En nu we toch bezig zijn met het oproepen 
tot actie en het terugdraaien van symbolis-
me: laat de opvolger van minister Opstelten 
weer gewoon leiding geven aan het Ministe-
rie van Justitie. Immers met de toevoeging 
veiligheid - een onbegrensbaar, subjectief 
en ondefinieerbaar  begrip – werden ook de 
werkzaamheden van het ministerie tot in 
alle hoeken en gaten van de maatschappij 
opgerekt.  Die naamsverandering zou meer 
indruk maken dan alle Haagse krokodillen-
tranen bij elkaar.           Red.

Actualiteiten

Louwes wordt  
niet beëdigd

Ernest Louwes, veroordeeld voor 
moord in de Deventer moordzaak, 

moet zijn ambitie om advocaat te wor-
den in de ijskast zetten. Hij krijgt geen 
Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 Fiscaal-jurist Louwes diende in april 
2011 bij de Rechtbank Den Haag een 
aanvraag in voor een VOG die hij nodig 
had om tot advocaat te worden beëdigd. 
Teeven van Veiligheid en Justitie wees 
de aanvraag af, wat hij in bezwaar hand-
haafde. 
 Om te beoordelen of iemand een VOG 
kan krijgen, wordt de justitiële docu-
mentatie geraadpleegd. Daarin staat dat 
Louwes in februari 2005 onherroepelijk 

is veroordeeld voor moord op de weduwe 
Wittenberg. Dat wordt hem ook nog na 
uitzitting van zijn gevangenisstraf aan-
gerekend. Volgens de staatssecretaris 
vormt het feit dat Louwes in aanraking 
is gekomen met Justitie wegens moord, 
indien herhaald, ‘een risico voor het wel-
zijn en de veiligheid van personen waar-
mee hij tijdens de uitoefening van zijn 
functie als advocaat in aanraking zal ko-
men.’ Dat maatschappelijk belang weegt 
zwaarder dan het belang van Louwes bij 
de afgifte van de VOG. 
 Louwes kan tegen deze uitspraak nog 
in beroep gaan bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.
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Ernest Louwes, verdachte van de Deventer moordzaak, thuis  
na zijn vrijlating. Op de achtergrond zijn vrouw Anneke.

Op 1 mei start in de Rechtbanken Den 
Haag en Arnhem en in de hoven in Am-
sterdam en Den Bosch het project Civiele 
procesinnovatie. Dit eenjarige project be-
oogt de doorlooptijden van handelszaken 
te verkorten, de proceskosten te beheersen 
en de procedure te vereenvoudigen. Voor 
civiele zaken in eerste aanleg wordt een 
standaard (bodem)procedure ontwikkeld 
met korte termijnen voor inbreng van 

partijen en het uitspreken van een vonnis.   
 Julia Mendlik, rechter in Den Haag en 
projectleider benadrukt dat niet iedere 
zaak hiervoor in aanmerking komt, ‘maar 
het merendeel kan sneller. En daarin heb-
ben rechtspraak en advocatuur een ge-
meenschappelijk belang.’
  Om de advocatuur aan boord te krijgen 
voor dit project, is het volgens Mendlik 
nodig dat de voordelen van deze snelle 

aanpak voor de beroepsgroep inzichte-
lijk wordt gemaakt. Als voorbeeld wijst 
ze naar de Rechtbank Amsterdam, ‘waar 
men door betere regie meer maatwerk kan 
bieden. Zo kijkt men per zaak naar wat 
nodig om is om deze tot een goed einde 
te brengen en worden daarover afspraken 
gemaakt met de advocaat en zijn cliënt. 
Dat vereist naast een bepaalde wederke-
righeid goed communiceren en contact 
zoeken van onze kant.’

‘De hele maatschappij gaat sneller’


