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DJI: gesprekken tussen advocaat en
cliënt niet opgenomen
Hedy Jak
Gesprekken tussen
advocaten en hun cliënt
worden niet door de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI)
opgenomen en er wordt naar
gestreefd om spreekkamers
beschikbaar te stellen zonder
opnameapparatuur. Dat is
een van de toezeggingen die
Peter Hennephof, hoofddirecteur van de DJI middels een
brief aan de Orde heeft gedaan.
Wanneer dit niet mogelijk is, zal dat worden aangegeven.
Advocaten kunnen dan uitleg over de apparatuur vragen om
zich ervan te vergewissen dat deze niet aan staat. Mocht dat
niet tot overeenstemming leiden, dan kan er gebruik worden
gemaakt van een klachtenprocedure.
Tevens zijn er toezeggingen over telefoongesprekken
gedaan. De DJI gaat een eigen systeem van
nummerherkenning ontwerpen dat er in de toekomst voor
moet zorgen dat gesprekken tussen advocaat en
gedetineerden niet meer door de inrichtingen worden
opgenomen. Advocaten kunnen vrijwillig hun
telefoonnummers laten registreren, hoe dat precies gaat
werken is nog onbekend. De DJI garandeert dat gesprekken
die via de geregistreerde nummers worden gevoerd, nooit
naar het OM gaan.
Bestuurslid Jan Leliveld van de Orde is gematigd positief
over de toezeggingen. ‘Ze bieden een betere waarborg voor
de vertrouwelijkheid van advocaat-cliënt gesprekken. Wij
kwamen er echter niet uit om overal apparatuurarme ruimtes
te hebben. In die zin zullen advocaten, tenzij een rechter op
enig moment anders mocht bepalen, moeten vertrouwen op
de ondubbelzinnige en vastgelegde toezeggingen van de
DJI.'
De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
acht de toezeggingen onvoldoende en spant een kort geding
aan tegen het ministerie. NVSA-voorzitter Bart Nooitgedagt
meldde vanmorgen in De Pers dat het om principiële rechten
gaat, die geld kosten. En dat wil het ministerie niet.

Rechter gaat claimstichtingen toetsen
Lex van Almelo
Rechters moeten de eisen van claimstichtingen nietontvankelijk kunnen verklaren wanneer de belangen van de
benadeelden voor wie zij opkomen onvoldoende
gewaarborgd zijn. Verder krijgen partijen die onderhandelen
over een collectieve schikking de mogelijkheid om al dan niet
gezamenlijk te vragen om een ‘preprocessuele comparitie.'
Daarbij kan de rechter partijen ondersteunen zodat zij zelf
een vaststellingsovereenkomst kunnen sluiten. Dat staat in
een wetsvoorstel dat minister Opstelten van Veiligheid en
Justitie eind december vorig jaar naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd. De bedoeling van het wetsvoorstel is ook om
massaclaims bij faillissement sneller te kunnen afwikkelen.
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Regeling centrale inning
griffierechten
De inning van
griffierechten zal
in de loop van
2012 worden
gecentraliseerd
en uitgevoerd door het Landelijk
Dienstencentrum Rechtspraak. Met
de invoering van een landelijk
uniforme regeling rekening-courant
griffierechten wil de Rechtspraak een
einde maken aan de situatie dat ieder
gerecht een eigen beleid voert ten
aanzien van het beheer van de
rekening-courant griffierechten. De
regeling geldt ook voor sectoren
bestuursrechtspraak van
rechtbanken.
Meer informatie staat in de
Staatscourant.

Tel je schenkingen
Hoeveel moet een
donateur bruto
betalen om een
bepaalde netto
schenking te
doen? En hoeveel
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Daarbij kan de curator bijvoorbeeld de vordering van
gedupeerde beleggers om hun (rest)schuld kwijt te schelden
collectief behandelen. Advocaat Jan Willem Koeleman: ‘De
preprocessuele comparitie kan het schikkingsproces enorm
versnellen. Het is ook goed dat de rechter gaat toetsen of
claimstichtingen goed georganiseerd zijn, zodat mensen niet
twee keer worden gedupeerd.' Een woordvoerder van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie is ‘ongelukkig' met de
suggestie dat Nederland door de wetswijziging ‘een paradijs
voor massaclaims' wordt genoemd.

Meer zaken door digitale criminaliteit
Hedy Jak
Deze week is het Nationaal
Cyber Security Centrum
(NCSC) officieel gestart.
Verschillende publieke en
private partijen - politie, AIVD,
wetenschappers - vormen
een denktank om de digitale
veiligheid van Nederland te waarborgen. ‘Zij hebben de
functie van waakhond en als er iets gebeurt, zijn zij
verantwoordelijk voor een effectieve ict-respons,' aldus een
woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
En dat blijkt nodig. Uit het eerste Cyber Security Beeld
Nederland (CSBN) dat minister Opstelten onlangs naar de
Tweede Kamer stuurde, blijkt dat digitale criminaliteit een
grote dreiging is en in 2011 is toegenomen.
Deze tendens is ook merkbaar in de advocatuur. ‘Er zijn
meer zaken die met digitale criminaliteit te maken hebben,'
zegt Wanda van Kerkvoorden (SOLV Amsterdam). ‘Denk aan
datalekken -en diefstal, identiteitsfraude en grootschalige
spam.'
Eenpitter Filip Van Eeckhoutte, gespecialiseerd in
internetrecht, herkent dit maar stelt dat digitale criminaliteit
als skimmen in de civiele sector minder interessant is. ‘De
bancaire wereld heeft afspraken gemaakt over geskimde
geldbedragen. De bank vergoedt dit voor 100 procent en dan
is er geen zaak.'
De website www.ncsc.nl van het NCSC wordt gelanceerd na
de officiële opening op 12 januari.

Toch ‘dubbel slot' op aantal
toevoegingen
Trudeke Sillevis Smitt
De Raad voor Rechtsbijstand
zet een extra slot op het
aantal toevoegingen. Wie
twee jaar lang gemiddeld
meer dan 2000 punten op zijn
toevoegingen haalt, wordt
gekort op het gebruikelijke
maximum van 250 toevoegingen. Om advocaten de
gelegenheid te geven zich aan te passen, gaat de regeling in
op 1 januari 2013. Op de website geeft de Raad nadere
uitleg.
In 2011 maximeerde de Raad rechtstreeks het aantal te
behalen punten. Advocaten maakten daartegen met succes
bezwaar. Herman Schilperoort van de Raad: ‘De
bezwaarcommissie heeft gezegd dat er geen wettelijke basis
is voor een slot op het aantal punten. Omdat we wel het
aantal toevoegingseenheden mogen begrenzen, kiezen we
nu een andere formele weg.'
Patrick Rombouts (Meijering Van Kleef Ficq & Van der Werf
Advocaten) stoort zich eraan dat de Raad ‘op een
gekunstelde manier nu hetzelfde beoogt te bereiken. Maar de
gevolgen van de nieuwe regeling zijn beperkt. Als je wat
grotere zaken doet, heb je misschien maar vijftig
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levert een netto
schenking een culturele instelling op?
Een nieuw rekenmodel van De Brauw
Blackstone Westbroek geeft antwoord
op deze vragen. Het instrument is
ontwikkeld naar aanleiding van de
nieuwe Geefwet voor de fiscale
aftrekbaarheid van schenkingen die
per 1 januari van dit jaar is ingevoerd.
Dick Hofland, partner bij De Brauw:
'Het rekenmodel geeft de donateur
inzicht in de fiscale voordelen
waardoor men eerder geneigd kan
zijn om te doneren en culturele
instellingen kan helpen bij acties om
fondsen aan te trekken in de private
sector.' Het model kan gratis worden
gebruikt.

Big Brother Awards voor
privacyschenders
Volgens de
burgerrechtenbeweging
Bits of
Freedom trekken
sommige
bedrijven,
overheden en personen zich weinig
aan van privacy en worden
Nederlanders ingrijpend getroffen in
hun privéleven. Om een beetje
tegengas te geven aan deze tendens
organiseren zij de Big Brother
Awards. Via de site
http://www.bigbrotherawards.nl/
kunnen privacyschenders
genomineerd worden. Op 7 maart
worden de ‘winnaars' bekend
gemaakt. Minister Ivo Opstelten won
vorig jaar een award vanwege het
voorstel om automatisch gescande
kentekens vier weken te bewaren.

Minder plek JJI's
Op voorstel van
staatssecretaris
Fred Teeven is
het aantal
plaatsen in
Justitiële Jeugdinstellingen (JJI) dit
jaar van ruim 1600 teruggebracht
naar 800. Als gevolg hiervan is een
nieuwe werkwijze geïnitieerd om
jeugdigen te kunnen plaatsen. Zo
wordt er pas een plaats gereserveerd
als vaststaat dat de jeugdige
daadwerkelijk in bewaring is gesteld.
Ook wordt met de nieuwe methode
onnodig verblijf op het politiebureau
geprobeerd te minimaliseren. Deze
maand loopt de overgangsperiode,
waarbij betrokken partijen zoveel
mogelijk volgens de nieuwe richtlijnen
werken.

België voert Salduz in
Ondanks wat technische problemen
bij de Franse Orde van de Brusselse
Balie is de invoering van de Salduzwetgeving in België redelijk
probleemloos verlopen, zo bericht de
website HNL. Sinds 1 januari moet
een zogeheten permanentiedienst
arrestanten binnen twee uur aan een
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toevoegingen in een jaar. Stel dat je daarmee 4000 punten
haalt, dan gaat je maximum aantal toevoegingen naar 125.'

Het laatste tuchtrecht
Trudeke Sillevis Smitt
‘Collaboreren' met overheid
‘De advocaat-generaal (A-G) schaart zich
als furchtbare Jurist aan de zijde van de
misdadige politieke leiding.' Dat stond in de
pleitnota van drie advocaten die in een
strafzaak optraden voor een vredesactivist. De A-G was
volgens de advocaten te vergelijken met een Nazi of een
Japanse oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog
omdat hij ‘collaboreerde' met de Nederlandse overheid bij het
opslaan van kernwapens.
De Amsterdamse tuchtrechter verklaarde de hiertegen
gerichte klacht in 2008 ongegrond. Naast de AG en één van
de advocaten ging ook de Algemene deken in beroep - en
dat gebeurt niet vaak. Nu ligt er dan eindelijk een
einduitspraak van het Hof van Discipline: de uitlating was
onnodig grievend. De advocaten hadden de verdediging
volgens het hof net zo goed zonder deze vergelijking kunnen
doen. Ze hadden op de man gespeeld. En wat betreft de
vrijheid van meningsuiting: die vindt voor advocaten een
grens in de Europeesrechtelijke norm dat zij zich in het
openbaar discreet, eerlijk en waardig moeten gedragen. Een
advocaat die onnodig grieft, gedraagt zich onwaardig, zegt
het Hof. De advocaten kregen een waarschuwing.
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advocaat helpen. Daarnaast is er een
callcenter voor uitzonderlijke gevallen.
Dreigt een tekort aan advocaten zoals bijvoorbeeld tijdens Oud en
Nieuw - dan is er een noodnummer.
En daarmee ging het afgelopen
Nieuwjaarsnacht mis, aldus een
woordvoerder. ‘De nieuwe dienst is
op een ongelukkige dag ingevoerd,
maar het is geen structureel
probleem.' Het mankement zou
inmiddels verholpen zijn.
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Vactures in de Advocatuur
Klik hier voor de meest recente
vacatures in de advocatuur
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gewijzigd.

Deze e-mail wordt verstuurd naar het volgende adres: m.schouten@sdu.nl

http://vedm.net/click2?l=2xzhi&m=guyxU&s=ekjatO

5-1-2012

