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aFLuisteren Het afluisteren van advocaten 

door inlichtingendiensten moet vooraf worden 

getoetst, vindt strafpleiter Geert-Jan Knoops. 

Nu toetst een Commissie van Toezicht de onder-

zoeksmethoden van de Algemene Inlichtingen- 

en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtin-

gen- en Veiligheidsdienst alleen achteraf. 

BurGerinFiLtrant Een Kamermeerderheid is 

voor de terugkeer van de criminele burgerinfil-

trant, maar dan onder scherpe voorwaarden. 

De infiltrant wordt alleen ingezet voor korte 

tijd en in gesloten organisaties die zich schuldig 

maken aan de zwaarste vormen van georgani-

seerde criminaliteit. Justitiewoordvoerder van 

de PvdA Jeroen Recourt gaat een motie indie-

nen waarin hij randvoorwaarden formuleert. 

vreemdeLinGenadvoCatuur Bij de meeste ad-

vocaten in asiel- en vreemdelingenzaken gaat 

het goed. Een kleine groep levert ondermaatse 

rechtshulp en moet worden aangepakt. Dat 

blijkt uit onderzoek van de Nijmeegse rechts-

socioloog Ashley Terlouw in opdracht van het 

dekenberaad. 

sanCties VVD-minister Ivo Opstelten van Vei-

ligheid en Justitie wil de sancties verscherpen 

tegen leden van de rechterlijke macht die 

zich misdragen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel 

dat de minister begin februari naar de Tweede 

Kamer heeft gestuurd. Opstelten introduceert 

de mogelijkheid om rechterlijke ambtenaren 

na ‘ongeoorloofd gedrag’ disciplinair te schor-

sen door de Hoge Raad. 

europa Er komen meer mogelijkheden 

om eenvoudige grensoverschrijdende 

procedures te voeren. Nu kunnen burgers en 

bedrijven zo’n laagdrempelig proces voeren 

bij vorderingen tot tweeduizend euro, maar 

de Europese Commissie wil die grens oprekken 

naar tienduizend euro. 

erFreCHt De advocatuur heeft er een specia-

lisatievereniging bij: de Vereniging Erfrecht 

Advocaten Nederland (VEAN). Doel is het verbe-

teren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening 

door advocaten op het gebied van erfrecht. Een 

rechtsgebied waarbinnen volgens voorzitter 

Katelijne van Barneveld-Peters steeds meer vraag 

naar gespecialiseerde advocaten is.

poLitieverHoor Staatssecretaris Fred Teeven 

heeft een voorstel gedaan om advocaten toe 

te laten bij het politieverhoor. De advocaat 

mag dan de rechercheur erop wijzen dat de 

verdachte een vraag niet begrijpt, dat de re-

chercheur oneigenlijke druk uitoefent en dat de 

fysieke en psychische toestand van de verdach-

te van negatieve invloed is op het verhoor.

Maarten Bakker

Met alternatieve bezuinigingsmaat-
regelen wil staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) 
toch 85 miljoen euro besparen op de 
gesubsidieerde rechtsbijstand. Teeven 
schrapt enkele omstreden bezuinigingen 
die vooral strafrechtadvocaten zouden 
treffen. In plaats daarvan komt hij met 
een uitbreiding van de ‘claw back’. Een 
rechtzoekende die een financieel geschil 
met rechtsbijstand wint, moet een nog 
groter deel van de opbrengst terugstor-
ten in de staatskas. 
 Verder zal het financieel belang van 
een zaak hoger moeten zijn, wil een 
toevoeging verleend worden. Teeven 
handhaaft andere ingrijpende bezuini-

gingsvoorstellen, zoals het grotendeels 
uitsluiten van huurgeschillen en verbin-
tenissenrecht van rechtsbijstand. 
 Hij ziet wel af van een flinke verla-
ging van de vergoeding voor bewerke-
lijke zaken. In plaats daarvan gaat de 
generieke uurvergoeding voor de gehele 
advocatuur omlaag. Teeven schrijft de 
Kamer dat hij uitgaat van een minimale 
uurvergoeding voor advocaten van hon-
derd euro. 
 Bert Fibbe zegt namens de Neder-
landse Orde van Advocaten dat Teeven 
geen harde garantie geeft dat de uur-
vergoeding uiteindelijk toch niet onder 
de honderd euro komt. Het lid van de 
Algemene Raad verwacht dat zeker op 
de lange termijn kantoren die werken op 
toevoegingsbasis verdwijnen. De kwali-

teit van de advocatuur komt daardoor in 
het geding. ‘De Orde blijft erbij dat het 
bezuinigingsbedrag van 85 miljoen van 
tafel moet,’ zegt Fibbe. 
 Bart Nooitgedagt van de Nederlandse 
Vereniging van Strafrechtadvocaten is 
blij dat de ‘draconische bezuinigingen’ 
in het strafrecht verzacht zijn. ‘Maar de 
maatregelen zijn nog altijd een forse 
klap.’ 
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Orde: 85 miljoen moet van tafel 
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Teeven komt met alternatieve bezuinigingen.
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