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Van de redactie

Turbulentie

Terwijl er nog altijd een gure wind door 
Europa waaide, in politiek Den Haag Mark 
Rutte en Diederik Samsom tot een deelak-
koord kwamen, Jolande Sap en met haar 
het hele partijbestuur van GroenLinks 
aftrad, was het in de advocatuur de afge-
lopen paar weken ook verre van windstil. 
 Je hoefde de krant maar open te slaan, de 
televisie of pc aan te zetten of er stroom-
den berichten binnen over de handel en 
wandel van advocaat Bram Moszkowicz. 
In dit nummer schrijft advocaat Gerard 
Spong in een uitgebreide opinie waarom 
de Orde de beroepsregels over het ontvan-
gen van contanten boven de 15.000 euro 
volgens hem nog eens goed tegen het licht 
zou moeten houden. 
 In veel kranten wordt de klacht tegen 
Moszkowicz overigens in één adem 
genoemd met de discussie over het toe-
zicht op de advocatuur en de rol van de 
overheid daarin. Het is maar de vraag of 
er tussen deze twee aangelegenheden een 
causale relatie bestaat. 
 Over de onafhankelijkheid van de advo-
catuur ging het ook tijdens het jaarcongres 
van de Orde in de Amsterdamse Wester-
gasfabriek. Demissionair staatssecreta-
ris Fred Teeven en algemeen deken Jan 
Loorbach spraken daar over het omstreden 
onderwerp. Om zich de rest van de dag 
onder te dompelen in het thema van het 
congres, verlichting.
 Het was tevens een jubileum, want 
de Advocatenwet en daarmee de Orde 
bestaat zestig jaar. Een goede aanleiding 
om advocaten Ed Santen (84) en Irene van 
Meggelen (22) – oud en jong -  in een 
dubbelportret naar de beleving van hun 
vakgebied te vragen. Verder ziet het ernaar 
uit dat steeds meer vrouwelijke advocaten 
de top gaan bestormen. Tenminste, dat 
hing in de lucht tijdens het congres Legal 
Women 2012. Kortom: turbulente tijden.                     

Actualiteiten

‘We hebben toch ook geen 
ministerie van Smaak of Geluk?’
Columnist Christiaan Weijts in NRC Handelsblad van dinsdag 9 oktober over de toevoeging  
Veiligheid aan het ministerie van Justitie.

De particuliere forensische instituten 
TMFI en Verilabs uit Maastricht en 
Leiden vrezen voor hun voortbestaan. 
Dat blijkt uit brandbrieven die ze heb-
ben gestuurd naar de Tweede Kamer en 
minister Opstelten van Veiligheid en 
Justitie.
  Ze reageren op de beëindiging eind 
dit jaar van een proefproject met de 
inschakeling van particuliere forensische 
instituten bij opsporingsonderzoeken. 
TMFI en Verilabs schrijven de minister 
dat door dit besluit ‘de kans aanwezig 
is’ dat de instituten niet meer kunnen 
blijven bestaan. ‘Onze organisaties leven 
in grote onzekerheid. Dit is voor ons en 
onze medewerkers een onhoudbare situ-
atie.’ 
  Vanaf 2009 hebben in totaal 19 par-
ticuliere bureaus deelgenomen aan het 
project. Ze assisteerden politie en justi-
tie in 268 onderzoeken. TMFI en Veri-
labs schrijven dat de beëindiging van 

het proefproject ertoe leidt dat maande-
lijks 25 tot 40 zaken bij de politie zullen 
blijven liggen. Ze wijzen op een evalu-
atie eerder dit jaar waaruit bleek dat de 
particuliere bureaus in veel opzichten 
beter functioneren dan het Nederlands 
Forensisch Instituut (NFI). Een van de 
criteria voor uitbesteding van forensisch 
onderzoek was dat het NFI geen capaci-
teit of expertise had. Minister 
   Opstelten schreef de Kamer in de 
zomer dat hij onderzoekscapaciteit niet 
structureel naar particuliere bureaus wil 
overhevelen. Zo’n maatregel zou leiden 
tot onderbenutting van het NFI. Het 
verbaast TMFI en Verilabs dat de politie 
zelf dan wel tien onderzoekslaboratoria 
mag bouwen. Opstelten meent voorts 
dat meer concurrentie in het forensisch 
onderzoek leidt tot aantasting van de 
kwaliteit ervan. Volgens TMFI en Veri-
lans is dat te voorkomen met goede werk-
afspraken.
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