
2  | 8 november 2012  advocatenblad

Van de redactie

Niks  
winterslaap
De uitspraak van de Raad van Discipline 
veroorzaakte vorige week een schok binnen 
de advocatuur. Bram Moszkowicz van het 
tableau geschrapt, een straf die hoger uitviel 
dan de door de Amsterdamse deken Germ 
Kemper voorgestelde schorsing van een half 
jaar. Vooral het gebrek aan vertrouwen in 
verbetering in de manier waarop de strafad-
vocaat zijn praktijk voert, lijkt de doorslag 
te hebben gegeven voor de raad. In hoger 
beroep zal moeten blijken of deze beslissing 
staande blijft. 
 In dit nummer neemt een advocaat in 
het vreemdelingenrecht ons mee naar Kamp 
Zeist, waar zijn cliënt in vreemdelingenbe-
waring zit. Een reportage over de aangrij-
pende wijze waarop onschuldige mensen 
zonder de juiste papieren als gedetineerden 
vastzitten. Hierover constateerde de Euro-
pean Committee for the Prevention of Tortu-
re and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment onlangs al dat de Nederlandse 
vreemdelingenbewaring op meerdere vlak-
ken niet door de beugel kan. En Nationaal 
ombudsman Alex Brenninckmeijer zei in 
zijn onderzoeksrapport naar vreemdelin-
genbewaring: ‘Ik vind de situatie ernstig 
en stel aan de orde of het humaan is om 
mensen zonder veroordeling op deze manier 
op te sluiten.’ Nederland is, vergeleken met 
andere Europese landen als Zweden en het 
VK, de uitzondering die op een haast bar-
baarse manier omgaat met vreemdelingen. 
  Ook hebben wij ons oor te luisteren 
gelegd in de boardrooms van Zuidas kan-
toren over de komst van het Amerikaanse 
kantoor Jones Day. Schudt het de markt op? 
Wordt dit een stevige concurrent en ver-
wachten partners op grote kantoren een 
Amerikaanse invasie? Vooralsnog lijken op 
deze vragen Hollandse nuchterheid van 
toepassing. Eerst maar eens zien, en ‘nee,’ 
van echte concurrentie kan geen sprake zijn 
volgens de partners.
  Hoe dan ook, de markt – die al niet rustig 
was -  beweegt zich nog meer en in hoeverre  
de Nederlandse advocatuur daarop gaat 
inspelen, dat is de Million Dollar Question. 
Niks winterslaap dus, maar alert blijven. 
  

Actualiteiten

‘Straffen van meer dan twee jaar in eerste 
aanleg worden direct geëffectueerd, ook 
al wordt er hoger beroep aangetekend’
VVD en PvdA in hun op 29 oktober gepubliceerde regeerakkoord Bruggen slaan.

Citaat

Inmenging  
politici straffen 
‘onrealistisch’

De Hoge Raad voor Justitie in België 
wil dat politici die zich met lopen-

de rechtszaken bemoeien tot twee jaar 
de cel in moeten kunnen gaan. Is dit ook 
een geschikt idee voor Nederland? ‘Laten 
we voorop stellen dat het hoogst erger-
lijk is als politici zich gaan bemoeien met 
de rechtsgang,’ aldus strafrechtadvocaat 
Victor Koppe. ‘Zoals ook onlangs weer 
het geval was in de zaak Diessen waarbij 
demissionair Staatssecretaris van Veilig-
heid en Justitie Fred Teeven te ver is ge-
gaan door het overlijden van een inbre-
ker af te doen als “beroepsrisico.” Ik vind 

dat op het moment dat een zaak onder de 
rechter is of gaat komen, je als politicus 
pas op de plaats moet maken. Maar om 
nou gevangenisstraf op te leggen, lijkt 
me al te gortig.’ Koppe vindt het voorstel 
van de Belgische Hoge Raad dan ook niet 
realistisch. ‘Het verbaasd me wel dat ze 
zo’n wet in het leven willen roepen. Bel-
gië lijkt me toch een beschaafd land waar 
de trias politica, net als bij ons, de essen-
tie van het rechtssysteem vormt. Je mag 
er toch van uitgaan dat politici daar res-
pect voor hebben en inmenging slechts 
incidenteel voorkomt.’
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