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Geschorste verdachte nog altijd zonder advocaat
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Actievoeren met
zuchten en succes

Toen de Tweede Kamer op 17 december jl. de bezuinigingsplannen voor
de gefinancierde rechtsbijstand besprak, trok staatssecretaris Albayrak
haar plan om een verzekeringsstelsel in te voeren snel terug. Krap drie
uur later lag er een stapeltje alternatieve maatregelen. Hoe nu verder?
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I

n het provisorisch met lege
bierflesjes, kranten en posters
ingerichte aksiecentrum van het
comité Red de Rechtshulp bij de
landelijke Orde heerste woensdagmiddag 17 december een uitgelaten
stemming. Feestelijk uitgedoste
medewerkers liepen in en uit, haastig toegesnelde AR-leden toverden
imaginaire flessen champagne
uit de binnenzak. Reden voor de
feeststemming: het afblazen van de
plannen van staatssecretaris Albayrak (PvdA) om twee miljoen rechtzoekenden voor juridische problemen de verzekeringenmarkt op te
drijven. De actie Red de Rechtshulp

was daarmee een groot succes – al
was de feestkleding ter gelegenheid van het jaarlijkse kerstdiner
van het Bureau, dat diezelfde
avond werd gehouden.

Geërgerd
Gewoon even bellen met de burger. Door zo’n ‘intensivering
van de inspanningen om tot een
proactieve geschiloplossing door
overheidsinstanties te komen (...)
kan de aanvankelijk behoudend
begrote maatregel een extra besparing van wel 25 procent opleveren,’
schreef de staatssecretaris krap drie
uur na opschorting van het alge-

meen overleg over de gefinancierde
rechtshulp aan de Kamer. Zij bleek
bereid het verzekeringsplan te
laten vallen als de Kamer met alternatieve voorstellen zou instemmen. Ambtenaren moeten eerder
telefonisch contact zoeken met
de burger om geschillen te voorkómen, het minimum financieel
belang voor rechtzoekenden gaat
omhoog (besparing: 3 miljoen), en
de beloning bij beroep in vreemdelingenzaken gaat omlaag (besparing: 3,3 miljoen).
De nieuwe voorstellen lijken
een willekeurige greep uit de grabbelton van ideeën die tijdens het
doorlichtingstraject vorige zomer
kwamen opborrelen. Als we VSANvoorzitter Hein Vogel op 8 januari
bellen moet hij een beetje zuchten
(hij heeft ook griep). ‘Begin nou
eerst eens met het stroomlijnen
van de processen, in plaats van
snel te willen scoren met hap-
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Over het verhogen van het
minimale financiële belang, is
Vogel licht geërgerd. ‘Dat is al
eens langs geweest in het doorlichtingstraject. Toen zeiden
we al: met zo’n maatregel moet
je oppassen. In zaken voor
cliënten met bijstand die in het
geweer komen tegen een strafkorting, is de som waar het om
gaat vaak relatief laag. Maar
als je niks doet, krijg je de volgende keer te horen: waar hebt
u het over? U deed de vorige
keer toch ook niks?’
Jan de Wit van de SP, de enige politicus die bij het ter perse
gaan van dit artikel al terug
was van het kerstreces, beaamt
dat: ‘Ik begrijp dat je zegt: we
verhogen de drempel, we gaan
niet voor een habbekrats procederen. Maar er moet wel een
hardheidsclausule komen voor
zaken die zó principieel zijn
dat je toch wil procederen.’

Pissig & steun

snapmaatregelen die ten koste
gaan van de rechtzoekende.
Dat geldt ook voor procedures
bij de rechtbank. Het grootste
deel van de bezuinigingen valt
te behalen bij de overheid zelf.’

Ook het verlagen van het puntental voor een vervolgberoep
in vreemdelingenzaken stuit
op weerstand bij betrokkenen.
‘Ik word er flink pissig over,’
zegt Bert Brands, vreemdelingenadvocaat te Alphen aan
de Rijn. ‘De sociale advocatuur wordt gestraft voor haar

Lees verder op pagina 4

De theorie in
praktijk brengen
Onze cursussen zijn gericht op de praktijk en gebaseerd
op de wetenschap. Zo haalt u maximaal rendement uit
uw opleiding. Met het CPO bent u zeker van uw zaak.
Kijk voor ons cursusaanbod bij
het katern Orde elders in dit blad.
www.cpo.nl

Het CPO is onderdeel van
de Radboud Universiteit Nijmegen
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Column
Matthijs Kaaks

Advocaat
in recessie
Is uw kantoor al crisis-proof?
Lepe cursuscolporteurs houden ons voor dat het nuttig is om
tegen forse betaling een hele dag in een benauwd zaaltje deze
vraag te gaan behandelen. KSU is de eerste die brood ziet in de
kredietcrisis. ‘Onder leiding van een professor geven deskundigen u 5 vuistregels om uw kantoor crisis-proof te maken’, adverteert KSU.
Kluwer zal ongetwijfeld nog volgen met seminars getiteld ‘de
Maatschap in tegenspoed: for better or for worse’ of ‘Advocaat in
crisistijd: tering naar de nering?’.
De Orde juicht het toe en doteert dit alles royaal met punten.
Staan advocaten als benarde billenknijpers te trappelen om in
een cursus te vernemen hoe ze de broekriem kunnen aanhalen?
Het zal niet nodig zijn. Mij werden afgelopen week de belangrijkste tips in een anonieme envelop bezorgd met slechts de
tekst: non sibi sed omnibus.
De kredietcrisis gaat ons allen aan. Waardevolle kennis die
onze kantoren van de ondergang kan redden moet algemeen
beschikbaar zijn. Hier komen ze dus, de vijf vuistregels.
1. Stap uit de maatschap nu het nog kan en word eenpitter. Van
verlieslijdende secties heeft de eenpitter geen last. Vergadertijd wordt omgezet in declarabele uren. Kantoor aan huis is
goedkoop en scheelt bovendien reiskosten.
2. Maak van de nood een deugd en gebruik de crisis voor uw acquisitie. Voer een recessietarief in. Bied bedrijven een speciale
due diligence aan om na te gaan of hun contracten wel crisisproof zijn. Da’s prima te verkopen lucht.
3. De kantoorkosten kunnen flink omlaag. Doe de leaseauto de
deur uit en kies voor de kantoorfiets. Ook kinderzitjes zijn
fiscaal aftrekbaar als daar een dossierkoffer in past. Geef de
gehuurde toga na de zitting door aan een collega of confrère
en deel de kosten.
4. Wek altijd de indruk het verschrikkelijk druk te hebben en
wend een volle agenda voor. Niemand gaat eten in een leeg
restaurant: cliënten willen niet het idee hebben dat hun advocaat blij is met een nieuwe zaak.
5. Vermijd dure cursussen en seminars. Er zijn veel gratis lezingen waarmee punten te verwerven zijn.
In overleg met de Orde is aan lezing van deze column een opleidingspunt toegekend, te verkrijgen door dit stukje uitgeknipt aan
het Bureau Opleiding te sturen onder vermelding van ‘gratis punt’.
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Door op dat moment het contact met de advocaat door te
knippen wordt de verdachte
in het strafproces op achterstand gezet.’

Haaks

Vervolg van pagina 3
pogingen de kwaliteit van
de dienstverlening te verbeteren. De staatssecretaris
doet het voorkomen alsof het
instellen van een vervolgberoep een druk op de knop is,
omdat er zelden een zitting
is en alles schriftelijk wordt
afgedaan. Belachelijk - wil je
het goed doen, dan ben je al
gauw een paar uur kwijt.’
De meeste aandacht zal
hoe dan ook uitgaan naar het
streven van Albayrak om vast
te houden aan de maatregel
om pas een ambtshalve toevoeging te verstrekken bij
inbewaringstelling. Vogel:

‘Dat plan is slecht doordacht.
Er is nooit gesproken over de
gevolgen in de praktijk. Maar
als mensen die geschorst worden geen advocaat hebben
lopen ze wel met een zwaard
van Damocles boven het

hoofd. Juist in de begintijd is
er veel werk: getuigen oproepen, het dossier doornemen;
daar ligt het zwaartepunt
van het proces. Dat is ook de
reden waarom de advocaat in
die fase wordt toegevoegd.

Het is de vraag hoe de staatssecretaris het politieke spel
verder zal spelen. Het plan
lijkt onhoudbaar in het licht
van twee recente arresten
van het EHRM, zie het stuk
van Taru Spronken verderop
in dit nummer, die lijken te
dwingen tot toegang tot een
advocaat al bij het eerste verhoor. Steun krijgen de advocaten ook van de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak,
die zich daags voor het debat tegen de plannen van
de staatssecretaris keerde:
‘De geplande bezuinigingen
van de staatssecretaris op dit
terrein lijken haaks te staan
op de bedoelingen van het
EVRM’, schreef de rechtersbond in een persbericht op 16
december. En de NVvR wees
er op dat de toegenomen investering van de overheid in
vervolging en opsporing een
gelijkwaardige investering in
de rechtshulp zou rechtvaardigen.

Maar liefst twee archieven Advocatenblad
Het archief van het Advocatenblad is te vinden op BalieNet. Alle teksten die sinds 1996 in het blad zijn verschenen, zijn onder
meer op trefwoord bliksemsnel te doorzoeken. Dit digitale archief is bereikbaar voor bijna alle advocaten, nu uit de jongste cijfers
blijkt dat een kleine 14.000 advocaten een BalieNetcertificaat hebben, terwijl daarnaast een kleine 1800 kantoren een Kantoorcertificaat hebben.
Advocaten die de losse nummers in een jaarband willen opbergen,
kunnen deze band kosteloos bestellen bij de klantenservice van Reed
Business: tel. 0314-358 358, klantenserviceAreedbusiness.nl, of: Reed Business bv, postbus 4, 7000 BA
Doetinchem, fax 0314-349 048
Als de band al eerder is besteld, wordt die nu binnen ongeveer een maand toegezonden.
Ook betalende abonnees kunnen bij de klantenservice een jaarband
aanvragen; zij betalen daarvoor H 19,50.
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