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> Lees meer op advocatenblad.nl.

Digitalisering Het Openbaar Ministerie en de 
Rechtspraak streven ernaar het Advocatenportaal, 
waarin advocaten strafdossiers van bepaalde 
standaardzaken kunnen downloaden, te openen 
voor alle strafrechtadvocaten op 8 september.

google laWYer De American Bar Association, 
de belangrijkste beroepsorganisatie voor 
Amerikaanse advocaten, heeft besloten te gaan 
samenwerken met Rocket Lawyer Inc. Rocket 
Lawyer heeft een online netwerk waarbinnen 
rechtzoekenden advocaten kunnen vinden en 
juridische vragen kunnen stellen via mobiele 
telefoon, iPad of laptop. Google investeert in 
Rocket Lawyer.

caMBoDja triBunaal Twee voormalige hoofden 
van de Rode Khmer zijn schuldig bevonden 
aan misdaden tegen de menselijkheid. ‘Een 
veroordeling was verwacht. Levenslang niet’, 
reageert Victor Koppe, de Nederlandse advocaat 
van de 88jarige Nuon Chea, ook bekend als 
Broeder Nummer Twee. Nuon Chea gaat in elk 
geval in beroep.

Maarten Bakker

Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie Fred Teeven (VVD) wil voor-

lopig geen evaluatie van de ZSM-aanpak 
van het Openbaar Ministerie waarbij 
de officier van justitie een verdachte 
zelfstandig kan bestraffen. Pas in 2016 
wil hij kijken of deze vorm van strafaf-
doening wel goed functioneert. Hij laat 
dat de Tweede Kamer weten naar aanlei-
ding van vragen van de SP.
 De SP is bang dat een verdachte in 
de ZSM-aanpak onvoldoende rechtsbij-
stand van een advocaat krijgt. Ook het 
College voor de Rechten van de Mens 
heeft om die reden kritiek op de ZSM-
aanpak. Teeven reageert in een Kamer-
brief dat de ZSM-aanpak nog volop in 
ontwikkeling is. In een evaluatie mag de 

focus niet liggen op ‘aanloopproblemen’ 
en ‘kinderziekten’.
 Hij wil daarom wachten totdat het 
Openbaar Ministerie meer ervaring 
heeft opgedaan met de strafafdoeningen 
door een officier van justitie. Eerst moet 
er een ‘volledige werkstroom’ ontstaan. 
AR-lid Bert Fibbe van de Nederlandse 
Orde van Advocaten vindt dat er eerder 
een evaluatie moet plaatsvinden, in elk 
geval op onderdelen. Afgesproken is 

volgens hem dat het ministerie een drie-
tal pilots over de bijstand van advocaten 
in de ZSM-aanpak volgend jaar toch 
evalueert. Daarnaast moet wat Fibbe 
betreft ook voor 2016 gekeken worden 
naar de besparingen van de ZSM.
 Tot slot wijst Fibbe erop dat Neder-
land in 2016 moet voldoen aan de Euro-
pese richtlijn Access to a lawyer die onder 
meer bepaalt dat verdachten ook tijdens 
verhoren recht hebben op een advocaat. 
Dat brengt een geheel nieuwe situatie 
met zich mee, waarop volgens hem 
geanticipeerd moet worden.
 ‘Het zou zonde zijn om in 2016 
een systeem te gaan evalueren dat niet 
meer houdbaar is,’ zegt Fibbe. ‘Dat is 
hetzelfde als je oude auto naar de apk-
keuring brengen, terwijl je weet dat er 
een nieuwe moet komen.’
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Teeven: stug door met ZSM

straFrecht Hoewel rechters steeds vaker een 
schadevergoeding aan exverdachten toekennen, 
is het gemiddeld toegekende bedrag de laatste 
tien jaar flink gedaald. In 2013 werden 10.471 
verzoeken van exverdachten toegewezen. Dat 
aantal is ongeveer tweeënhalf keer zo hoog als in 
2003, terwijl het gemiddeld toegekende bedrag 
in 2013 27 procent lager was dan in 2003. Dit 
blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek.

rechtsBijstanD Staatssecretaris Fred Teeven 
(Veiligheid en Justitie, VVD) lijkt er niet voor te 
voelen dat een rechter die een juridisch geschil 
inhoudelijk behandelt, ook zelf gaat beslissen over 
de toevoeging van een advocaat. CDAsenator Hans 
Franken had dat voorgesteld tijdens het debat in 
de Eerste Kamer over de rechtsstaat. 

vliegraMp Bij de Nederlandse Orde van 
Advocaten zijn geen signalen binnengekomen 
over Nederlandse advocaten die hun diensten 
aanbieden naar aanleiding van de vliegramp 
met vlucht MH17. Diverse media berichtten over 
dienstverleners die, via advocaten of direct, contact 
zochten met nabestaanden van de slachtoffers. 
Daarbij ging het waarschijnlijk om Amerikaanse 
advocaten, op zoek naar een doorverwijzing.

tuchtrecht Het dekenstandpunt over een 
tuchtklacht is een ‘bestuurlijke aangelegenheid’ 
in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur. 
Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Victor Koppe: 'Levenslang niet verwacht.'
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