Actualiteiten

Van de redactie

Willen
en kunnen
De griffierechten hoeven niet draconisch
te worden verhoogd, als de politieke wil er
maar is. De gefinancierde rechtsbijstand
hoeft niet onbereikbaar te worden door
verhoogde eigen bijdragen en verlaagde toevoegingsvergoedingen, maar dat
vergt andere keuzes. Zeker, er is economische tegenwind – dat blijkt ook uit de
Kroniek fiscaal familierecht – maar het
kan. Zie maar hoe de regeringspartijen
alles anders zien dan de oppositiepartijen, zodat de ‘rechtstatelijk zachte krachten’ hun hoop allen nog maar kunnen stellen op die oude Eerste Kamer, de ‘kamer
van reflectie.’
Kan de delinquent ook kiezen? Filosoof
Jan Verplaetse denkt van niet: ‘Er bestaat
geen vrije wil’ en toerekeningsvatbaarheid is een achterhaald concept. Zelfs een
moordenaar kan niet kiezen, volgens Verplaetse. Toch ook goed nieuws voor u: hij
denkt niet dat dit het eind moet zijn van
recht en regels. Maar advocaten moeten
wel bedenken wat er niet klopt: hun uitgangspunten over individuele vrijheid en
verantwoordelijkheid of de uitgangspunten van deze eigenzinnige filosoof. Oordeelt u zelf.
In de politiek zijn keuzes daarentegen
wel altijd mogelijk. Sterker nog, politiek
ís de kunst van afwegen en kiezen. En uiteindelijk kan alles in de politiek, mits de
wil er maar is.
Red.

Scherper toezicht
toevoegingen

De Orde liet verleden week in een persbericht weten dat ze met de Raad voor
Rechtsbijstand heeft afgesproken om
eerder ‘informatie uit te wisselen over
de gedragingen van advocaten op grond
waarvan een inschrijving bij de Raad
zou kunnen worden doorgehaald.’ Als

bijvoorbeeld ‘het maximumaantal toegestane aanvragen voor gesubsidieerde
rechtsbijstand is bereikt’ of als ‘de informatievoorziening over toevoegingen of
declaraties te wensen overlaat,’ kan de
deken nader onderzoek instellen naar de
advocaat.

Bert Brands overleden
‘Een betrokken, hulpvaardige, advocaat
met een pastoorlijke inslag, eigenlijk veel
te aardig voor het vak.’ Aldus mensen die
hem van nabij kenden over Bert Brands
(51), voorvechter van de sociale advocatuur,
die op maandag 14 november overleed.
Van 1997 tot 2008 was Brands bestuurslid van de VSAN, de laatste vier jaar als

voorzitter. Brands was
gespecialiseerd in het
vreemdelingenrecht,
en in dat vak ook docent. Brands was al langer ziek en overleed afgelopen maandag aan
een hartstilstand.

(advertentie)

Vage kennis, goede kennis, voorkennis. Wij kennen ze allemaal.
Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. is ervaren specialist
in forensic accounting en forensic IT. Wij maken hierbij gebruik van de
kennis en expertise uit ruim 100 landen waar de leden van Grant Thornton
International Ltd gevestigd zijn.
Neem contact op met één van onze partners:
Peter Schimmel
Mark Hoekstra
T 010 - 270 51 11
E gtfis@gt.nl
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