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SHARIA SCHIKKING Bij de Rechtbank Den Haag 
hebben twee partijen half oktober een ‘sharia 
schikking’ bereikt. Eiser en gedaagde beschuldigden 
elkaar van liegen maar hadden allebei een bewijs-
probleem. In het proces-verbaal is de schikking 
tussen partijen vastgelegd: zij zullen elkaar binnen 
twee maanden treffen bij een imam om te zweren 
op de Koran dat hun stelling de waarheid is. 

KEI Het wetsvoorstel dat vereenvoudiging en 
digitalisering in het procesrecht via het programma 
Kwaliteit en Innovatie (KEI) beoogt is op 20 oktober 
openbaar gemaakt. Uit het wetgevingsadvies blijkt 
dat de Raad van State niet onverdeeld enthousiast is 
over het wetsvoorstel.

CommERCIAl CouRt  VVD-kamerleden Van Oosten 
en Van der Steur hebben Kamervragen gesteld over 
de oproep van de Rechtspraak om een commercial 
court in te stellen. Van hun partijgenoot minister 
Opstelten van Veiligheid en Justitie willen de 
Kamerleden onder meer weten wat hij van dit 
plan vindt en wat de vervolgstappen zullen zijn.

ombudSmAN  De Nationale ombudsman heeft 
besloten om niet langer deel uit te maken van het 

Nationaal Preventie Mechanisme (NPM). Het Bureau 
Nationale ombudsman heeft de Inspectie Veiligheid 
en Justitie hierover een brief gestuurd. Advocaten 
maken zich zorgen. 

 bEGRotING  Het ministerie van Veiligheid en Jus-
titie loopt het gevaar te veel vrijheid op te offeren 
in de strijd om de veiligheid te beschermen. Dat 
gevoel heeft algemeen deken van de Nederlandse 
Orde van Advocaten (NOvA) Walter Hendriksen bij 
het lezen van de begroting van Veiligheid en Jus-
titie 2015, zo schrijft hij in een brief van 9 oktober 
aan de voorzitter van de Eerste Kamer. 

PIEtEN-zAAK  De zitting in het hoger beroep 
tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam 
in de zwarte Pieten-zaak leek op 16 oktober 
meer op een mondeling tentamen staats- en 
bestuursrecht. De gemachtigden moesten onder 
andere beantwoorden wat het begrip ‘openbare 
orde’ inhoudt. Op 12 november deelt de Afdeling 
bestuursrechtspraak de cijfers uit. 

toEvoEGINGEN   Uit een proef met eerstelijns 
rechtshulp blijkt dat het aantal toevoegingen van 
advocaten met dertig procent omlaag kan. Dat 
zei staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en 
Justitie (VVD) eind september in de Tweede Kamer.

HIGH tRuSt De Raad voor Rechtsbijstand gaat de 
komende maanden advocatenkantoren uitnodi-
gen voor het aangaan van een High Trust-samen-
werking. In 2010 is de Raad gestart met High Trust 
via een pilot. Inmiddels wordt ruim twee derde 
van het totaal aantal reguliere toevoegingen op 
deze basis afgegeven. De bij de Raad ingeschre-
ven kantoren die nog niet op deze manier met 
de Raad samenwerken, zullen hiervoor worden 
benaderd. 

Nathalie Gloudemans-Voogd

Civiele en bestuursrechtadvocaten 
die werken op basis van toevoeging 

vragen minder vaak extra uren aan als 
een toevoegingsdossier meer tijd kost 
dan vooraf begroot. Zij signaleren dat 
hun aanvragen in deze bewerkelijke 
zaken steevast worden afgewezen. 
 De Raad voor Rechtsbijstand kan 
extra uren toekennen als de zaak feite-
lijk of juridisch gecompliceerd is. ‘Van 
veel advocaten hoor ik dat ze, doordat 
ze doorgaans afwijzingen krijgen, zo 
ontmoedigd zijn dat ze het niet eens 
meer proberen om extra uren aan te vra-
gen,’ zegt Dianne Abeln, penningmees-
ter van de Vereniging van Letselschade 
Advocaten (LSA). 

Ook advocate Saskia Kool ziet steeds 
grotere drempels bij bewerkelijke 
zaken: ‘Een medewerkster van de Raad 
bevestigde me zelfs dat in de praktijk 
geen extra uren meer worden verstrekt 
bij uitsluitend feitelijke complexi-
teit.’ Deze bewering klopt volgens een 

woordvoerder van de Raad voor Rechts-
bijstand niet: ‘De Raad houdt in de 
beoordeling van een verzoek voor extra 
uren wel degelijk rekening met de feite-
lijke complexiteit.’ 
 Extra uren worden vooral toegekend 
in strafzaken: 91 procent van de beschik-
bare 50,5 miljoen euro. De uitgaven 
voor civiel recht en bestuursrecht zijn 
in 2013 gestegen ten opzichte van 2011, 
maar gedaald vergeleken met 2012. De 
Raad weet niet wat daar de oorzaak 
van is. De cijfers over 2014 zijn nog niet 
bekend, maar liggen mogelijk nog lager 
vanwege een extra eigen bijdrage in 
bewerkelijke zaken. SP-Kamerlid Van 
Nispen heeft de staatssecretaris van Vei-
ligheid en Justitie inmiddels om ophel-
dering gevraagd. 

kort

advocatenblad.nl

Steeds hogere drempels bewerkelijke zaken

Foto: Crystalina > Lees meer op advocatenblad.nl.
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