Actualiteiten

Zorgen over kwaliteit

Van de redactie

W

at een domper voor de advoca
tuur. In zijn eerste troonrede sprak
koning Willem-Alexander over het belang
van de internationale rechtsorde, maar hij
repte met geen woord over de binnenland
se rechtszekerheid. De dag na Prinsjesdag
verhaalden verschillende kranten uitge
breid over Defensie. Kan een ingekrompen
krijgsmacht wel worden ingezet om de
internationale rechtsorde te helpen waar
borgen? Aan de gevolgen van de kabinets
plannen voor de Nederlandse rechtsstaat
werd nauwelijks een zin gewijd.
Wie de begroting van het ministerie van
Veiligheid en Justitie openslaat, ziet ook
waarom het zo stilletjes is. Er lijkt niets aan
de hand. In de inleiding is te lezen dat dit
kabinet wil komen tot een ‘veiliger Neder
land’, ingebed in een ‘sterke rechtsstaat’ en
dat tegen ‘de achtergrond van een stevige
budgettaire opgave’. Daar kan niemand op
tegen zijn. Maar nu komt het.
Verderop is te lezen wat die opga
ve betekent: hogere griffierechten en
bezuinigen op rechtsbijstand, wat
dat laatste betreft zelfs meer dan eer
der was aangekondigd (zie pagina 9).
De verzorgingsstaat maakt plaats voor
een participatiesamenleving, stelt het
kabinet. Voor de rechtzoekende bete
kent dit dat hij of zij vaker zelf de por
temonnee moet trekken of dieper in
de eigen geldbuidel moet tasten. Zeker
in crisistijd is het maar de vraag of alle
rechtzoekenden dat wel kunnen en dat
strookt niet bepaald met de doelstelling
om te komen tot een sterke rechtsstaat.
Er is dus wel degelijk iets aan de hand.
Voor een groot deel van de advocaten bete
kent dit een stap terug in financieel opzicht
en het ging al niet best, zo blijkt uit het
omslagverhaal in dit nummer. Nogal wat
advocaten zullen zichzelf opnieuw moeten
uitvinden, door bijvoorbeeld neveninkom
sten te vinden. En dat treft: dit nummer
bevat de bijlage carrière en opleiding, een
pleister op de wonde.
Robert Stiphout
Correctie
In ‘PO-punten halen 2.0’ (Advocatenblad nummer 8)
wordt de suggestie gewekt dat er nog geen aanbieders
van online onderwijs actief zijn. Dit is wel het geval. Zo
is JurisDidact sinds oktober 2012 actief in e-learning.
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Sof

De Nederlandse Orde van Advocaten is bezorgd over de rechtspraak

D

e kwaliteit van de rechtspraak in
Nederland dreigt in het gedrang te
komen door de toenemende werkdruk
onder rechters. Daarvoor waarschuwt
de Nederlandse Orde van Advocaten
(NOvA) in een visiedocument. Recent
sprak de Orde over de kwaliteit met
de vaste commissie voor Veiligheid en
Justitie. Ook de Raad voor de recht
spraak, de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak, de Koninklijke Beroeps
organisatie van Gerechtsdeurwaarders,
de president van de Hoge Raad en de
voorzitter van het College van procu
reurs-generaal woonden dat gesprek bij.
In een visiedocument schrijft de Orde
dat de advocatuur ervaart dat de capa
citeit binnen de rechtbanken onder
druk staat. Ook de Nederlandse Vereni
ging van Rechtspraak (NVvR) toonde
zich half september bezorgd in een uit
zending van actualiteitenprogramma
Nieuwsuur. De NOvA noemt de lange
termijnen binnen de rechtspraak zorge
lijk: ‘De verlengde uitspraaktermijnen

variëren van zes weken tot tien maanden
na de zitting. Voor uitspraken inzake
asiel en de meeste onderdelen van het
reguliere vreemdelingenrecht loopt de
uitsprakentermijn op naar twaalf tot
achttien maanden.’ Het merendeel van
de uitspraken betreft volgens de Orde
zaken die vervolgens zonder inhou
delijke motivering worden afgedaan.
Ook bij de facturering en inning van
het griffierecht gaat er volgens de Orde
veel mis. ‘Door de herziening van de
gerechtelijke kaart en onvolkomen
debiteurenbestanden krijgen advocaten
regelmatig verkeerde facturen of komen
facturen te laat of niet aan bij de advocaat.’
Tot slot is de Orde niet gerust op de uit
werking van de digitalisering binnen de
rechtspraak. Het project moet volgens
de beroepsorganisatie niet te veel onder
tijdsdruk staan en niet louter op bezuini
ging gericht zijn. ‘Voor het welslagen van
dergelijke projecten dienen ketenpart
ners, zoals de Orde, in een vroeg stadium
bij de uitwerking te worden betrokken.’

Citaat

‘Als je op een tribune gaat zitten
en je ziet de zaal niet, dan kun
je je afvragen of men zijn werk
goed heeft gedaan.’
Advocaat Richard Korver is niet blij met het op 19 september door koning Willem-Alexander
geopende Paleis van Justitie in Amsterdam (AT5, 16 september).

