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Vragen van het lid De Wit (SP) aan
de minister van Justitie over het
voornemen van de Stichting
Slachtofferhulp Nederland om in de
toekomst slachtoffers van
letselschade alleen nog door te
verwijzen naar advocaten die het
keurmerk en de gedragscode van de
door Slachtofferhulp Nederland op te
richten Stichting Keurmerk
onderschrijven. (Ingezonden 21 mei
2007)

1
Bent u op de hoogte van het
voornemen van de Stichting
Slachtofferhulp Nederland om in de
toekomst slachtoffers van
letselschade alleen nog door te
verwijzen naar advocaten die het
keurmerk en de gedragscode van de
door Slachtofferhulp Nederland op te
richten Stichting Keurmerk
onderschrijven?1

2
Is het een advocaat toegestaan zich te
onderwerpen aan een keurmerk
respectievelijk een gedragscode nu
hij immers geacht wordt zijn werk in
volkomen onafhankelijkheid te
verrichten en zich niet op voorhand
mag binden aan eisen van derden die
voorschrijven hoe hij zijn werk moet
doen? Handelt de advocaat aldus niet
in strijd met de gedragscode van de
Nederlandse Orde van Advocaten?

3
Mag Slachtofferhulp Nederland, die
gesubsidieerd wordt door het
ministerie van Justitie en op jaarbasis
circa 20.000 verwijzingen naar
letselschade-advocaten doet, van
advocaten verlangen dat zij zich
onderwerpen aan deze nieuwe eisen,
willen zij ooit nog in aanmerking
komen voor doorverwijzing van
slachtoffers?

4
Wat vindt u in dit verband van het
plan van Slachtofferhulp Nederland
respectievelijk de Stichting Keurmerk
om van deelnemende advocaten een
eenmalige inschrijving van € 750 te
verlangen en een jaarlijkse
contributie die ligt tussen € 1.250 en
€ 2.000?

5
Is het toelaatbaar dat een stichting
die gefinancierd wordt met gelden
van het ministerie van Justitie,
advocaten verplicht om voor het
verlenen van rechtshulp aan
slachtoffers ook nog eens een
aanmerkelijke financiële bijdrage uit
eigen beurs te betalen?

6
Hoe beoordeelt u bovenstaande
vragen overziende de plannen van de
Stichting Slachtofferhulp Nederland?

1 NRC Handelsblad, 17 maart 2007.
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