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Van de redactie

Reflectie  
in de zon

In een tijd dat zelfs het aanvragen van 
een pasje voor de videotheek gepaard 

gaat met het invullen van verschillende 
formulieren en het afgeven van een vin-
gerafdruk is kan men rustig zeggen dat 
de wereld verjuridiseert. Maar een blik 
op de agenda van de gemiddelde advo-
caat leert dat we u dat waarschijnlijk niet 
hoeven te vertellen. 
 Is deze ontwikkeling echter ook aan-
leiding tot verandering? Ja, zo luidden de 
eerste conclusies van interim rapporteur 
Rein Jan Hoekstra; ja, zegt ook deken Jan 
Loorbach; en ja, zegt ook VVD Tweede 
Kamerlid en advocaat Ard van der Steur. 
Eensgezind pleiten zij in dit nummer 
voor het verhogen van de kwaliteit, pro-
actief toezicht en vergaande harmonisa-
tie van plaatselijke regels. Maar dat die 
eendracht over de eindbestemming   zich 
lastig vertaalt in consensus over de route, 
dat blijkt wel uit reacties die over en weer 
op elkaars voorstellen worden gegeven. 

Terwijl men zich op de Neuhuyskade en 
het Binnenhof over de toekomst van de 
advocatuur buigt, worstelt de beroeps-
groep ondertussen met de waan van de 
dag. Want hoe houd je bijvoorbeeld als 
echtscheidingsadvocaat, in deze onze-
kere tijd die echtgenoten het verlaten 
van het zinkende huwelijksbootje soms 
onmogelijk maakt, staande? En hoe zet 
je je als klein kantoor in de markt? 
 Vragen voor op het strand, bij het 
zwembad of op welke verre bestemming 
dan ook, want de volle agenda ten spijt, 
de vakantie lonkt. Wij zien u graag half 
augustus na de zomerstop terug en na-
mens de redactie een zonnige tijd toege-
wenst.                       

Actualiteiten

“Een islamitische raad (...) 
zou dus voorzien in een 
behoefte van moslims en is 
wettelijk niet verboden”
Maurits Berger, hoogleraar Islam in de hedendaagse westerse wereld, over de mogelijke komst 
van shariaraden, nrc.next, 18 juni 2012.

Citaat

Kamerlid Harry Van Bommel van de SP 
wil exact weten welke medewerking 
Nederland heeft verleend aan het Ame-
rikaanse justitieel onderzoek tegen hac-
ker David S. uit Spijkenisse. S. zou be-
trokken zijn bij online creditcardfraude 
in de VS. Hij werd in Roemenië opgepakt 
en door dit land uitgeleverd aan de Ver-
enigde Staten. Zijn advocaat Bart Sta-
pert vermoedt dat S. naar het land werd 
gelokt. Volgens de raadsman, die zelf in 
de Verenigde Staten heeft gewerkt, pro-
beren Amerikaanse opsporingsdiensten 
wel vaker buitenlandse verdachten naar 
een derde land te lokken. 

Van Bommel wil van minister Opstelten 
weten waarom de hacker niet gewoon in 
Nederland is aangehouden. Doordat S. 
nu door Roemenië is uitgeleverd, heeft hij 
geen garantie op overbrenging naar een 
Nederlandse gevangenis na een veroorde-
ling in de VS. Daardoor kan hij ook niet 
rekenen op een aanpassing van de Ameri-
kaanse straf naar Nederlandse maatstaven.  
  Verder wil het SP-Kamerlid weten of de 
Nederlandse justitie, door eventuele taps, 
op de hoogte was van de reis van de hac-
ker naar Roemenië. Op basis van welke 
andere informatie konden de Roemenen 
hem inrekenen, zo vraagt Van Bommel.  

Kamervragen  
over omstreden  
uitlevering hacker
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