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Doortastende rechter doorziet opzetje

Voorzieningenrechter laat zich in kort geding niet voor crimineel karretje spannen.

Leonie Rammeloo1 

Op 26 maart 2013 wees de Haarlemse 
voorzieningenrechter een opvallend 

vonnis (LJN: BZ 5529). Op het eerste gezicht 
ging het om een incasso kort geding. Na de 
buitengerechtelijke ontbinding van een 
koopovereenkomst voor een aandelen-
pakket in een Surinaamse onderneming 
vorderde de koper de koopsom terug van 
2.000.000 euro, vermeerderd met incasso-
kosten van circa 200.000 euro. De gedaagde 
verkoper betwistte de ontbinding en zijn 
terugbetalingsverplichting niet, maar had 
alleen bezwaar tegen de hoogte van de 
gevorderde incassokosten. 
 Het leek een uitgemaakte zaak. Maar 
de partijen troffen een alerte voorzienin-
genrechter die de kwestie niet fris vond 
ruiken. Na een spervuur van vragen van 
de voorzieningenrechter aan beide partijen 
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kwam naar voren dat de gedaagde recent 
door de rechtbank was veroordeeld tot acht 
jaar gevangenisstraf wegens grootschalige 
drugshandel en het witwassen van aan-
zienlijke geldbedragen. Uit het strafvon-
nis bleek dat bij gedaagde grote bedragen 
contant geld waren aangetroffen, zonder 
dat hij daar een geloofwaardige verkla-
ring voor had kunnen geven. Ook stond 
in het strafvonnis dat hij tijdens de straf-
zaak had geprobeerd ontlastend bewijs te 
creëren door iemand te benaderen om een 
verklaring te laten afleggen over bij hem 
aangetroffen gelden. 
 De voorzieningenrechter kreeg de 
indruk dat deze persoon de eiser in het 
kort geding was. Bovendien kwam ook de 
ontbonden koopovereenkomst voor in het 
strafvonnis. Op grond van deze omstan-
digheden beschouwde de voorzieningen-
rechter de koopovereenkomst voor het 
aandelenpakket als schijnovereenkomst, 
bedoeld om derden te misleiden. De voor-
zieningenrechter vond daarom dat het kort 

geding ter incasso van de koopsom na ont-
binding van de overeenkomst een oneigen-
lijk doel diende. Het kwam hem voor dat 
partijen door middel van dit kort geding 
probeerden een vonnis te verkrijgen dat 
in het hoger beroep in de strafzaak en/of 
in een ontnemingsprocedure kon worden 
gebruikt. Dat streven vond de voorzienin-
genrechter geen rechtens te respecteren 
belang.
 Sterker nog, hij overwoog dat het geen 
rechterlijke taak is om mee te werken aan 
het legitimeren van schijnovereenkom-
sten. De voorzieningenrechter achtte zich 
daarom vrij om buiten de grenzen van 
het partijdebat te treden: hij verklaarde 
eiser niet-ontvankelijk in zijn vorderingen 
en bepaalde dat partijen de eigen kosten 
moesten dragen, omdat hen beide blaam 
trof. Kortom: de voorzieningenrechter 
heeft zich niet laten lenen voor een crimi-
neel opzetje. Wellicht hadden de raadslie-
den van beide partijen dat ook niet moeten 
doen?

 14 mei 
Studiemiddag politiebestel
Juridisch adviesbureau De Brink (www.de-
brink.com) organiseert op dinsdag 14 mei 
een studiemiddag Nationale Politie. Spre-
kers zijn onder anderen Cyrille Fijnaut, 
hoogleraar criminologie en strafrecht te 
Tilburg en Fred Westerbeke, hoofdofficier 
van justitie te Rotterdam. 
Datum en tijd: dinsdag 14 mei vanaf 13.30 
uur. Plaats: Hotel Americain, Leidsekade 
97 te Amsterdam.Inlichtingen en aanmel-
ding: via infoAde-brink.com. Kosten:  
150 euro (ex. btw).

 14 mei 
Kick-off event Corporate  
Mediation
De Vereniging Corporate Mediation (VCM) 
houdt op 14 mei een kick-off event. Tijdens 
deze dag gaan Peter Ingelse, voorzitter van 
de Ondernemingskamer, Gerechtshof Am-
sterdam en Jacques de Waart, bestuurslid 
van de vereniging in op de zin en onzin 

van mediation in corporate litigation. Cyril 
Dumoulin, senior Legal counsel global liti-
gation bij Shell, bespreekt de projectmatige 
aanpak van conflicthantering door Shell 
Litigation Department. Aanmelden kan 
via: secretariaatAcorporate-mediation.nl. 

 15 mei 
ROC: Grensoverschrijdende 
recherche
Woensdag 15 mei organiseert het Centre 
for Information and Research on Orga-
nised Crime een seminar over grensover-
schrijdende recherche. Datum en tijd: 
woensdag 15 mei van 10.00 tot 17.45 uur.
Plaats: Universiteit Utrecht, Raadzaal, 
Achter Sint Pieter 200 in Utrecht.
Inlichtingen en aanmelding: via  
www.ciroc.nl, aanmelden vóór 5 mei. 
Kosten: 220 euro. 

 16 mei 
Congres Afgeluisterde  
Advocaten
Met welke argumenten luisteren op-

sporingsdiensten uw lijnen af? Hoever 
mogen zij gaan in de criminaliteitsbe-
strijding? Welke wettelijke basis roepen 
zij daarbij in? Tijdens het Congres Afge-
luisterde Advocaten op 16 mei worden 
dergelijke vragen beantwoord. Sprekers 
zijn onder meer Britta Böhler en Richard 
Korver. Het congres vindt plaats in de 
Koninklijke Schouwburg, Korte Voor-
hout 3, Den Haag. Aanmelden en meer 
informatie: http://www.bijzonderstraf-
rechtacademie.nl/congres-afgeluisterde-
advocaten/.

 26 mei  
Snelste Advocaat
Sdu Uitgevers organiseert voor de tweede 
keer het hardloopevenement De Snelste 
Advocaat. De advocaten kunnen op 26 
mei in Den Haag meelopen op twee af-
standen: vijf en tien kilometer. Door mee 
te lopen steunen ze de Stichting Lawyers 
for Lawyers. Inschrijven kan op http://
www.desnelsteadvocaat.nl.
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