
Het Advocatenblad is hét algemene 
vakblad voor advocaten, en het officiële 
orgaan van de Orde. Voor de redactionele 
pagina’s is een onafhankelijke redactie 
van zo’n tien advocaten verantwoordelijk.
Wegens vertrek van een redactielid zoekt 
de redactie een advocaat die (ook) thuis 
is op het gebied van het strafrecht, en die 
zijn of haar stage heeft afgerond. 
Afgezien van een maandelijkse mid-

dag bent u ongeveer een halve dag per 
maand kwijt aan het lezen van de stuk-
ken en de omgang met auteurs; voor het 
bijwonen van de redactievergadering is 
een vacatiegeld beschikbaar. 
Wat wij bieden: een stimulerende maan-
delijkse vergadering – een middag in Den 
Haag – verbreding van de horizon en 
uitbreiding van uw redactionele ervaring.
 

U kunt tot woensdag 14 mei aanstaande 
mailen of schrijven (graag met een kort 
cv) naar redactiesecretaris Linus Hesselink 
(zie colofon). Informatie is in te winnen 
bij Linus Hesselink (070-441 52 26) en bij 
het andere strafrechtelijk gespecialiseerde 
redactielid Geertjan van Oosten (020-606 
06 80).

“
“Het is 
gezegd

Spijt is een gevoelen dat 
niet met een vonnis kan 
worden afgedwongen, 
laat staan executeer-
baar is.
Voorzieningenrechter 
Den Haag, mr. R.J. Paris, 
in een k.g.vonnis over 
de film Fitna tegen Geert 
Wilders, 7 april 2008, LJN 
BC8732, r.o. 4.11 

Strafrecht is een klini-
sche zaak. Emotie hoort 
er niet in thuis.
JanHein Kuijpers in 
Volkskrant Magazine, 29 
maart 2008

Nederland wijst de 
doodstraf af. De con-
sequentie daarvan zou 
moeten zijn dat Neder-
land staatsburgers die 
elders deze straf hebben 
gekregen ook serieuze 
rechtshulp geeft.
Bart Stapert, advocaat bij 
kantoor Britta Böhler, 
staat de in Indonesië ter 
dood veroordeelde 64ja
rige Dick Nicolaas bij, de 
Volkskrant, 27 maart 2008

Het NFI is een strikt 
opsporings- en vervol-
gingsinstituut, waar het 
Openbaar Ministerie en 
de politie kind aan huis 
zijn.
Pieter van der Kruijs, 
strafrechtadvocaat, naaar 
aanleiding van de start 
van The Maastricht Foren
sic Institute (TMFI), Het 
Financieele Dagblad, 5 april 
2008

I n het Jaarverslag 2007 
van de Orde zegt Pieter 
Kalbfleisch, voorzitter 

Raad van Bestuur van de 
NMa, geen zorgen te hebben 
over de grootadvocatuur die 
samenklit aan de Amster
damse Zuidas. De concur
rentie zou er flink zijn. ‘De 
markt doet zijn werk. Er 
zijn blijkbaar cliënten die de 
tarieven willen en kunnen 
betalen.’
 Wanneer doet een toe
zichthouder het zelf eigen
lijk goed? Die vraag werd 
19 maart gesteld tijdens het 
eerste Debat op de Zuidas, over 
de kosten en baten van toe
zicht. Het debat was georga
niseerd door advocatenkan
toor Greenberg Traurig, en 
trok vertegenwoordigers van 
markt, overheid en toezicht
houders.
 Hoe divers de bedrijvig
heid op de Zuidas ook is, 
iedereen voelt er de druk van 
marktregulering en van toe
zichthouders als AFM, DTe, 

NMa en OPTA. Aanwezigen 
op de Zuidas zijn het met 
elkaar eens dat het toezicht 
in de vleessector, waar slagers 
hun eigen vlees keuren, faalt. 
Maar ook de financiële sector 
laat steken vallen, erkent 
Albert Röell, voorzitter Raad 
van Bestuur KAS BANK N.V. 
Hij ziet desondanks weinig 
in de roep om extra regels en 
toezicht.

Te veel nieuwe managers
Röell prijst de politiek, 
waar de Grondwet zelden 
aangepast wordt maar waar 
men oude infrastructuren 
verbetert. Naar zijn smaak 
heeft het bedrijfsleven te veel 
nieuwe managers die ‘eerst 
de hele organisatiestructuur 
omver gooien’. Röell bepleit 
een versterking van bestaan
de structuren, met duidelijke 
rollen voor accountants, no
tarissen, klanten, raden van 
commissarissen en vooral 
voor besturen. ‘Het bestuur 
vormt in de huidige opzet de 
zwakste schakel,’ aldus Röell.
 Tweede Kamerlid Mei Li 
Vos denkt dat de financiële 
sector niet ontkomt aan extra 

maatregelen. Sommige finan
ciële producten zijn dermate 
ondoorzichtig dat consu
menten nooit kunnen weten 
wat ze kopen. Vos denkt aan 
‘forse boetes en een goede 
compensatie’. Tegelijkertijd 
zal de consument meer ge
waarschuwd moeten worden.

De beste maatstaf voor goed 
toezicht is volgens NMa
voorzitter Kalbfleisch de 
groei van ‘consumer welfare’. 
Toezichthouders zijn immers 
in het leven geroepen om de 
welvaart van consumenten te 
verhogen. Over de NMa toont 
Kalbfleisch zich redelijk 
tevreden. Vorig jaar zou de 
NMa 615 miljoen euro heb
ben bijgedragen aan de wel
vaartsgroei, het jaar daarvoor 
zelfs 850 miljoen euro. Hij 
baseert zich op cijfers van de 
Algemene Rekenkamer. De 
opbrengst van het toezicht 
zou zeven tot acht keer meer 
zijn dan wat het bedrijfs
leven ervoor betaald heeft. 
‘Natuurlijk kost ons toezicht 
geld, maar je krijgt er dan 
ook wat voor,’ concludeert de 
NMavoorzitter. 

Wanneer doet een  
toezichthouder het goed?
Jan Pieter Nepveu
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Wie wil redactielid strafrecht worden?
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