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Aan het afluisteren van gesprekken 
en het onderscheppen van mail-

wisselingen tussen advocaten en hun 
cliënten door de Nederlandse Inlichtin-
gen- en Veiligheidsdiensten (IVD) moet 
een rechterlijke toetsing voorafgaan. Dat 
bepleit de Nederlandse orde van advo-
caten (NOvA). Het aanhangige wets-
voorstel dat ertoe strekt dat journalisten 
bescherming krijgen tegen het inzetten 
van bijzondere bevoegdheden van de 
IVD, moet volgens de beroepsvereniging 
ook voor advocaten gelden. 
 Van verschillende advocaten heeft 
de NOvA gehoord dat zij weten of ver-
moeden dat telefoongesprekken die 
zij voeren met hun cliënten worden 
afgeluisterd. Daarbij worden mailwis-

selingen tussen advocaten en cliënten 
volgens advocaten onderschept. 
 De beroepsvereniging van de advo-
catuur wijst erop dat in procedures 
tegen en in onderhandelingen met de 
staat, advocaten door de wederpartij 
geconfronteerd werden met informatie 
waarvan de bron onduidelijk is. ‘Deze 
advocaten hebben sterke vermoedens 
dat die gegevens afkomstig zijn van de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten,’ 
schrijft de NOvA. Minister Ronald Plas-

terk (BZK, PvdA) gaf onlangs toe dat de 
AIVD het advocatenkantoor Prakken 
d’Oliveira jarenlang heeft afgeluisterd. 
Maar Plasterk vindt het niet nodig om 
de vertrouwelijkheid van de communi-
catie tussen advocaten en hun cliënten 
bij wet te beschermen. In intern beleid 
liggen al voldoende waarborgen vast, 
volgens Plasterk. De NOvA brengt daar 
tegenin dat dit beleid ‘evenwel niet heeft 
kunnen verhinderen dat de AIVD jaren-
lang kon handelen op een manier die 
als onbehoorlijk is aangemerkt door de 
Commissie van Toezicht op de Inlichtin-
gen- en Veiligheidsdiensten.’ 
 In Kamervragen van 18 februari vra-
gen Tweede Kamerleden Michiel van 
Nispen en Ronald van Raak (beiden SP) 
Plasterk te reageren op het standpunt 
van de NOvA.

Rechter moet afluisteren vooraf toetsen

Bewerkelijke zaken  het Advocatenblad 
berichtte eerder over de steeds hogere drempels 
om extra uren in bewerkelijke zaken te krijgen. 
De Raad voor Rechtsbijstand lijkt dit nu zelf te 
erkennen in haar Kenniswijzer. Daarin staat 
namelijk dat civiele zaken niet snel bewerkelijk 
zijn. tweede Kamerlid Michiel van nispen (SP)
heeft staatssecretaris Fred teeven van veiligheid en 
Justitie (vvD) hier vragen over gesteld.

VerlOFstelsel  De beperkingen tot hoger beroep in 
kleine strafzaken worden waarschijnlijk afgeschaft. 
Dat valt af te leiden uit een brief van 10 februari 2015 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het 
vn-Mensenrechtencomité in genève en een brief 
van de minister van veiligheid en Justitie aan de 
tweede Kamer. het comité tikte nederland op de 
vingers omdat het verlofstelsel in strafzaken in strijd 
is met het recht op hoger beroep, neergelegd in 
het internationaal verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten. 

Bezuinigingen  Staatssecretaris Fred teeven 
(veiligheid en Justitie, vvD) acht een scenario waarin 
de helft van de sociale advocatuur binnen twee jaar 
geen zaken op toevoegingsbasis meer zal aannemen 
niet realistisch. Dat antwoordt hij op Kamervragen 
van Michiel van nispen (SP). 

jOnge Balie  chantal de Blaeij (capra advocaten) 
wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting Jonge 
Balie nederland (SJBn). het college van afge-
vaardigden van de SJBn heeft haar op 25 februari 
benoemd tot voorzitter. het monitoren van en 
meedenken over de vernieuwde beroepsopleiding 
voor advocaat-stagiaires is een van de speerpunten 
van De Blaeij. 

CijFers en trends  De aantrekkende economie 
en private investeringen zorgen voor een lichte 
groei voor advocatenkantoren in 2015. De vraag 
naar diensten van advocaten neemt dit jaar 

volgens de Rabobank met een tot drie procent 
toe. Om daar optimaal profijt van te hebben, 
zullen advocatenkantoren wel moeten innoveren. 
Dat blijkt uit de Rabobank Cijfers & Trends van 9 
februari 2015. 

innOVatie  Professor Richard Susskind was als 
keynote speaker bij het Kei-congres ‘De rechtspraak 
van morgen’ even in nederland. De auteur van  
Tomorrow’s Lawyers hamert op innovatie in de 
advocatuur: de juridische professie zal de komende 
jaren fundamenteel veranderen. Susskind is 
onder de indruk van de vooruitgang die hij ziet, 
vertelt hij het Advocatenblad. toch gelooft hij dat 
slechts weinig advocatenkantoren hun bedrijf echt 
transformeren. 

MediatiOn  Kritische geluiden klinken 
vanuit het veld en de politiek over de drie 
mediationvoorstellen van Kamerlid ard van der 
Steur (vvD). tegen de initiatiefvoorstellen zijn 
amendementen ingediend door de fracties van D66 
en SP. volgens de nederlandse orde van advocaten 
komen de amendementen ‘in samenhang bezien’ 
de wetsvoorstellen ten goede.
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