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Van de redactie

Zin in 

Wanneer de dagen steeds korter worden, 
stalletjes met dennenbomen het straat-
beeld beginnen te bepalen en duizenden 
lichtjes stationshallen gaan verlichten, 
ontkom je er niet meer helemaal aan. 
Kerstmis en daarmee ook onvermijdelijk 
de bezinning.
 Dus terugblikken en vooruit kijken. 
Maar ook kijken waar principes voor 
staan en waaraan ze hun bestaansrecht 
ontlenen. Zijn het lege omhulsels die we 
niet meer nodig hebben in deze snel ver-
anderende tijd? Of hebben we ze juist 
meer nodig dan ooit?
 In dit decembernummer van het Advo-
catenblad besteden we daarom aandacht 
aan de discussie over de onafhankelijk-
heid van de advocatuur die het afgelopen 
jaar regelmatig opdook. Hoe werd er in 
het verleden tegenaan gekeken? Waar 
gaat het naartoe? Of waar zou het naar-
toe moeten gaan? Om daar antwoord op 
te kunnen geven, is het belangrijk om na 
te gaan wat de waarde is van onafhanke-
lijk toezicht en tegen welk belang deze 
waarde afgewogen zou moeten worden. 
 Het afgelopen jaar hield een aantal 
spraakmakende zaken de gemoederen 
flink bezig. Voor dit nummer vroegen we 
zes advocaten te vertellen over de impact 
van zo’n zaak op de maatschappij en op 
henzelf.
 Aandacht is er ook voor goede doelen 
die advocaten ondersteunen. Dat levert 
misschien een verrassend beeld op: de 
beroepsgroep blijkt betrokken én gene-
reus.
 Genoeg om te lezen dus voor onder de 
kerstboom. De redactie wenst u prettige 
feestdagen en een goed 2013.

Actualiteiten

‘Hij heeft dertien jaar gezwegen en op 
ons advies nog ruim twee weken na 
zijn aanhouding, hij kon niet meer.’ 
Advocaat Jan Vlug over de bekentenis van zijn cliënt Jasper S., vk.nl, 8 december.

Citaat

Advies over  
extra vraag  
rechtsbijstand
Strafrechtadvocaten zullen vroeger en 
vaker in het strafproces worden inge-
schakeld. Dat is het gevolg van nieuwe 
internationale en nationale wet- en regel-
geving. In een advies beschrijft de com-
missie Innovatie Strafrechtadvocatuur 
hoe de advocatuur de nieuwe situatie zo 
goed mogelijk zou kunnen benaderen.
  De extra vraag naar strafadvocaten 
ontstaat naar aanleiding van diverse ont-
wikkelingen. De Salduz-jurisprudentie 
heeft ertoe geleid dat minderjarigen er 
voorafgaand aan en tijdens het politiever-
hoor recht op hebben door een advocaat 
te worden bijgestaan. Op basis van het 
wetsvoorstel Rechtsbijstand en Politie-
verhoor zullen ook volwassenen recht op 
verhoorbijstand krijgen. In welke geval-
len zij zich hierop kunnen beroepen, is 
echter nog niet duidelijk. De uitrol van 
de landelijke ZSM-aanpak, waarbij een-
voudige misdrijven zo snel mogelijk, het 
liefst door een (hulp) officier van Justitie 
op het politiebureau worden afgedaan, 
zullen de vraag naar rechtsbijstand ver-
der opschroeven. 
  Om de capaciteit zo efficiënt mogelijk 
te kunnen inzetten, adviseert de commis-
sie onder leiding van strafjurist Mischa 
Wladimiroff, de bijstand op te splitsen in 
een informatie- en behandelfase. Tijdens 

de informatiefase kan gebruik worden 
gemaakt van moderne communicatie-
middelen, zoals video verbindingen, zo 
adviseert de commissie. Daarnaast geeft 
de commissie ter overweging om onder-
delen van de bijstand door advocaat-assis-
tenten te laten uitvoeren. 
  Het rapport wordt voorgelegd aan de 
Adviescommissie Strafrecht van de Orde 
en de Nederlandse Vereniging van Straf-
rechtadvocaten. Welke conclusies aan 
het rapport verbonden kunnen worden, 
beslist de Orde in maart 2013. 
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