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Van de redactie

Oog op de bal
Het goede aan bijeenkomsten zoals de 
International Bar Association Bar Lea-
ders’ Conference is dat je hoort hoe het 
in andere plekken op de wereld met de 
advocatuur gesteld is, aldus Margery 
Nicoll, van de Law Council van Australië. 
‘Het jammere is alleen dat de verhalen 
allemaal even somber zijn.’      
 Opvallend is dat die wereldwijde som-
berheid het gevolg lijkt te zijn van niets 
anders dan hetzes tegen de beroeps-
groep. Zo waarschuwt Algemeen deken 
Jan Loorbach hoe zich zo het beeld kan 
vormen dat ‘er toch wel degelijk ook 
sprake is van meer dan alleen maar inci-
denteel tekortschietende advocatuur.’ 
En dat terwijl uit ons voorproefje van 
het Jaarverslag van de Raden en het Hof 
van Discipline juist blijkt dat ondanks 
het gestegen aantal advocaten in 2011, de 
hoeveelheid klachten afnam en het aantal 
zware maatregelen tegen hen die over de 
schreef gingen, steeg. 
 Gelukkig weerhouden deze ontwik-
kelingen op het gebied van toezicht de 
advocaten in ons cover verhaal er niet 
van om datgene te doen waar ze voor 
zijn: het bijstaan van slachtoffers. Dat is 
maar goed ook. Weliswaar is hun positie 
er de laatste jaren op vooruit gegaan, 
maar zoals advocaat  Marianne Kubatsch 
al aangeeft ‘toch kan het beter.’ Reden te 
meer om de beroepsgroep zonder poli-
tieke ruis haar werk te laten doen.                     
Red.

Actualiteiten

De Regeling taken NFI is zo gewijzigd 
dat het Nederlands Forensisch Instituut 
voortaan ook producten en diensten 
direct mag leveren aan de advocatuur, 
zoals blijkt uit art. 2, tweede lid van de 
Regeling die in de Staatscourant is ge-
publiceerd. Hiermee krijgen advocaten 
dezelfde onderzoeksmogelijkheden als 
de officier van Justitie. Advocaten kun-
nen zich op twee manieren tot het NFI 
wenden. Men kan een verzoek richten 
aan de rechter-commissaris of zelf direct 
een aanvraag bij het NFI indienen. In 
het eerste geval worden kosten van het 
onderzoek betaald door het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie, in het tweede 
geval moeten de kosten door de verdedi-

ging zelf betaald worden. ‘Het NFI kan 
een directe opdracht accepteren als het 
Openbaar Ministerie niet op dat moment 
of in een eerder stadium in dezelfde zaak 
(soortgelijk) onderzoek bij het NFI heeft 
uitgezet,’ aldus de toelichting van Alge-
meen directeur Tjark Tjin-A-Tsoi. 
  De Nederlandse Vereniging van Straf-
rechtadvocaten (NVSA) noemt de nieuwe 
Regeling een positieve stap voorwaarts 
in de realisatie van gelijke behandeling 
tussen het OM en de advocatuur. ‘Het is 
van wezenlijk belang dat de verdediging 
dezelfde mogelijkheden krijgt als het 
OM. Helemaal als de onderzoeksresulta-
ten enkel inzichtelijk zijn voor de advo-
caat,’ aldus voorzitter Bart Nooitgedagt.
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Eindredacteur Linus Hesselink  
vertrekt bij Advocatenblad
Sinds 1998 was Linus Hesselink eindre-
dacteur van het Advocatenblad. Hij deed dat 
in dienst van Sdu Uitgevers (1998-2000), 
Reed Business/Elsevier Juridisch (2000-
2009) en wederom Sdu Uitgevers (2010-
2012). De afgelopen tijd zijn er tussen hem 

en Sdu Uitgevers verschillen van inzicht 
ontstaan over de totstandkoming van het 
Advocatenblad en bijbehorende media. 
Linus Hesselink heeft daarom besloten 
per 1 september het Advocatenblad te ver-
laten.

Sdu Uitgevers en de Nederlandse Orde van 
Advocaten bedanken hem voor zijn inzet 
en betrokkenheid, voor zijn enthousiasme 
en voor de stijgende kwaliteit van blad en 
nieuwsbrief die hij mede mogelijk heeft 
gemaakt.


