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VeRHOReN Het door justitie verstrekken van beelden 
van politieverhoren aan een televisiezender 
is onrechtmatig. Dat schrijft Bart Nooitgedagt, 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging van 
Strafrechtadvocaten in een brief van 17 november 
aan het College van procureursgeneraal. Hij 
schreef de brief naar aanleiding van door het OM 
vrijgegeven beelden van politieverhoren die door 
televisiezender sBs zijn uitgezonden.

MH17 Een kernteam van zes gespecialiseerde advo
caten gaat de nabestaanden van de ramp met de 
MH17 bijstaan. Dat heeft de Raad voor Rechtsbij
stand afgesproken met de specialisatievereniging 
LSA en ASP. De zes advocaten zijn Veeru Mewa, Evert 
Wytema, Peter Langstraat, Maya Spetter, Sander de 
Lang en Antoinette Collignon. 

MH17 (2) De Amsterdamse letselschadeadvocaat 
John Beer onderzoekt samen met Amerikaanse 
collega’s of hij ook anderen dan de 
luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines 
aansprakelijk kan stellen voor de ramp met de 
MH17 in Oekraïne. Beer heeft het Amerikaanse 
advocatenkantoor Kreindler & Kreindler 
ingeschakeld, dat de nabestaanden bijstond van de 
Lockerbieaanslag in 1988. 

HeRZieNiNg stRaFRecHt Bij het maken van de 
plannen voor het project ‘Modernisering Wetboek 
van Strafvordering’ is te weinig aandacht voor 
de werkelijke problemen van een stroperige 
rechtspleging en de mogelijkheden tot het 
wegnemen daarvan. Dat is een van de conclusies 
van de adviescommissie strafrecht van de 
Nederlandse Orde van Advocaten.

RecHtsBiJstaNd De PvdA ziet voor de advocatuur nog 
wel een rol weggelegd als zogenaamde poortwachter 
in het nieuwe stelsel voor gesubsidieerde 
rechtsbijstand. De regeringspartij verschilt op dat 
punt van mening met VVDstaatssecretaris Fred 
Teeven, volgens wie de rol van poortwachter vervuld 
kan worden door juridisch medewerkers van het 
Juridisch Loket die geen advocaten zijn. 

BalaNs 49 procent van advocaten die tussen 2007 
en	2014	beëdigd	is,	vindt	de	werkdruk	op	kantoor	
hoog. Vijf procent van die groep vindt die zelfs te 
hoog. De balans tussen werk en privé is in orde 
volgens 52 procent van de jonge advocaten. Dit blijkt 
uit de jaarlijkse enquête naar welbevinden onder 
advocaten met nul tot zeven jaar ervaring, die de 
Stichting Jonge Balie afnam in samenwerking met 
verzekeraar Movir.

spReeKRecHt Gebruikmaking van het spreekrecht 
door slachtoffers leidt niet per definitie tot schending 
van het proportionaliteitsbeginsel. Dit blijkt uit 
de dissertatie van psycholoog Kim Lens over de 
effecten van het spreekrecht voor slachtoffers en 
nabestaanden in de rechtbank. Lens promoveerde op 
29 oktober aan Tilburg University. 
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Advocatenkantoren hebben 
overwegend de maat-

schap als organisatiestructuur, 
en daarin is de laatste tien 
jaar nauwelijks verandering 
opgetreden. Dat blijkt uit het 
onderzoek Wat zijn geschikte bestuursvor-
men in partnerorganisaties? van Marcel 
Wanrooy, werkzaam in de Adviesgroep 
Bestuur en Toezicht van adviesbureau 
GITP.
 Dat wil niet zeggen dat de tijd hele-
maal stilstaat. Discussies binnen kanto-
ren gaan over de vraag of er parttime of 
fulltime bestuurders moeten zijn – de 
meerderheid kiest overigens voor part-
time bestuurders. Ook de kantoordirec-

teur is een punt van discussie. 
Zo’n beetje alle kantoren ken-
nen zo’n figuur, maar zijn rol 
is niet overal dezelfde. ‘Hoe-
wel hij deel uitmaakt van het 
bestuur, heeft hij doorgaans 
niet het gezag van een advo-
caat. Hij is immers geen part-

ner én geen vakgenoot en dat maakt zijn 
positie niet altijd even helder.’ Wel heeft 
Wanrooy geconstateerd dat de positie 
van de kantoordirecteur in de loop der 
jaren iets is versterkt.
 Toch ziet Wanrooy enkele verschui-
vingen bij de zestien advocatenkantoren 
die hij onderzocht. ‘Steeds meer kanto-
ren hebben naast equity partners ook 
salary partners of counsels, die zijn er nu 
in de helft van de kantoren. Verder komt 

kort

Maatschap domineert een milde vorm van prestatieafhankelij-
ke winstdeling op.’ Was die prestatiege-
relateerde winstdeling tien jaar geleden 
al ingevoerd bij twee van de zestien kan-
toren, nu is dat al bij de helft het geval. 
Verder valt op dat een externe Raad van 
Advies vaak wordt bediscussieerd maar 
nog steeds in vrijwel geen enkel kantoor 
voorkomt. 
 Hoewel het erop lijkt dat het maat-
schapsmodel sterk is, vindt Wanrooy 
dat het huidige bestuursmodel zich 
beter moet aanpassen aan de verande-
rende omgeving. ‘In de toekomst zul-
len advocatenkantoren slagvaardiger 
moeten gaan werken. Dat betekent dat 
het bestuur een sterker mandaat zal 
moeten krijgen en dat ook de positie van 
de kantoordirecteur steviger zal moeten 
worden. Alleen zo kunnen ze effectiever 
sturen.’
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