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 Symposium Civiele Cassatie 
Wat zijn de eerste ervaringen met de 
nieuwe regimes in cassatiezaken? Die 
en andere vragen staan centraal tij-
dens het symposium Civiele Cassatie 
op 4 december. Sprekers zijn onder 
anderen de voorzitter van de civiele 
kamer van de Hoge Raad E.J. Numann, 
de voorzitter Commissie Vakbekwaam-
heidseisen Civiele Cassatieadvocatuur 
H.A. Groen en cassatieadvocaat D.M. 
de Knijff. De bijeenkomst in de ‘oude 
Sterrewacht’ te Leiden begint om 15.00 
uur; om 19.15 uur begint het walking 
dinner. Deelname kost 250 euro en aan-
melden kan via de cursuskalender op 
www.paoleiden.nl. 

 Omgevingswet: top of flop? 
Na twee jaar ervaring met de omge-
vingsvergunning maakt ACELS/
Centrum voor Milieurecht de balans 
op. Wetenschappers en professionals 
bespreken de praktijk, waarbij wordt 
ingegaan op vragen als: voldoet de 
omgevingsvergunning aan de ver-
wachtingen? En doen zich de vooraf 
gevreesde problemen en complicaties 
voor? De studiemiddag op 6 december 
kost 110 euro, duurt van 09.00 tot 16.00 
uur en vindt plaats in het Trippenhuis, 
Kloveniersburgwal 29 in Amsterdam. 
Meer informatie en aanmeldingen: via 
mailadres i.f.j.debruyneAuva.nl, 020-
5253075 of via het inschrijfformulier 
op www.arils.uva.nl. 

 Staatsrechtconferentie 2012 
Tijdens deze conferentie wordt in 
beeld worden gebracht of – en zo ja, 
waarom – de huidige checks-and-

balances bij het beheersen van de ver-
houdingen tussen de staatsmachten in 
Nederland en daarbuiten tekortschie-
ten. Naast keynotespreker professor 
dr. Armin von Bogdandy (Max Planck 
Institute for Comparative Public Law 
and International Law, Heidelberg) 
spreken Geert Corstens, Alex Bren-
ninkmeijer en de journalisten Kustaw 
Bessems en Tom-Jan Meeus. De bij-
eenkomst op 14 december duurt van 
09.00 tot 17.15 uur; voor meer informa-
tie en aanmeldingen kunt u terecht op 
www.staatsrechtconferentie.nl.

 Bijeenkomst VCCA 
De Vereniging van Civiele Cassatiead-
vocaten organiseert 14 december een 
bijeenkomst waarbij het Belgische 
cassatiesysteem centraal staat. Onder 
anderen de voormalig President van 
het Hof van Cassatie en  de Stafhouder 
van de Orde van Advocaten bij het 
Hof van Cassatie in België gaan in 
op  zaakselectie en kwaliteitsbevorde-
ring. De bijeenkomst op het kantoor 
van Pels Rijcken & Droogleever For-
tuijn (Bezuidenhoutseweg 57 in Den 
Haag) begint om 14.00 uur en wordt 
afgesloten met een borrel. Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar adri.
tijdemanAnautadutilh.com. 
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Tekst: Marian Verburgh

De verjaring van misdrijven waarop een gevangenis-
straf staat van twaalf jaar of meer, wordt afgeschaft. 

Hetzelfde geldt voor ernstige zedenmisdrijven gepleegd 
tegen kinderen. Wetsvoorstel 32 8901 is op 13 november 
jl. door de Eerste Kamer aanvaard. Verder wordt de verja-
ringstermijn voor misdrijven waarop maximaal acht jaar 
cel staat verlengd van twaalf naar twintig jaar. Genoeg-
doening van slachtoffers moet zwaarder wegen dan het 
beginsel dat er ooit een streep onder de zaak wordt gezet. 
 Daarmee past de wet in een stortvloed aan plannen om 
slachtoffers meer tegemoet te komen. Denk aan het wets-
voorstel herziening ten nadele (dat overigens beperkt is 
tot misdrijven zonder verjaringstermijn, welke catego-
rie nu dus automatisch groter wordt), aanhangig in de 
Eerste Kamer. Of aan het sinds september verruimde 
spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden, of aan de 
plannen voor een strenger adolescentenstrafrecht. Het in 
de jongste formatie gesneuvelde wetsvoorstel minimum-
straffen paste ook in deze rij.
 De voordelen van de nieuwe regeling, die 1 januari 
2013 ingaat, zijn evident. Zeker nu DNA-onderzoek het 
mogelijk maakt om ook na lange tijd nog bewijs te vin-
den. Toch stemde slechts een krappe meerderheid van de 
senatoren voor. PvdA, GroenLinks, SP en D66 vonden de 
nadelen zwaarder wegen: onvoldragen symboolwetge-
ving, geen wetenschappelijke onderbouwing, nog geen 
ervaring met de vorige wetswijzigingen uit 2005. In 2005 
is de verjaring afgeschaft voor misdrijven waar levenslang 
op staat. Andere verjaringstermijnen zijn toen bewust 
ongemoeid gelaten. De opheffing van de verjaringster-
mijn geldt niet alleen voor misdrijven die na 1 januari 
2013 zijn gepleegd, maar ook voor dan nog niet verjaarde 
delicten.

1 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing 
van de regeling van de vervolgingsverjaring.
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