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Plenair vrijdag 13 december 2019 

Plenair 1:  

Deze lezing richt zich op de plannen van de Algemene Raad van de NOVA het rechtsgebieden register 

en met de veranderende kwaliteitseisen. De lezing zal zien op wat deze eisen inhouden waar het 

bijvoorbeeld gaat om de eis aan intervisie en peer-review te doen. Voorts zal ingegaan worden op 

hoe advocaten er praktisch in kunnen voorzien aan die eisen te voldoen. 

Plenair 2: 

Bellingcat is een onafhankelijk, internationaal onderzoekscollectief waarin onderzoekers en 

journalisten wereldwijd samenwerken. Uniek is de benadering waarbij het collectief op grote schaal 

gebruik maakt van open source bronnen en social media. Met een aanwezigheid in meer dan twintig 

landen, biedt Bellingcat een uniek platform waar nieuwe technologische tools, (forensische) 

opsporing, journalistiek, transparantie en publieke verantwoording samen komen. Het gebruik van 

open source bronnen en social media in combinatie van directe burgerparticipatie in de opsporing, 

biedt nieuwe strafvorderlijke uitdagingen. Dit zijn vragen waarvan strafrechtadvocaten zich in 

toenemende mate bewust moeten zijn, en waarvoor de bijdrage van Bellingcat aan het congres een 

mooie opening zal bieden. 

Workshops vrijdag 13 december 2019 

Naast de lezingen, zullen de deelnemers op vrijdag diverse workshops bijwonen, waar ingegaan 

wordt op praktische vraagstukken. In lijn met het thema gaat het hierbij dus om vraagstukken die 

deels buiten de rechtszaal liggen, maar wel bijdragen aan een kwalitatief betere verdediging. Er 

worden in totaal 6 verschillende workshops aangeboden, waarvan deelnemers er drie dienen te 

volgen. Iedere workshop zal twee keer aangeboden worden: 

 

A De advocaat en de onderneming Jaap Baar (advocaat) en Niels Hupkes (NOVA) 

B De advocaat en de hulpverlener Marjolein Rietbergen (advocaat) en medewerker van 

Mijnreclassering.nl  

C De advocaat en het slachtoffer Klaartje Freeke (advocaat) en Maria Leijten (rechter 

rechtbank Amsterdam) 

D De advocaat en de officier van justitie Petra van Kampen (advocaat) en Willem Nijkerk 

(officier van justitie arrondissementsparket 

Amsterdam) 

E De advocaat en de rechter Benno de Boer (raadsheer Gerechtshof Den Haag) en 

https://www.mooirivier.nl/nl


Liesbeth van Walree (raadsheer Gerechtshof Den 

Haag) 

F De advocaat en de onderhandelaar Robbert de Bree (advocaat) en Robert Hein 

Broekhuijsen (advocaat, voormalig officier van 

justitie) 

 

Debat zaterdag 14 december 2019 

Sprekers    : Rob Zijlstra (journalist), Marilyn Fikenscher (persofficier), Anno Huisman (advocaat) 

Onderwerp : Gebruik van de Media 

In dit plenaire deel gaan drie zwaargewichten uit ons werkveld met elkaar in discussie over de plaats 

van het strafrecht in de media. De afgelopen jaren krijgen de eventuele gevolgen van een trial by 

media steeds meer aandacht in cursussen en de jurisprudentie. In dit plenaire deel zal nauwelijks in 

gegaan worden op deze concrete juridische gevolgen, maar zal vooral ingezoomd worden over de 

voor- en nadelen van een stap naar de media voor OM, cliënten en advocaten zelf. Hierbij zal 

vanzelfsprekend gekeken worden naar de traditionele media, maar ook juist naar sociale media. 

Vraag is met welke factoren rekening gehouden moet worden. Moet een advocaat bijvoorbeeld 

rekening houden met het grote publiek dat zijn boodschap aanhoort of dient hij slechts het belang 

van zijn cliënt voor ogen te houden? Gaat het OM niet veel te ver in zijn ogenschijnlijke 

publicatiedrang? Weten journalisten voldoende van het strafrecht? Dergelijke vragen zullen aan bod 

komen in de paneldiscussie. De sprekers zullen eerst ieder een kwartier spreken over hun eigen 

ervaringen met gebruik van de media, waarna aldus ruimte is voor discussie. 

 

 


