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Actualiteiten

 Contante betalingen aan advocaten   
 ingeperkt  
Status Besluit college van afgevaardigden. 
Inhoud Het college van afgevaardigden van de 
Nederlandse Orde van Advocaten heeft in september 
besloten dat advocaten voortaan nog maar maximaal 
5.000 euro (was 15.000 euro) aan contant geld mogen 
ontvangen van hun cliënt. Betalingen boven 5.000 
euro zijn slechts mogelijk na overleg met de deken. Dit 
besluit betekent wijziging van artikel 10 Verordening op 
de administratie en financiële integriteit (VAFI), dat een 
belangrijke rol speelde in de tuchtzaken die leidden 
tot de schrapping van Bram Moszkowicz. 
In werking 1 januari 2014.

 Uitbreiding gronden voorlopige hechtenis 
Status Voorlopig verslag Eerste Kamer verwacht 15 
oktober 2013.
Inhoud Wetsvoorstel 33 360 voegt aan het Wetboek 
van Strafvordering gronden voor voorlopige hechte-
nis toe: bij verdenking van openlijke geweldpleging, 
brandstichting, bedreiging, (zware) mishandeling of 
vernieling in de publieke ruimte of tegen personen 
met een publieke taak. Denk aan uitgaansgeweld, 
misdrijven tijdens evenementen zoals voetbalwedstrij-
den, concerten, dansfeesten en oudejaarsvieringen, in 
het openbaar vervoer, op stations, dicht bij winkels 
of uitgaansgelegenheden. Berechting van het misdrijf 
moet via snelrecht binnen zeventien dagen en vijf-
tien uren plaatsvinden. 
In werking Beoogd 1 januari 2014.

Toevoegingsvergoedingen omlaag, 
 eigen bijdragen omhoog 
Status AMvB van 10 september 2013.
Inhoud Het Besluit aanpassingen eigen bijdrage recht-
zoekenden en vergoeding rechtsbijstand verleners (Stb. 
19-9-2013, 345) bevat nieuwe besparingen op toe-
voegingen:

•	 		verhoging	eigen	bijdragen	rechtzoekenden;	
•	 	extra	verhoging	eigen	bijdragen	bij	scheidings-	en	

daaraan	verwante	zaken;
•	 	opnieuw	eigen	bijdrage	bij	opvolgend	deskundi-

genoordeel;	
•	 	opnieuw	 eigen	 bijdrage	 bij	 toestemming	 voor	

bestede	extra	uren;	
•	 	afschaffing	anticumulatiebepaling;	
•	 	tweede	 verlaging	 van	 het	 basisbedrag,	 nu	 tot	

104,85	euro;
•	 	lagere	vergoeding	bij	onder	meer	kennelijk	onge-

gronde zaken.
In werking 1 oktober 2013.

 Verhoging griffierechten met gemiddeld 
 vijftien procent 
Status Ingediend 17 september, verslag Tweede Kamer 
verwacht 31 oktober.
Inhoud Wetsvoorstel 33 757 verhoogt de griffierechten 
met gemiddeld vijftien procent. Dit ondanks eerdere 
kritiek uit het veld en van de Raad van State. De Raad 
signaleerde in zijn advies van 30 augustus 2013 onder 
meer dat de griffierechten in hoger beroep en cassatie 
met wel dertig tot honderd procent worden verhoogd.
In werking Beoogd in 2014.

 Beperking vestiging Antillianen   
 in Nederland 
Status Verslag Tweede Kamer van 10 september.
Inhoud Dit initiatief-wetsvoorstel (33 325) van het 
Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) beperkt de 

vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten in Nederland. De vestigingseisen zijn zo veel 
mogelijk gelijkgesteld met de voorwaarden die gelden 
voor EU-onderdanen.
Na het verslag van de Tweede Kamer is Bosman weer 
aan het woord. 
In werking Beoogd in 2014.

 Civielrechtelijk Bestuursverbod 
Status Internetconsultatie in mei gesloten. Indiening 
wetsvoorstel eind dit jaar.
Inhoud Invoering in de Faillissementswet van 
het zogeheten civielrechtelijk bestuursverbod. Een 
bestuurder met een bestuursverbod mag maximaal 
vijf jaar geen rechtspersoon besturen. Dat moet 
voorkomen dat frauduleuze bestuurders na een fail-
lissement hun activiteiten via omwegen en met 
nieuwe rechtspersonen voortzetten. Het is één van 
de op 26 november 2012 aangekondigde maatrege-
len om faillissementsfraude effectiever te bestrijden 
(Kamerstukken II 2012-13, 29 911, nr. 74). De officier 
van justitie of de curator kan de rechter vragen een 
bestuursverbod uit te spreken. 
In werking Beoogd in 2015.

 Verlies Nederlanderschap bij   
 terroristische activiteiten  
Status Voorontwerp sinds 30 augustus bij Adviescom-
missie Vreemdelingenzaken.
Inhoud Wijziging van de Rijkswet op het Nederlan-
derschap. Deelname aan een terroristische organisatie 
leidt automatisch tot verlies van het Nederlander-
schap. Dit ter uitvoering van de motie-Dijkhoff (VVD) 
(Kamerstukken II 29 754, nr. 224). Er moet wel een 
onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling zijn. Nu 
is verlies van rechtswege alleen mogelijk als iemand 
vrijwillig dienst neemt in het leger van een vijandige 
staat. 
In werking Onbekend.
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