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VeRtRoUwelijkHeiD De Rechtbank Den Haag heeft 
op 11 maart de Wet bewaarplicht telecommunica-
tiegegevens buiten werking gesteld. De Nederland-
se Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) had 
dat samen met zes andere organisaties en bedrijven 
geëist in kort geding. Volgens de eisers was de wet 
in strijd met fundamentele grondrechten en waren 
er geen waarborgen voor geheimhouders zoals 
advocaten.

aflUiSteRen Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, PvdA), ziet geen nood-
zaak tot het instellen van een rechterlijke toets voor-
afgaand aan het afluisteren van gesprekken tussen 
advocaten en cliënten door inlichtingendiensten. Dat 
schrijft hij 5 maart in antwoord op Kamervragen van 
Michiel van Nispen en Ronald van Raak (beiden SP).

aDVoCatenpoRtaal Vanaf 2 februari kunnen 
advocaten strafdossiers in eenvoudige strafzaken 
(geïntegreerd processysteem strafrecht, GPS) digitaal 
via het Advocatenportaal downloaden. Nu is het de 
bedoeling om zowel via het portaal als per post het 
dossier aan advocaten te verstrekken. In de praktijk 
blijken advocaten via de Rechtbank Gelderland de 
dossiers drie- of vierdubbel te ontvangen.

ZSM Voormalig minister Opstelten (Veiligheid en 
Justitie, VVD) beloofde de Tweede Kamer begin 
maart beterschap bij de bestraffing van verdachten 
door het OM zelf. Als er geen rechtsbijstand van een 
advocaat is, zullen er voorlopig geen boetes meer 
worden opgelegd door officieren van justitie.

exeCUtiefoUten Veroordeelden die in voorarrest 
hun straf al hebben uitgezeten of nog in afwachting 
zijn van appel, krijgen toch regelmatig een 
oproep om zich te melden bij een penitentiaire 
inrichting en hun straf te ondergaan. Dat blijkt uit 
meldingsbrieven die cliënten van verschillende 
advocaten gekregen hebben.

VeRlofStelSel De beperkingen tot hoger beroep in 
strafzaken worden voorlopig nog niet afgeschaft. 
Dat blijkt uit een reactie van een woordvoerder 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het 
voorstel om het verlofstelsel af te schaffen wil het 
ministerie meenemen in de grote operatie waarbij 
het Wetboek van Strafvordering op de schop gaat.

toeVoegingen Op 17 februari deed de Amsterdamse 
raad van discipline uitspraak in een zaak over 
misbruik van gefinancierde rechtsbijstand. Een 
gewonnen zaak maakte de partners boos: dan was 
er geen omzet meer te halen.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Bij de raden van de orde zijn in 2014 
2691 klachten over advocaten gere-

gistreerd. Ten opzichte van 2013 gaat 
het om een daling van elf procent. Dat 
blijkt uit het jaarverslag van het deken-
beraad. 
 Sinds 1 januari 2013 registreren alle 
raden van de orde klachten op uniforme 
wijze. In dat jaar waren er 3014 klach-
ten, inclusief enkele klachten van eind 
2012 die pas begin 2013 in het systeem 
zijn ingevoerd. Deze ‘opstartproble-
men’ kunnen deels verklaren waarom er 
in 2014 elf procent minder klachten zijn 

geregistreerd. ‘De daling in 2014 is ech-
ter ook zichtbaar ten opzichte van de 
overige kwartalen van 2013,’ vermeldt 
het jaarverslag. ‘De orde ziet dit als een 
positieve ontwikkeling en een bevesti-
ging van het ingezette beleid.’
 In 2014 betrof de helft van de klach-
ten de eigen advocaat. In een kwart 
van de gevallen ziet de klacht op de 
advocaat van de wederpartij. Dekenbe-
zwaren, waarbij de dekens klagen over 
advo caten in hun arrondissementen, 
vormen zes procent van alle klachten. 
De kwaliteit van de dienstverlening 
vormt in 21 procent van de gevallen 
reden om te klagen.

 

Uit het jaarverslag blijkt ook dat twee 
procent van de advocaten verantwoor-
delijk is voor 36 procent van de gere-
gistreerde klachten in 2014. De dekens 
voeren gesprekken met deze advocaten 
en kijken naar wat de oorzaak is van de 
ingediende klachten.
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