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RISICOBEHEERSING, 
FRAUDE EN  
VERANTWOORDING
De Vereniging Jaarrekeningenrecht organiseert 
op 12 mei een bijeenkomst voor haar leden. 
Prof. drs. J.C.E. van Kollenburg verzorgt de lezing 
‘Jaarrekening en fraude’. Drs. J.S.T. Tiemstra doet 
een boekje open over de samenhang tussen stra
tegie, risicomanagement (inclusief frauderisico’s) 
en governance. Leden en buitengewone leden 
kunnen zich hiervoor aanmelden door een mail 
te sturen naar Amy Biemans (a.biemans@vil.nl). 
Datum: 12 mei, 15.0017.15 uur met aansluitende 
borrel.
Locatie: Van Iersel Luchtman N.V., Meerendonk
weg 21, ’sHertogenbosch. 

INTERNATIONAAL  
PROCEDEREN
De Voorjaarsvergadering van de Nederlandse 
Vereniging voor Procesrecht (NVvP) vindt plaats op 
5 juni 2015. Het onderwerp van de bijeenkomst 
is ‘Internationaal procederen’. Inleiders zijn 
mr. drs. A.R.J. Croiset van Uchelen (advocaat te 
Amsterdam), mr. W.H.A.M. Van den Muijsen
bergh (advocaat te Rotterdam) en mw. mr. S.M.C. 
Nuijten (advocaat te Amsterdam). De vergadering 
is uitsluitend toegankelijk voor leden van de 
NVvP. Zij ontvangen een maand van tevoren een 
uitnodiging om zich aan te melden voor deel
name aan de vergadering. 

NIEUWE EISEN AAN 
VREEMDELINGENDETENTIE 
De nieuwe Opvangrichtlijn en de Asielprocedure
richtlijn stellen strikte regels aan de detentie van 
asielzoekers en aan het detentieregime. Rond 20 
juli 2015 zijn die regels van toepassing. De cursus 
bespreekt de gevolgen van de nieuwe EUricht
lijnen voor de huidige regelgeving en de eisen uit 
de richtlijnen en de implementatiewet, alsmede 
de vraag in hoeverre het Nederlandse recht na 
omzetting voldoet aan de Unirechtelijke eisen. 
Datum: 25 juni 2015 vanaf 12.30 tot 17.30 uur. 
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelel
aan 1105 Amsterdam. 
Ga naar www.rechten.vu.nl/nl/opleidingen/
postacademischonderwijs/Cursusaanbod/ voor 
meer informatie.

Flesjes
Ondernemen volgens de regels

Lars Kuipers

Deemoedig zit meneer S. tegenover 
de economische politierechter in 

Utrecht. 
 Meneer S. heeft van 2011 tot 2013 
bestrijdingsmiddelen uit een literfles 
overgegoten in kleine flesjes van hon-
derd milliliter en daar met een stift 
opgeschreven wat het was, om ze daarna 
door te verkopen. Bestrijdingsmiddelen 
verkopen zonder etiket, het mag niet, 
hij had er niet de juiste papieren voor, 
en hij heeft niet bijgehouden aan wie hij 
ze verkocht.
 ‘We hebben zo’n drieduizend tot 
vierduizend producten denk ik, en 
natuurlijk moet je je kennis op orde 
hebben, maar dit is er doorheen gescho-
ten,’ zegt meneer S.
 ‘En hebt u die papieren nu wel?’ 
vraagt de rechter. ‘Of verkoopt u het niet 
meer?’
 ‘We verkopen het niet meer. Wat er 
nog over was, hebben we teruggestuurd 
naar de leverancier.’
 ‘Het lijkt,’ zegt de officier van jus-
titie, demonstratief in haar papieren 
kijkend, ‘of de combinatie van goederen 
die ik hier zie te liëren is aan hennep-
kwekerij. U weet dat dat strafbaar is?’
 ‘Sinds 1 maart ja,’ beaamt meneer S. 
‘Daarom denken we er nu over na of we 
het bedrijf moeten omgooien naar de 
dingen waar we wel goed in zijn, of dat 
we er gewoon mee moeten stoppen. Ik 
vind het ook heel vervelend voor mijn 
vriendin omdat we continu bezig zijn 
het bedrijf zo goed mogelijk neer te zet-
ten, en dit is een smetje daarop.’
 De vriendin van meneer S. is wel 
gedagvaard, maar ze is niet komen 
opdagen. Meneer S. deed de in- en ver-
koop en goot de bestrijdingsmiddelen 

over in kleine flesjes, zij deed enkel de 
administratie. Verdient ze daarvoor 
straf? De officier vindt van wel, want 
uit de facturen had ze kunnen afleiden 
dat er verkeerde dingen in haar bedrijf 
gebeurden. Ze eist voor meneer S. en 
zijn vriendin allebei een taakstraf van 
veertig uur, een boete van vijfduizend 
euro voor het bedrijf, en ontneming van 
het geld dat de onderneming aan de 
bestrijdingsmiddelen verdiende.
 Eigenlijk vindt de advocaat de hele 
zaak er eentje van niks, ‘een bagatelfeit, 
het maatschappelijk belang zie ik niet 
zo eerlijk gezegd’. Tsja, het is gebeurd, 
hij kan het niet ontkennen, en het 
bedrijf is erop aan te spreken. Maar was 
er sprake van opzet? Hij vindt van niet. 
‘En ik kan me niet voorstellen dat van al 
die drieduizend producten is besproken 
of er een licentie voor nodig is.’
 En dan ook nog eens de vriendin 
van meneer S. straffen? Dat is helemaal 
onzin. De advocaat wijst op arresten van 
de Hoge Raad in vergelijkbare zaken, die 
zeggen dat er dan sprake moet zijn van 
bewuste en nauwe samenwerking. ‘Mis-
schien zou ze het kunnen afleiden uit 
de facturen, maar dat betekent nog geen 
medeplegen of medeplichtigheid.’ De 
rechter, vindt hij, kan volstaan met het 
afpakken van het geld dat zijn cliënten 
met het middel hebben verdiend. ‘Dit 
zijn hardwerkende ondernemers die 
zich hebben vergist.’
 De rechter veroordeelt het bedrijf 
tot een boete van vierduizend euro, 
waarvan de helft voorwaardelijk, en ze 
wijst de ontnemingsvordering toe. De 
vriendin spreekt ze vrij, maar meneer 
S. krijgt een taakstraf van veertig uur, 
waarvan de helft voorwaardelijk. ‘U had 
beter moeten weten,’ zegt ze. ‘U ope-
reert in een branche met ingewikkelde 
regelgeving.’

Meer weten? Lees een langere versie van dit  
rechtbankverslag op advocatenblad.nl.
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GRATIS NESPRESSO APPARAAT 

BIJ ABONNEMENT

Kleos is het meest geavanceerde Nederlandstalige online dossierbeheerprogramma, 

afgestemd op de juridische praktijk. De software is geschikt voor kantoren die veilig, 

fl exibel en online willen werken. Naast relatie- en dossieradministratie, is het mogelijk 

om uw correspondentie, uren, declaraties en fi nanciën te beheren. De software is 

eenvoudig zelf te downloaden en te installeren. Kijk voor meer informatie over de 

mogelijkheden van Kleos op onze website.

Kleos, alles-in-één 
softwarepakket

Meer tijd voor 
resultaat

100% veilig in de cloud

Overal en altijd toegankelijk

Meer dan 9.000 gebruikers

Kosteneffi ciënt werken

Mobiel werken via de app
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