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Column

De meeste Nederlanders kijken naar 
Europa zoals een moslimfunda-

mentalist naar Amerika: met absoluut 
wantrouwen. Een eenvoudig te active-
ren ressentiment. Iedere regering die 
geconfronteerd wordt met grote interne 
problemen wijst naar buiten. Een soci-
aal ventiel. Daarbij dankbaar geholpen 
door populistische auteurs zoals Thierry 
Baudet en Arend Jan Boekestijn. Zolang 
Europa wordt afgeschilderd als The Great 
Dictator, worden vergaande binnenlandse 
maatregelen eenvoudig en zonder mor-
ren doorgevoerd. Had Europa meer 
invloed, dan zou dit  met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid niet zo een-
voudig zijn . 
 Hoe ziet het boodschappenlijstje er 
ook al weer uit? De herziening ten nadele 
bij valse verklaringen, vals bewijs, verbe-
terde forensische technieken. Uitholling 
van ne bis in idem en het gezag van gewijs-
de. Verschillende verjaringstermijnen 
worden aanzienlijk verlengd. De onaf-
hankelijkheid van de advocatuur staat 
op het spel. De faillissementswet leidt tot 
onaanvaardbare rechteloosheid na faillis-
sement. De gefinancierde rechtsbijstand 
wordt uitgehold. Illegaliteit wordt straf-
baar. Op grote schaal worden opsporings-
bevoegdheden uitbesteed aan BOA’s of 
particuliere ondernemingen. Noodweer 
en noodweerexces worden uitgebreid met 
als gevolg dat inbrekers de facto vogelvrij 
zijn. Minimumstraffen worden generiek 
ingevoerd. De Wet Openbaar Bestuur 

wordt vergaand ingeperkt. De vraag is of 
de officier van justitie nog wel zijn taak 
als ‘waarheidsvinder’ in een inquisitoire 
rechtsstaat kan vervullen. Het leidmotief 
is ‘beter een onschuldige in de gevangenis 
dan tien schuldigen op straat’. 
 Paradoxaal biedt Europa een betere 
bescherming van de rechtstaat dan onze 
eigen regering. Is het dan vreemd dat 
mijn vertrouwen in de Nederlandse poli-
tiek is verdwenen. Díe mening wordt 
ook gedeeld door een meerderheid van 
de Nederlandse bevolking. De vraag is 
nu, wat is belangrijker?  Griekenland? 
Waarbij niemand echt begrijpt waar het 
om gaat. Of de – onwaarschijnlijke – kans 
dat Europa het Nederlandse pensioenstel-
sel gaat beïnvloeden?  Is een Europese 
waarborg tegen de ongebreidelde uithol-
ling van onze rechtsstaat niet evidenter?  
Denkt u werkelijk dat Zweden akkoord 
gaat  met een inperking van de openbaar-
heid van bestuur? Of dat Frankrijk en 
Duitsland instemmen met een ongenu-
anceerd generiek heropenbaar gewijsde 
(alleen mogelijk bij latere bekentenis van 
de dader)?  Zullen de lidstaten Neder-
land volgen in omvangrijk, onbeperkt 
afluisteren en tappen van dataverkeer? 
Natuurlijk niet. 
 Nederland pocht met de zelfbenoemde 
status als ‘hoofdstad van het internatio-
naal recht.’ Maar dat is slechts misplaatste 
window dressing als tegelijkertijd de eigen 
rechtsstaat met verroeste spijkers wordt 
gekruisigd. 
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Najaarscyclus 2012 (+ inhalers):
10.00 - 11.30 uur Gedragsrecht
12.00 - 13.15 uur Jaarrekeninglezen
14.15 - 16.15 uur Strafprocesrecht

Inschrijving
Stagiaires die in september 2012 met de 
Beroepsopleiding zijn begonnen en twee-
de toetsmoment cursisten (maart 2012 
gestart) hoeven zich niet op te geven. 
Inhalers derde toetsmoment kunnen zich 
per e-mail aanmelden bij Francis Kuipé-
res (f.kuiperesAadvocatenorde.nl). 

Wilt u bij inschrijving duidelijk het vol-
gende vermelden:
•  naam, voorletter(s), geslacht, uw cur-

suscode en om welke toets(en) het gaat.

U ontvangt per e-mail een bevestiging 
van inschrijving. 

Examengeld
Het examengeld voor het inhalen/her-
kansen van toetsen is door de Algemene 
Raad vastgesteld op H 75,- (excl. btw) 
per toets. Ná de toetsdag ontvangt u een 
acceptgiro waarmee u het examengeld 
kunt overmaken.

Toetslocatie
De toetsen worden afgenomen in de 
Expozaal op de 7e etage van het 
Beatrixgebouw te Utrecht.

•  Voor informatie kunt u bellen met de Nederlandse 
Orde van Advocaten, afdeling Opleiding (telefoon: 
070 - 335 35 55 tussen 09.00 - 12.00 uur).


