Van de Orde

Waarschuwing voor wervende activiteiten door advocaten
in WSNP-zaken
De afgelopen maanden hebben verschillende
Raden van Toezicht meldingen gekregen over
advocaten die particulieren aanschrijven om
hun diensten aan te bieden. Deze advocaten
bieden rechtsbijstand aan naar aanleiding
van de publicatie van de WSNP-eindzitting
in de Staatscourant, waarvoor de betrokken
particulieren worden opgeroepen. Meer en
meer advocaten begeven zich op dit rechtsgebied, waardoor het voorkomt dat een
particulier van twee of meer verschillende
kantoren ongevraagd brieven ontvangt.
Van de kant van rechtbanken, de Raad voor
Rechtsbijstand, het Juridisch Loket, enkele
gemeenten, diverse bewindvoerders, advocaten en de betrokken personen zelf zijn
hier klachten over ontvangen. Dergelijke wervingsbrieven worden niet op prijs gesteld.
De dekens constateren het volgende:
■ Het betreft een zeer kwetsbare groep
mensen, die vaak schrikken van iedere
officieel uitziende brief die wordt ontvangen;
■ Hoewel de diensten vrijblijvend lijken
te worden aangeboden krijgt de brief
een officieel tintje, juist nu deze volgt
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op een oproeping van de rechtbank en
een aankondiging in de Staatscourant,
hetgeen verwarring kan veroorzaken bij
de betrokken personen (zo is er al wel
eens gedacht dat de advocaat door de
rechtbank zou zijn aangewezen voor
bijstand aan deze persoon);
Door deze verwarring wordt in sommige
gevallen de bewindvoerder belemmerd
in de uitoefening van zijn wettelijke taak;
Mensen die al worden bijgestaan door
een advocaat worden ongevraagd benaderd door een andere advocaat, hetgeen
eveneens verwarring kan veroorzaken en
door de reeds toegevoegde advocaat als
zeer storend wordt ervaren;
Het komt voor dat advocaten op zitting
verschijnen in zaken waarbij de bewindvoerder een positief advies heeft gegeven
voor het verlenen van de “schone lei”
en bijstand door een advocaat in het
geheel niet noodzakelijk is. De Raad voor
Rechtsbijstand heeft ook aangegeven in
die gevallen geen toevoeging meer te
verstrekken;
De ene advocaat biedt zijn diensten
gratis aan, de ander biedt korting op de
eigen bijdrage aan;

■ Door rechters wordt de bijstand die in
sommige gevallen wordt verleend betiteld als “nutteloos”.
Over dit onderwerp heeft afstemming in het
dekenberaad plaatsgevonden. De dekens
zijn van oordeel dat het voor advocaten
mogelijk moet zijn om wervende activiteiten te verrichten. Advocaten dienen daar
echter zeer behoedzaam mee om te gaan.
Dat geldt in het bijzonder voor wervende
activiteiten waarbij personen ongevraagd en
rechtstreeks worden benaderd. De hiervoor
geschetste effecten worden ontoelaatbaar
geacht. De dekens beoordelen ieder signaal
en nemen zo nodig maatregelen. U wordt
daarom opgeroepen terughoudend te zijn
en in elk geval zeer duidelijk in uw uitingen.
Voorkomen moet worden dat de betrokken
personen zich aangemoedigd voelen zonder
noodzaak een advocaat in te schakelen of
een onjuist/onvolledig beeld hebben van de
voorwaarden waaronder die rechtsbijstand
wordt aangeboden.
13 augustus 2014
P.N. van Regteren Altena
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Onder de passagiers van het op 17 juli 2014 in Oekraïne verongelukte vliegtuig
Malaysia Airlines was de Amsterdamse advocaat John Allen met zijn vrouw Sandra
dra en
hun drie kinderen Christopher, Julian en Ian. Allen was sinds 1996 advocaat en sinds
2007 partner bij Nauta Dutilh, gespecialiseerd in intellectueel eigendom- en patentatentrecht. Zijn capaciteiten als advocaat worden door zijn kantoorgenoten omschreven
en als
gedreven, creatief en inventief, zijn persoonlijke eigenschappen als warm, intelligent
gent
en levenslustig.
Christiaan Alberdingk Thijm memoreerde hem als een hartchirurg die soms ookk
heel bedreven een knieoperatie uitvoerde. De Amsterdamse Balie leeft mee met
de familie, vrienden en kantoorgenoten.
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Van de Rechtbank

Bijeenkomst mediation in zakelijke geschillen
Het gerechtshof Amsterdam en de rechtbanken Amsterdam en
Noord-Holland organiseren in het kader van ‘mediation naast
rechtspraak’ de bijeenkomst: ‘MEDIATION IN ZAKELIJKE GESCHILLEN’, rondom de vraag: eenmaal in de zittingszaal: verwijzen ook
een goede optie? Het betreft een professionele ontmoeting tussen
rechters, advocaten en mediators. De bijeenkomst vindt plaats op
dinsdag 21 oktober 2014 vanaf 14.00 uur in het Paleis van Justitie,
IJdok 20 in Amsterdam.
De volgende sprekers belichten de perspectieven van de advocaat,
de mediator en de rechter: John Bosnak, is 38 jaar advocaat geweest,
thans fulltime NMI-registermediator, Maarten Bakker, bedrijfsjurist,

mediator en Wil Tonkens, arbiter en mediator verbonden aan het
kantoor ReulingSchutte, voorheen vice-president van de rechtbank
Amsterdam. De president van het gerechtshof, Herman van der
Meer, zal de bijeenkomst om 14.30 uur openen. De bijeenkomst
wordt verder voorgezeten door Toine de Bie, raadsheer en mediationcoördinator bij het gerechtshof Amsterdam. Aan het eind van de
bijeenkomst is er gelegenheid voor vragen en discussie. Noteert u
vast deze datum in uw agenda. Indien u een persoonlijk uitnodiging
en het programma wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden via: mediation.hof.amsterdam@rechtspraak.nl. Deelname aan de bijeenkomst
is kosteloos. PE/PO/NMI-punten zijn aangevraagd.

Nieuwe telefoonnummers Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is op dinsdag 15 juli 2014 overgestapt op VoIP (bellen en faxen via internet). Dit betekent dat alle (vaste)
telefoon-en faxnummers zijn gewijzigd. De nieuwe nummers zijn herkenbaar aan het 088-kengetal. De oude nummers komen te vervallen.
Het nieuwe algemeen nummer is 088-361 8181. Verder zijn de belangrijkste telefoon- en faxnummers:
Locatie

Telefoonnummer

Faxnummer

Belasting

Arnhem

088-361 1080

088-361 0097

Belasting

Leeuwarden

088-361 1081

088-361 0104

Dagvaardingszaken (rol)

Arnhem

088-361 1082

088-361 0094

Familierekesten

Arnhem

088-361 1084

088-361 0096

Handelsrekesten

Arnhem

088-361 1083

088-361 0095

Dagvaardingszaken (rol)

Leeuwarden

088-361 1087

088-351 0105

Familierekesten

Leeuwarden

088-361 1086

088-361 0104

Handelsrekesten

Leeuwarden

088-361 1087

088-361 0105

Belastingrecht

Civiel recht

Strafrecht
Straf algemeen

Arnhem

088-361 1124

088-361 0089

Beklagzaken (artikel 12 Sv.)

Arnhem

088-361 1088

088-351 0092

Bijzondere strafraadkamer

Arnhem

088-361 1090

088-361 0106

Kabinet RHC-team 1

Arnhem

088-361 1089

088-361 0098

Kabinet RHC-team 2

Arnhem

088-361 1128

088-361 0107

Penitentiaire kamer

Arnhem

088-361 1126

088-361 0091

Project A12

Arnhem

088-361 1127

088-361 0110

Raadkamer gevangenhouding

Arnhem

088-361 1125

088-361 0090

Straf algemeen

Leeuwarden

088-361 1130

088-361 0101

Beklagzaken (artikel 12 Sv.)

Leeuwarden

088-361 1138

088-361 0102

Intake

Leeuwarden

088-361 1132

088-361 0109

Kabinet RHC

Leeuwarden

088-361 1135

088-361 0108

Mulderzaken (verkeersboetes)

Leeuwarden

088-361 1131

088-361 0103
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Opening
Gerechtelijk Jaar
2014-2015
Op donderdag 25 september 2014 bent u, leden van
de rechterlijke macht en advocatuur in Amsterdam,
van harte welkom om gezamenlijk het glas te heffen
op een goede rechtspleging.
De Opening Gerechtelijk Jaar – een mooie nazomerse
traditie – vindt plaats in het Paleis van Justitie op
IJdok 20.
Bij een feestelijke inluiding van het nieuwe gerechtelijk
jaar zal de nieuwe deken een kort woord tot u richten.
Wij nodigen u van harte uit voor de Opening Gerechtelijk Jaar op donderdag 25 september van 17.00 uur tot
19.30 uur en hopen u in groten getale te ontmoeten.

H.T. van der Meer
President Gerechtshof

P.N. van Regteren Altena
Deken

G.Th. Hofstee
Hoofdofficier van Justitie

H.M.P. Hillenaar
Landelijk hoofdadvocaat-generaal

C.M.T. Eradus
President Rechtbank

L. Schapink
Voorzitter Jonge Balie

Publicatie uitspraken Gerechtshof Den Haag
Met ingang van 1 juli 2014 heeft het Hof Den Haag (afdeling Civiel
Recht) haar werkwijze gewijzigd voor het bekendmaken van uitspraken, waarvoor belangstelling van de pers wordt verwacht.
Op de dag van de uitspraak wordt om 10.00 uur de uitspraak gepubliceerd. Eén tot enkele dagen voorafgaand aan de uitspraak wordt
de ECLI en de datum waarop de publiciteitsgevoelig uitspraak wordt

September 2014

gedaan per telefoon doorgegeven aan de bij de procedure betrokken
advocaten. Deze kunnen dan op de dag van de uitspraak via ECLI
de uitspraak op rechtspraak.nl vinden.
De pers wordt op de dag van de uitspraak in beginsel een kwartier
na de uitspraak op www.rechtspraak.nl geïnformeerd door middel
van een persbericht.
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Zaaksbehandeling bestuursrecht
Op 10 november 2014 vanaf 14.00 uur zal bij de Rechtbank Amsterdam voor de tweede maal de professionele ontmoeting ‘nieuwe
zaaksbehandeling in het bestuursrecht’ tussen de rechtbank,

bestuursorganen en advocatuur plaatsvinden, dit maal onder leiding van prof. mr. T. Barkhuysen. Nadere informatie volgt via de
Nieuwsbrief.

Advocaten zonder Grenzen (Nederland), Projectgroep Zimbabwe, zoekt in verband
met het opzetten van een jeugdstrafpiket in Zimbabwe een BRUGGENBOUWER/
KWARTIERMAKER. Uitzending start voor eind 2014 voor drie maanden op basis van
onkostenvergoeding. De standplaats is Mutare, Zimbabwe.

Waarom? Naar schatting zitten bijna 500 kinderen vast in gevangenissen in Zimbabwe.
De meesten hebben geen juridische bijstand gehad tijdens het strafproces. In een groot
deel van de gevallen waarin kinderen in instellingen zijn geplaatst, lag daaraan geen
rechterlijke uitspraak ten grondslag. Om de positie van Zimbabwaanse kinderen die in
aanraking komen met het strafrecht te verbeteren, is juridische bijstand hard nodig. Alleen
door een goed functionerend systeem voor gefinancierde rechtsbijstand kan worden
gegarandeerd dat de belangen en rechten van deze kinderen worden gerespecteerd.

Meer informatie over het project, de vacature, de projectgroep, het Comité van Aanbeveling en de organisatie is te vinden op www.advocatenzondergrenzen.nl. Reacties
graag uiterlijk op 5 september a.s. naar advocatenzondergrenzen@hotmail.com.

Amsterdam, 24 augustus 2014
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