
Persbericht 

KORT GEDING TEGEN NEDERLANDSE STAAT OVER VERHOORBIJSTAND 

De Hoge Raad heeft bepaald dat verdachten vanaf 1 maart a.s. recht hebben op een advocaat bij het 
politieverhoor. Strafrechtadvocaten maken zich grote zorgen over de praktische uitwerking en de 
vergoeding van de werkzaamheden in het kader van dit recht. Ook over de rol die de advocaten 
tijdens het verhoor bestaat de nodige discussie, waarbij de Minister van Veiligheid & Justitie de 
rechten die uit de Europese jurisprudentie en regelgeving voortvloeien miskent. Middels een kort 
geding komen de NVSA en de NVJSA hiertegen in verzet.  

Als het aan de Minister ligt, dienen de advocaten tijdens het verhoor stilzwijgend naast hun cliënt te 
zitten en mogen zij enkel voorafgaande en na het verhoor iets zeggen. Verder worden, als het aan de 
Minister ligt, advocaten desnoods uit de verhoorkamer verwijderd indien zij zich niet aan deze regels 
houden. In Europese regelgeving en rechtspraak is echter bepaald dat advocaten actief moeten 
kunnen deelnemen. De verenigingen willen middels het kort geding afdwingen dat zij tijdens het 
verhoor ook daadwerkelijk rechtsbijstand kunnen verlenen aan hun cliënten. 

Inzet van de procedure is daarnaast dat een redelijke vergoeding wordt toegekend voor deze 
rechtsbijstand. De Minister gaat ervan uit dat de vergoeding van 1,5 uur werk (€ 158,41) voldoende 
is, ongeacht de duur en het aantal verhoren die in een zaak plaatsvinden. Slechts in zeer zware en 
uitzonderlijke zaken wordt die vergoeding verdubbeld (3 uur). De Minister baseert zijn inschatting 
echter niet op concrete cijfers, terwijl die cijfers eenvoudig kunnen worden achterhaald. In veel 
zaken vinden meerdere verhoren plaats. In grote zaken zijn meerdere verhoren van 4 uur of langer 
geen uitzondering.  

De verenigingen achten rechtsbijstand tegen een dergelijk lage vergoeding bedrijfseconomisch 
onverantwoord en vrezen dat veel gespecialiseerde strafrechtadvocaten deze rechtsbijstand niet 
kunnen verlenen. Diverse gerenommeerde strafrechtkantoren hebben al aangegeven niet langer 
deel te nemen aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand tijdens de – zeer belangrijke - 
piketfase. De Verenigingen pleiten voor een uurtarief van € 105,61, zijnde het algemene uurtarief 
voor de gefinancierde rechtsbijstand. Enkel hiermee kan rechtsbijstand van gespecialiseerde 
strafrechtadvocaten op de lange termijn worden gewaarborgd.  

VOOR DE REDACTIE 

Over de NVSA 
De NVSA stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in 

Nederland op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen, zulks onder meer door het 

organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, danwel het verlenen van medewerking 

daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot 

dit doel kunnen bijdragen. Eerder voerde de NVSA onder meer een procedure over het afluisteren 

van advocaten door veiligheids- en opsporingsdiensten.  



 
 
 
Over de NVJSA 
De NVJSA is een vereniging van strafrechtadvocaten met twee tot acht jaar ervaring binnen de 

advocatuur. De vereniging stelt zich tot doel het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van 

jonge strafrechtadvocaten en beschermt de belangen van jonge strafrechtadvocaten en hun cliënten. 

Dit is het eerste kort geding dat de NVJSA voert.     

Meer informatie 
Mr. G.J van Oosten (voorzitter a.i. NVSA)  vanoosten@vanoostenadvocaten.nl  T: 06 - 5356 2478 
Mr. T. Felix (Voorzitter NVJSA) felix@deroosenpen.nl  T: 06 - 4893 5153  
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