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Elk advocatenkantoor met personeel 
moet sinds 1994 op grond van de 

Arbowet een risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RI&E) uitvoeren en laten 
toetsen. Maar de meeste advocatenkan-
toren die een getoetste RI&E zouden 
moeten hebben, beschikken er niet over. 
Dat blijkt uit onderzoek van Balieplus 
onder 150 advocatenkantoren.
 Balieplus vroeg in december haar 
leden of zij bekend zijn met het feno-
meen RI&E (een lijst met alle veilig-
heids- en gezondheidsrisico’s in een 
bedrijf en een plan voor het oplossen 
ervan). 55 procent zei het concept te 
kennen. Op de vraag of zij wisten dat 
hun kantoor verplicht een RI&E moet 

laten toetsen, antwoordde slechts 34 
procent bevestigend. 66 procent van de 
ondervraagden realiseert zich dus niet 
dat een getoetste RI&E voor kantoren 
met meer dan 1 fte in dienst verplicht 
is. Verder zegt 75 procent van de onder-
zochte kantoren geen getoetste RI&E te 
hebben. Onder kleine kantoren (tot tien 
medewerkers) is dat percentage zelfs 82. 
 Voor de advocatuur ontwikkelde 
Balieplus enkele jaren geleden een digi-

taal RI&E-instrument met branchespeci-
fieke vragen. ‘Een RI&E staat natuurlijk 
niet boven aan je lijstje,’ zegt Balieplus-
directeur Paul Paasschens. ‘Maar als 
kantoren de risico’s niet analyseren 
en daar geen oplossing voor bieden, 
kan dat vervelende gevolgen hebben. 
Denk aan uitval van werknemers door 
stress of de boete die het ministerie van 
Sociale Zaken kan opleggen. We zien 
ook steeds vaker verzekeraars eisen dat 
werkgevers dit soort zaken op orde heb-
ben: wat doe je als er brand uitbreekt in 
het prachtige herenhuis waar je kantoor 
houdt?’
 Los van de wettelijke verplichting is 
het volgens Paasschens ‘een morele ver-
antwoordelijkheid’ voor werkgevers om 
de RI&E uit te voeren en te laten toetsen.
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afLuIStereN  Europa roept Nederland niet 

op het matje voor het telefonisch afluisteren 

van advocaten. De Europese Commissie 

en de Europese Raad hebben dat op 13 

januari laten weten in antwoord op vragen 

van Europarlementariër Judith Sargentini 

(GroenLinks) tijdens de plenaire zitting van het 

Europees Parlement in Straatsburg.

afLuIStereN (2)  Advocatenkantoor 

Prakken d’Oliveira zal een klacht indienen 

bij de Nationale ombudsman nu blijkt dat 

advocaten van het kantoor telefonisch worden 

afgeluisterd door de AIVD zonder dat de rechter 

hier toestemming voor verleent. De minister 

van Binnenlandse Zaken verklaarde een klacht 

over het afluisteren gedeeltelijk gegrond.

BeZuINIGINGeN  Fractiewoordvoerders van 

CDA, GroenLinks, D66 en SP in de Eerste Kamer 

hebben het kabinet gevraagd af te zien van 

de bezuinigingen op de rechtsbijstand. Ook 

de PVV heeft grote moeite met de besparing 

van 85 miljoen euro. Dat bleek tijdens het 

uitgestelde begrotingsdebat op 13 januari.

StrafBeScHIKKINGeN  De wijze waarop 

het Openbaar Ministerie strafbeschikkingen 

uitvaardigt, schiet op een aantal belangrijke 

punten tekort. Dat valt op te maken uit 

onderzoek van de procureurgeneraal bij de 

Hoge Raad. De kritiek van de pg richt zich 

vooral op ZSM, CVOM en CJIBzaken.

BeWaarPLIcHt  De Nederlandse Vereniging 

van Strafrechtadvocaten (NVSA) eist met 

een coalitie van organisaties en bedrijven 

dat de Staat de Wet bewaarplicht 

telecommunicatiegegevens intrekt nu de 

Dataretentierichtlijn ongeldig is verklaard door 

het Hof van Justitie. Het kort geding dient op 

18 februari.

cHarLIe HeBDO ‘De actie was een 

rechtstreekse aanval op de normen en 

waarden van de democratische rechtsstaat.’ 

Dat zei Frits Bakker, voorzitter van de 

Raad voor de rechtspraak, tijdens zijn 

nieuwjaarstoespraak over de terreuraanslag 

op Charlie Hebdo. Bakker besteedde een 

groot deel van zijn toespraak aan de recent 

gepleegde aanslag. 
Advocatenkantoor klaagt over afluisteren
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