
aflUisteRen  Met het aftappen van communicatie 
tussen advocaten en cliënten schenden inlich
tingen en veiligheidsdiensten structureel het 
verschonings recht van advocaten. daarom moeten 
de AIVd en de MIVd daar direct mee stoppen, eisten 
advocaten van het afgeluisterde kantoor Prakken 
d’oliveira, de nederlandse Vereniging van Straf
rechtadvocaten en de Raad van europese Balies op 
woensdag 17 juni in een kort geding tegen de Staat.

RecHtsBiJstanD  de commissieWolfsen, die op 
verzoek van de eerste Kamer onderzoek doet naar 
de gesubsidieerde rechtsbijstand, is kritisch over de 
puntentoekenning aan advocaten. Ze bekijkt of het 
huidige systeem gehandhaafd kan worden.

RecHtsBiJstanD (2)  er is geen sprake van een 
‘ongebreidelde’ kostenstijging in het stelsel van 
gefinancierde rechtsbijstand. dat stelt de commissie 
duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand vast 
in een tussentijds rapport. Sterker nog, de reële 
uitgaven zijn volgens de commissie in de afgelopen 
jaren gedaald. de regeringspartijen PvdA en VVd 
reageren terughoudend op de uitkomsten van het 
onderzoek van de commissie, die is ingesteld door 
de novA.

MeDiatiOn  de drie mediationvoorstellen die 
Ard van der Steur als Kamerlid indiende, heeft 
Kamerlid foort van oosten (VVd) op 10 juni 
ingetrokken. de regering komt zelf met nieuwe 
mediationvoorstellen.

PilOt PROcesveRsnelling  de vertragingen 
in het wijzen van arrest bij de hoven Hof 
’sHertogenbosch en Amsterdam zouden in de 
loop van 2015 opgelost zijn, verwachtte de minister 
van Veiligheid en Justitie in 2014. Halverwege het 
jaar blijken er nog steeds achterstanden te zijn. 
Zaken die niet meteen in behandeling kunnen 
worden genomen, krijgen in den Bosch nu zelfs 
een arresttermijn van 26 weken.

eUROPa  eurocommissaris Věra Jourová wil 
tegenstanders van het nog op te richten europees 
openbaar Ministerie over de streep trekken met 
een decentrale structuur. dat zei ze begin juni 
na ontmoetingen met minister Ard van der Steur 
(Justitie) en de justitiecommissie van de tweede 
Kamer. de europese commissie wil dat het europees 
oM de fraude met europese subsidie aanpakt.

senaat  Het aantal senatoren met een achtergrond 
in de advocatuur halveert. de 75koppige eerste 
Kamer, die 2 juni afscheid nam, telde tien senatoren 
met een verleden in de advocatuur. de nieuwe 
eerste Kamer, die op dinsdag 9 juni aantrad, telt vijf 
leden met een achtergrond als advocaat.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Een van de twee deelnemers aan de 
eerste beperkte pilot met digitaal 

procederen, Robert Seth Paul, ziet nog 
‘haken en ogen’ aan de invoering van 
het programma Kwaliteit en Innovatie 
(KEI). ‘Rechters blijven tijdens een digi-
tale zitting ingelogd, maar advocaten 
worden na twintig minuten inactiviteit 
automatisch uitgelogd. Dan ben je weer 
een paar minuten bezig om toegang te 
krijgen tot het dossier.’ 
 Seth Paul blijft terugvallen op 
papier. ‘De rechters hebben grote beeld-
schermen en kunnen verschillende 

bestanden naast elkaar openen. Op mijn 
laptop of iPad gaat dat niet.’ Bovendien 
ontdekte de Amsterdamse advocaat dat 
de publieke tribune mee kan kijken op 
zijn scherm. ‘Daarnaast merk ik dat ik 
niet geconcentreerd kan luisteren ter-
wijl ik tegelijkertijd door een pdf scroll 
om een bepaald document te vinden,’ 
zegt Seth Paul. ‘Ik kan wél luisteren en 
bladeren in een fysiek dossier. Ik moet 
dus toch alles uitprinten, anders gaat de 
digitalisering ten koste van de cliënt.’ 
 De Rechtspraak laat weten juist 
om deze redenen kleinschalig te zijn 
gestart met KEI: ‘Door gecontroleerd te 
testen, kunnen we tijdig kinderziektes 

ontdekken en verhelpen voordat we 
met een grotere groep advocaten en 
zaken gaan werken.’
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