
bezuinigingen gefinancierde rechtshulp 
 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Uiteraard heeft u ook kennis genomen van de voornemens van Teeven met betrekking tot nieuwe 
forse ingrepen in de gefinancierde rechtsbijstand . 
Uw secretaris heeft met betrekking tot de ingrepen in het strafrecht (toevoeging pas bij 
gevangenhouding en uurtarief bewerkelijke zaken naar € 70,00) 
al gereageerd in het Advocatenblad. 
 
Ook de Algemene Raad vindt de nieuwe plannen onaanvaardbaar en bereidt zich voor op acties. 
Naast media aandacht moet o.a. gedacht worden aan het lobbyen bij Kamerleden in verband met  de 
begrotingsbehandelingen. 
Met name de PvdA, die lang tegen verdere ingrepen was, is om politiek-strategische redenen 
(bezuinigingen moeten gehaald worden) “om”. 
Er komt een hoorzitting, waarbij hopelijk weer veel advocaten verschijnen. 
 
Als lid van het College van Afgevaardigden heb ik o.a. voorgesteld, zoals dit ook in het verleden is 
gebeurd, om op kosten van de Orde 
een accountantsonderzoek te laten uitvoeren onder kantoren, die voornamelijk in de gefinancierde 
rechtsbijstand  werkzaam zijn 
om zodoende de effecten van de (nieuwe en lopende) bezuinigingsmaatregelen op omzet, kosten en 
inkomensontwikkeling in kaart te brengen. 
 
In het verleden heeft dit tot een meer aanvaardbaar (verhoogd!) uurtarief geleid. 
Wat ook hielp was dat die ambtenaren eens van achter hun bureau vandaan kwamen en kantoren 
bezochten. 
Met eigen ogen konden zij dan eens de “luxe” en de wijze van werken aanschouwen. 
 
Het is de bedoeling dat er een commissie komt met leden uit het College op de diverse (aan te 
tasten) rechtsgebieden, 
die binnen de Orde argumenten en ideeën verzamelt om te gebruiken richting de politiek. 
Als strafrechtadvocaat heb ik mij aangemeld voor deze commissie. 
 
Wellicht zou deze oproep binnen de Vereniging verspreid kunnen worden. 
Alle (extra) argumenten, ideeën, wellicht zelfs nog een meer theoretisch-wetenschappelijke 
onderbouwing waarom verdere aantasting van het stelsel 
onaanvaardbaar is, zijn welkom. 
 
In principe zou eenieder dit naar mij kunnen mailen, zodat ik een en ander ten behoeve van de te 
vormen commissie kan gebruiken. 
Cc. gaat deze mail naar mijn plaatselijke werkgroep, onze portefeuillehouder strafrecht in Rotterdam, 
Hein Vogel (voorzitter Vereniging sociale advocatuur Nederland), secretariaat Algemene Raad en 
mijn fractie in het College.  
 
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik in afwachting van uw 
berichten,  
 



Met vriendelijke groet, 
 
 
 
John Crepin 
 
Advocatenkantoor Crepin 
Meyenhage 464 
3085 CK  Rotterdam 
P.O. Box 52135 
3007 LC  Rotterdam, The Netherlands 
T: + 31 (0)10 - 4858502 
F: + 31 (0)10 - 4857745 
E: j.crepin@crepinadvocaat.nl 
www.crepinadvocaat.nl 
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