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Sepots leiden tot minder klachten

>  Lees meer op advocatenblad.nl  
en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

advocatenblad.nl
PROVISIEVERBOD  De nieuwe advocatenmarktplaats 
rechtszaakplaats.nl lijkt in strijd te zijn met de ge
dragsregels, meent de Nederlandse orde van advo
caten. Advocaten kunnen tegen betaling pitchen op 
zaken die consumenten en bedrijven plaatsen op de 
website. Gedragsregel 2 lid 2 verbiedt advocaten een 
beloning of provisie toe te kennen of te ontvangen 
voor het aanbrengen van opdrachten. De oprichter 
van de rechtszaakplaats.nl stelt geen provisie te 
krijgen: 'Advocaten betalen alleen een vergoeding 
om te kunnen pitchen.'

EXCELLENCE AWARDS  De Nederlandse advocate 
Nani Jansen is door de Engelse Law Society geno
mineerd voor de titel ‘Human Rights Lawyer of the 
Year’. Jansen is het enige lid van de NOvA dat dit jaar 
op de shortlist van de Engelse orde van advocaten 
staat. ‘Bij mijn weten is er ook nog niet eerder een 
Nederlandse advocaat genomineerd,’ zegt Jansen. 

EC-ONDERZOEK  Acht advocaten die veel overleve
ringszaken doen, hebben de Europese Commissie 
aangeschreven over de Rechtbank Amsterdam. Ze 
constateren dat de rechtbank, die bij uitsluiting 
bevoegd is in Europese Arrestatiebevelzaken, vrij
wel nooit prejudiciële vragen stelt aan het Europese 

Hof van Justitie. Dat gebeurt volgens de advocaten 
ook niet als daar wel een duidelijke indicatie voor is. 
De advocaten verzoeken de Europese Commissie hier 
onderzoek naar te doen.

POLITIEPIKET  Korpschef Gerard Bouman van de 
Nationale Politie vindt dat agenten die verdachten 

zijn een topadvocaat moeten krijgen. Hij vertelt in 
het Algemeen Dagblad over zijn idee om een poule 
te starten met vijfentwintig gespecialiseerde politie
advocaten. Flauwekul, noemen strafrechtadvocaten 
het plan: ‘Alle verdachten hebben recht op een 
goede advocaat.’

KAARTLEZERS  Om in te loggen op het digitaal loket 
van de Rechtspraak maken advocaten gebruik van 
hun advocatenpas in combinatie met een kaartlezer 
die QuoVadis levert. Maar advocaten kunnen ook 
proberen een oude Rabobank random reader hier
voor te gebruiken, tipt QuoVadis aan advocaten die 
een defecte kaartlezer hebben. De leverancier en de 
Nederlandse orde van advocaten laten weten dat 
hier geen beveiligingsrisico in schuilt. Ook beveili
gingsbedrijf FoxIT bevestigt dat.

VERZEKERING  Beroepsaansprakelijkheidsverzeke
ringen voor advocaten dekken niet altijd het hande
len van de verzekerde advocaat als bestuurder van 
de stichting derdengelden. De polissen van verzeke
raars verschillen op dit punt. Dat blijkt uit navraag 
van het Advocatenblad.

Nani Jansen: genomineerd voor Human Rights 
Lawyer of the Year'

Sabine Droogleever Fortuyn

Een steeds kleiner deel van het 
aantal sepots leidt tot een artikel 

12-procedure. Dat blijkt uit cijfers van 
het Openbaar Ministerie afgezet tegen 
cijfers van de Rechtspraak. Terwijl het 
totaal aantal klachten tegen sepots tus-
sen 2010 en 2014 met 21 procent steeg, 
nam het totaal aantal onvoorwaarde-
lijke sepots tussen 2010 en 2014 met 
driekwart toe. 
 In 2010 waren het er nog 23.700, in 
2014 groeide het aantal uit tot 41.600. 
Het aantal sepots in eerste aanleg door 
het Openbaar Ministerie (OM) steeg 
tussen 2010 en 2014 met 75 procent, 
blijkt uit cijfers van het OM. Het 
besluit van begin 2013 om politiesepots 

af te schaffen en alle zaken waarin de 
politie een verdachte heeft geïdentifi-
ceerd voor te leggen aan het OM, wijst 
het OM zelf als belangrijkste reden 
voor de stijging aan. In absolute aan-
tallen steeg het aantal sepots tussen 
2010 en 2012 harder dan tussen 2012 en 
2014. Maar in verhouding tot de totale 
uitstroom van de OM-beslissingen nam 
het aantal onvoorwaardelijke sepots in 
2013 meer toe dan in eerdere jaren. 
 Naast de afschaffing van de poli-
tiesepots zorgt ook de geleidelijke 
invoering van ZSM vanaf 2011 voor 
een stijging van de (beleids)sepots, laat 
een woordvoerder van het Openbaar 
Ministerie weten. 
 Eind juli bracht het Algemeen Dag-
blad het nieuws dat het aantal klachten 

tegen sepots, artikel 12-procedures, 
‘explosief’ is gestegen. Politieweten-
schapper Jaap Timmer noemde als 
oorzaak van die stijging dat advocaten 
hier een slaatje uit zouden slaan. In het 
artikel zegt hij dat hij ‘zich niet aan de 
indruk kan onttrekken dat advocaten 
de procedure hebben ontdekt om extra 
uren te schrijven’. Onderzoek van het 
Advocatenblad wees uit dat het aantal 
artikel 12-zaken waarin advocaten de 
procesvertegenwoordiging voerden, bij 
het Gerechtshof Amsterdam, Arnhem-
Leeuwarden en Den Bosch tussen 2012 
en 2014 niet explosief toenam, maar 
slonk. Het totaal aantal artikel 12-pro-
cedures, in zaken waarin cliënten zelf 
de procesvoering deden inbegrepen, 
steeg wel.
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