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INTERVIEW
Ferdinand Grapperhaus 
roept op tot sociale cohesie

ACHTERGROND
Franchiseformules 
slaan zelden aan
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OPINIE 
Mediationwet light kan 
kloof overbruggen
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24/25 april 2017

Doorpakken
Procesrecht 

Drie  topdocenten!

Ruime aandacht voor KEI

(nieuw!)

Puntwaardig?

Absoluut! Maar liefst20 PO-punten! Prijs is€1.395,- (excl. btw).Dat is nog geen70 euro per punt!Scherp!

Doorpakken Procesrecht wordt
georganiseerd door Law At Work
met medewerking van Law At Web.

Voor het precieze 
programma en aanmelden 
Doorpakken Procesrecht:

www.doorpakken
procesrecht.nl

Wanneer en waar?

Op maandag 24 en

dinsdag 25 april van

9 tot 21 uur; twee volle

dagen in de Jaarbeurs

te Utrecht. 
Met broodjes J

Ook weer nieuwe Doorpakken

Vermogensrecht op 19 en 20 

juni 2017

zie www.doorpakken

vermogensrecht.nl
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“De doorwerking 
van Unierecht heeft 

ingrijpende gevolgen, 
óók voor de 

civiele rechtspraktijk”

Verder denken over burgerlijk recht

Mr. Irene Aronstein verzorgt voor het CPO de cursus ‘De doorwerking van Unierecht in de privaatrechtelijke rechtspraktijk’. 

Het doel van deze cursus is om uw bewustzijn van de doorwerking van Unierecht in het Nederlandse privaatrecht te vergroten, 

u basiskennis te verschaffen van het Unierechtelijke privaatrecht en u van praktische handvatten te voorzien. Hoe werkt het 

Unierecht door in het nationale privaatrecht? Met welke Unierechtelijke regels en leerstukken dient u in de rechtspraktijk 

rekening te houden? Hoe kunt u argumenten ontlenen aan (de doorwerking van) het Unierecht in een privaatrechtelijk geschil? 

Na afl oop van deze cursus heeft u inzicht verworven in de doorwerking van Unierecht in Nederlands privaatrecht en in de 

relevantie van Unierechtelijke regels en verplichtingen in de privaatrechtelijke rechtspraktijk.

 

U kunt zich ook aanmelden voor onder meer de volgende cursussen:

• Actualiteiten in kartelschadezaken: de richtlijn, torpedo’s, passing-on en andere kwesties

• Beslag- en executierecht

• Effectief in kort geding

• Procederen in civiel appèl

 

Kijk voor meer informatie en ons volledige cursusaanbod burgerlijk recht op www.cpo.nl. Voor scherpe denkers.

Mr. Irene Aronstein
DOCENT MOLENGRAAFF INSTITUUT VOOR 

PRIVAATRECHT, UNIVERSITEIT UTRECHT

De meeste starters starten bewust 
hun eigen notariskantoor vanuit passie. 
Je wilt vol gas vooruit. 
Maar voor iedere startende 
ondernemer zijn er ook 
valkuilen. Hoe herken je deze? 
En nog belangrijker: hoe voorkom 
je dat je daar in valt?

Bijvoorbeeld door een reële 
liquiditeitsbegroting waarin niet 
alleen de aanschaf van inventaris en 
briefpapier voorkomen, maar ook 
de kosten voor softwarelicenties, 
huur, verzekeringen en krediet
faciliteiten. Kortom; een goed 
doortimmerd ondernemingsplan.

Met onze kennis van het notariaat 
helpen we al ruim 35 jaar starters 
op weg.

Vraag het starterspakket van 
Niehoff Werning & Kooij aan, 
zodat je snel ‘up and running’ bent. 

Alvast succes!

www.nwk.nl

Een eigen 
kantoor 
starten?

Ik wens 
je veel 
personeel
Dat is geen positieve toe-
wensing. Vreemd eigenlijk, 
want goed personeel kan 
veel werk verzetten. 

Maar let op; het brengt 
verplichtingen met zich mee. 
Zo moet je bij ziekte het 
loon doorbetalen en ben je 
als werkgever vaak aanspra-
kelijk als de werknemer iets 
overkomt. En je wilt ook 
zorgen voor goede secun-
daire arbeidsvoorwaarden
zoals een pensioen.

Niehoff Werning ondersteunt 
je hierbij. Met bijvoorbeeld 
een goede inschatting van de 
risico’s.

Dan kunnen we je met een 
gerust hart veel personeel 
toewensen!

www.nwk.nl

De meeste starters starten bewust
hun eigen kantoor vanuit passie.
Je wilt vol gas vooruit.
Maar voor iedere startende
ondernemer zijn er ook
valkuilen. Hoe herken je deze?
En nog belangrijker: hoe voorkom
je dat je daar in valt?

Bijvoorbeeld door een reële
liquiditeitsbegroting waarin niet
alleen de aanschaf van inventaris en
briefpapier voorkomen, maar ook
de kosten voor softwarelicenties,
huur, verzekeringen en kredietfaciliteiten.
Kortom; een goed doortimmerd
ondernemingsplan.

Met onze kennis van de advocatuur
helpen we al ruim 35 jaar starters
op weg.

Vraag het starterspakket van
Niehoff Werning & Kooij aan, zodat
je snel ‘up and running’ bent.

Alvast succes!
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Vooraf

Van advocaten mag je verwachten dat ze betrokken zijn bij het maatschap
pelijk debat, zegt professor Grapperhaus verderop in dit blad (pagina 10). 
Dat geldt natuurlijk voor elke weldenkende Nederlander, zeker in 
verkiezingstijd. Grapperhaus bedoelt waarschijnlijk dat hij van advocaten 
een bovengemiddelde betrokkenheid verwacht. En gelijk heeft de man. 
Mensen die zich hebben toegelegd op het recht dienen zich meer 
dan anderen bewust te zijn van het belang van die democratische 
rechtsstaat. Noblesse oblige.
Temeer als je bedenkt dat ze hun kennis en expertise mede te danken 
hebben aan het onderwijs in diezelfde staat. Als de rechtsstaat onderhoud 
behoeft, mogen advocaten dus best hun handen wat extra uit de 
mouwen steken.
De Commissie toetsing rechtsstatelijkheid (pagina 26) leert ons dat de 
democratische rechtsstaat sneller afbladdert dan we denken. Nu hadden 
de NAVOpartners Erdoğan en Trump dat inmiddels ook al heel 
inzichtelijk gemaakt, maar daarvan kunnen we nog zeggen dat het redelijk 
ver van ons bed is. Voor het verval in eigen huis geldt dat excuus niet. 
Bijna alle Nederlandse politieke partijen hebben in hun verkiezings
programma’s standpunten opgenomen die niet (helemaal) stroken met 
nationale en/of internationale grondrechten. Uit angst (nog meer) kiezers 
kwijt te raken, gaan zelfs ‘fatsoenlijke’ partijen als de VVD en het CDA over 
de schreef. Misschien gaat het om incidenten, die we niet groter moeten 
maken dan ze zijn. Immers, verkiezingsprogramma’s worden toch nooit 
bewaarheid. Diezelfde programma’s zijn ook docu menten waar goed over 
is nagedacht, waar normen en waarden van een partij zijn gekristalliseerd 
tot concrete beleidsmaatregelen. Vanuit dat perspectief is de trend 
wel zorgwekkend.
Opvallend daarbij is dat de advocatuur van oudsher een groot smaldeel 
aan liberale kiezers herbergt. Onze verkiezingspeiling (pagina 22) 
bevestigt dat beeld, hoewel het accent zich naar links lijkt te verplaatsen. 
Stemgedrag van advocaten hoeft uiteraard niet gebaseerd te zijn op louter 
rechtsstatelijke criteria. Niettemin geeft de uitkomst van de peiling, 
bezien in het licht van de Commissie rechtsstatelijkheid, te denken.
Tel daarbij op de oogst aan advocaten, verkiesbaar voor de Tweede Kamer 
(pagina 16). Die is vrij mager, in elk geval in kwantitatief opzicht. In deze 
woelige tijden kan Nederland politici en bestuurders met rechtsstatelijke 
bagage heel wel gebruiken, al was het alleen maar als tegenhanger 
van het populisme. Advocaten (of juristen) in de Tweede Kamer zijn 
uiteraard geen doel op zich. Het zegt wel iets over de betrokkenheid bij 
het maatschappelijk debat.

BETROKKENHEID
DOOR / KEES PIJNAPPELS
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hET DILEMMa

Tijdens uw sabbatical, zwangerschapsverlof of langdurig ziek zijn 
heeft een van uw vaste cliënten een nieuwe zaak aangebracht. 
Uw waarnemend kantoorgenoot wil de zaak bij uw terugkomst 
niet aan u overdragen. Wat doet u? 

DOOR / FRANCISCA MEBIUS

Max den Blanken, advocaat bij 
JSTW Advocaten in Amsterdam

Jaap Baar, advocaat bij 
Hoogendam Advocaten in Den Haag

Bert-Jan van den Akker, advocaat 
bij DOEN Legal in Zeist

‘Het uitgangspunt is voor mij dat de cliënt vrij is om zijn 
of haar advocaat te kiezen. Wanneer een vaste cliënt na 

mijn terugkomst door zou willen met mijn kantoorgenoot zou 
ik daar geen enkel bezwaar tegen hebben. Maar wanneer deze cliënt het aan ons 
advocaten overlaat en mijn kantoorgenoot is niet voor rede vatbaar dan is dat voor 
mij absoluut aanleiding een ander kantoor te zoeken. Ik zou dat heel oncollegiaal 
vinden. Ik wil alleen samenwerken met collega’s die ik vertrouw en over dit soort 
conflicten in goed overleg gaan. Je moet er met elkaar uit kunnen komen.’

‘Ik kan me niet voorstellen dat dit bij ons op kantoor 
zou gebeuren. We gunnen elkaar mekanders brood. 
Mocht het toch gebeuren dan zou ik niet naar de deken 
stappen. Ik zou het voorleggen aan de cliënt en het er verder 
bij laten. Voor wie de cliënt vervolgens ook kiest, ik zal altijd op 
zoek gaan naar een nieuw kantoor. Zo ga je niet met elkaar om. Niet binnen 
kantoor, maar ook niet buiten kantoor. Als een advocaat van een ander kan
toor voor mij waarneemt en dit zou doen, zou ik het ook niet netjes vinden.’

‘Ik weet dat het gebeurt, maar vind het onbegrijpelijk. Het 
belang van de cliënt moet voor een kantoor altijd bovenaan 
staan. Het gaat om de klik die een cliënt heeft met een advocaat 
en om de expertise van de advocaat in een bepaalde zaak. Het mag nooit gaan om 
de ego’s van twee advocaten. Dat moeten we onthouden. Overigens vind ik allebei 
de advocaten in deze situatie fout. De advocaat die een bepaalde zaak niet wil over
dragen. Maar de advocaat die daar vervolgens over gaat zeuren, zit ook verkeerd. 
Vraag het de cliënt. Op ons kantoor bepalen we altijd in overleg met de cliënt wie 
een bepaalde zaak het best kan behandelen.’

‘De cliënt is vrij om zijn of 
haar advocaat te kiezen’

‘Ik zal altijd op zoek gaan 
naar een nieuw kantoor’

‘Het mag nooit gaan om de 
ego’s van twee advocaten’

@aDVoCaTENBLaD

Is het als advocaat aan te raden 
op persoonlijke titel te tweeten? 
Het @Advocatenblad vroeg ’t 
@ lansadvocaat en @advoCaro. 
Eens met allebei! 
@NiekvandePasch

Leuke recensie over het boek van 
advocaat @RaymonddeMooij in het 
@Advocatenblad
@GMWadvocaten

Leuk, in fysieke @Advocatenblad 
een ‘papieren RT’ op een verwijzing 
naar goed stuk van collega 
@ Niekah66 in decembereditie 
#Droste2.0
@ABNGroningen

Hey cool! Een artikel 
van @mirtheanouk in het 
@ Advocatenblad! *verdiept zich 
in het strafrecht*
@JMVeldhuis

@Advocatenblad deze maand 
door de actualiteit ingehaald. Ben 
benieuwd of we Vd Steur weer in onze 
beroepsgroep gaan verwelkomen.
@ivledder

PoLL

Volgens artikel 28 van het 
Kostuum- en titulatuurbesluit 
rechterlijke organisatie moet 
een toga van advocaten zijn 
gemaakt van dof grein of van 
een hierop gelijkende stof.

Deze regel is 
terecht 

Een andere stof moet 
kunnen, zolang de toga zwart 
is en geen andere bijzondere 

kenmerken heeft 

Advocaten zijn vrij in hun 
kledingkeuze, ze zijn 
immers partijdig

(Uitslag op basis van 263 stemmen 
via Advocatenblad.nl) Dit dilemma is ontleend aan de DilemmApp van de NOvA.  

Deze is gratis te downloaden in de App Store (iOS) of Google 
Play Store (Android). Het wachtwoord is Advocaat!.

45%
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9%



2017  |  2

7aCTuEELADVOCATENBLAD

In 2016 kregen de juristen van 
Achmea Rechtsbijstand bijna 
170.000 hulpvragen. Ruim 73.000 
waren vragen binnen het civiel 
recht. Bijna 40.000 vragen gingen 
over arbeidsrecht. Achmea 
Rechtsbijstand verwacht voor 
2017 een lichte stijging van het 
aantal hulpvragen.
Bron: Juridische Barometer 2016-2017.

D e PvdA geeft in haar verkiezings
programma het herstelrecht 
een prominente plaats. Het doel 

is om veroorzaakt leed en aangerichte 
schade te herstellen, recidivekans te 
verminderen en ‘emotionele ballast’ 
te ontladen. De overige partijen willen 
zwaarder straffen. Beide uitersten zijn te 
verenigen via het verzelfstandigen van de 
uitvoering van straffen.
Sharon L. overvalt en mishandelt de 
68jarige Toos D. in haar seniorenwo
ning. Sharon L. wordt veroordeeld tot 
anderhalf jaar celstraf waarvan één jaar 
voorwaardelijk. Om haar schuld aan de 
maatschappij te voldoen, wordt zij ge
detineerd. Onze rechtsorde is, zoals dat 
heet, ‘geschokt’. Maar haar persoonlijke 
schuld aan het Toos D. wordt nauwelijks 
ingelost. Slachtoffers hebben een lauw 
spreekrecht en kunnen privaatrechtelijk 
trachten een schadevergoeding te be
machtigen. Het blijft karig. Begrijpelijk 
dat een onbehaaglijk gevoel blijft van: ze 
komt er relatief makkelijk vanaf.
Ons individuele vergeldingsrecht is aan 
de overheid gedelegeerd om excessen 
van eigenrichting te voorkomen. De 
zaakToos D. laat ons ook zien dat als de 
overheid faalt om haar gedelegeerde ver
geldingsplicht adequaat uit te voeren, of 
onvoldoende zorgt voor genoegdoening 
voor slachtoffers, burgers het recht weer 
in eigen hand willen nemen. Door de 
uitvoering van vonnissen te verzelfstan
digen – in het civielrecht gebruikelijk – 
kan in de strafrechtspleging veel meer de 
nadruk komen te liggen op herstelrecht 
door bijvoorbeeld een financiële genoeg
doening van het slachtoffer.
Criminaliteit van first offenders is nau
welijks te voorkomen. Het strafrecht is 
repressief en – hopelijk – ietwat preven
tief. De recidivekans biedt interessante 
handvatten; er zijn nu eenmaal meer 
recidivisten dan first offenders. Juist op 

dit punt falen reclassering en Bureau Halt. 
De recidivecijfers zijn al jaren bedroevend, 
daarom moeten detentie en reintegratie 
aan commerciële partijen worden over
gelaten zoals verzekeraars. De financieel 
belanghebbende die investeert met eigen 
vermogen is doorgaans efficiënter dan 
een welwillende ambtenaar.
Aangenomen wordt dat iedere delinquent 
een pseudeorecidivist is. De rechter legt 
de maximale gevangenisstraf op. Bij Sha
ron L. is dat drie jaar. Daarnaast kan een 
representatieve boete betaald worden ter 
compensatie van het slachtoffer. De boete, 
in casu 25.000 euro, wordt door de verze
keraar direct aan het slachtoffer uitge
keerd. Maar misschien wil het slachtoffer 
in het kader van herstelrecht een lager 
bedrag en een gesprek aangaan.
Na anderhalf jaar komt Sharon L. in aan
merking voor vervroegde vrijlating. Op dat 
moment worden verzachtende omstan
digheid meegewogen en de recidivekans. 
Deze risicoanalyse wordt gemaakt door de 
verzekeraar, want die heeft een vordering. 
Zodra Sharon L. recidiveert, betaalt de 
verzekeringsmaatschappij nogmaals een 
boete. De verzekeraar heeft alle belang 
om de delinquent succesvol te reinte
greren. Straf uitzitten kan, maar is duur 
gelet op de kostprijs per dag. De financie
ring is mogelijk door uitbreiding van de 
verplichte wettelijke aansprakelijkheids
verzekering, besparing op het privatiseren 
van gevangenissen en door daling van de 
criminaliteit. Delinquenten zullen actief 
moeten participeren in het arbeidspro
ces om de vordering van de verzekeraar 
te voldoen.
Op deze wijze worden slachtoffers fi
nancieel gecompenseerd, krijgt herstel
recht een kans, wordt de schuld aan de 
maatschappij voldaan, krijgen first and 
only offenders de kans om vervroegd vrij 
te komen, maar worden recidivisten 
hard aangepakt.

CIJfErS

HERSTELRECHT

CoLuMN

CITaaT

‘Verzoekster heeft 
onvoldoende 
aannemelijk 
gemaakt dat 
het vliegend 
spaghettimonster 
verzoekster verbiedt 
zich zonder vergiet 
op een pasfoto te 
laten afbeelden.’

In een uitspraak van 17 januari 
2017 oordeelt de Rechtbank 
Gelderland dat verzoekster niet 
onder de uitzondering als bedoeld 
in artikel 28, derde lid, van de 
Paspoortuitvoeringsregeling valt. 
Verweerster is in het dagelijks leven 
aartsbisschop van de Kerk van het 
Vliegend Spaghettimonster en is 
aanhanger van het pastafarisme.

DOOR / HARRY VEENENDAAL



Schenkeveld Advocaten is een advocatenkantoor in Noord-
Holland met drie vestigingen: Alkmaar, Hoorn en Amsterdam. Met 
24 advocaten op verschillende rechtsgebieden werken we samen 
om ondernemers en particulieren juridisch te ondersteunen. Ook 
overheidsinstanties en maatschappelijke instellingen kunnen 
goed bij ons terecht. Wij zijn geïnteresseerd in ambitieuze en 
enthousiaste mensen die ons team willen komen versterken.
Voor ons kantoor in Alkmaar zoeken wij per direct: 

een gevorderd advocaat-stagiaire/beginnend 
advocaat- medewerker vastgoedrecht en 
overheid

Functie-eisen:
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bestuursrecht (zowel algemeen als omgevingsrecht) en daarnaast 
het privaatrechtelijk (vastgoed)recht. 
Het betreft een fulltime functie (40 uur).
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of per post: 
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1800 AD Alkmaar
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IN BEELD

PLEITEN VOOR KEI
DOOR / KEES PIJNAPPELS    BEELD / PATRICK LAAN
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I n het Gooi is een crèche die ver
schillende tarieven hanteert. Voor 
het hogere tarief krijgt een kind 

meer aandacht en een biologische 
warme lunch. Kinderen van armere 
ouders worden kennelijk afgescheept 
met een fabrieksboterhammetje pin
dakaas. Het is een perfecte illustratie 
van de perverterende invloed van het 
vrijemarktdenken op de verhoudin
gen in de maatschappij. Toch nam 
Ferdinand Grapperhaus het voor
beeld niet op in zijn boek Rafels aan 
de rechtsstaat, waarin hij de huidige, 
gesegmenteerde samenleving analy
seert. ‘Té ranzig,’ zegt Grapperhaus. 
‘Dit loopt echt de spuigaten uit.’
Zo. De toon is gezet. De arbeids
rechtadvocaat bij Allen & Overy, 
tevens hoogleraar arbeidsrecht aan 
de Universiteit van Maastricht, ergert 

zich al jaren aan de manier waarop 
het debat over de groeiende ver
schillen tussen bevolkingsgroepen 
in Nederland niet wordt gevoerd of, 
erger nog, door populistische one 
issuepartijen wordt gesimplificeerd. 
Gevestigde politieke partijen schoven 
de discussie voor zich uit en ook in 
de SociaalEconomische Raad (SER), 
waarvan hij tien jaar lang kroonlid 
was, werd deze trend volgens hem 
vooral in ‘problematiserende, en 
vanuit alle politieke richtingen heel 
omfloerste termen omschreven’.
En dus schreef (prominent CDAlid) 
Grapperhaus een maand voor de ver
kiezingen Rafels aan de rechtsstaat, 
een vlammend pamflet waarin hij 
de door hem gesignaleerde pijnpun
ten wél benoemt. De kern van zijn 
betoog: door een groeiende ongelijk

heid tussen bevolkingsgroepen is de 
samenleving uiteengevallen in kans
rijken en kanslozen, nieuwkomers en 
autochtonen, ouderen en jongeren. 
In deze ‘ieder voor zich’maatschap
pij doet de rechtsstaat niet meer wat 
hij hoort te doen: het waarborgen van 
gelijke kansen voor iedereen.
Grapperhaus’ analyse van wat er mis 
is met Nederland doet sterk denken 
aan Het multiculturele drama, het 
essay uit 2000 waarmee socioloog en 
PvdAcoryfee Paul Scheffer de steen 
in de multiculturele vijver gooide. 
Maar waar Scheffer het vooral had 
over het achterblijven van ‘generaties 
allochtonen’ neemt Grapperhaus de 
segmentatie van de héle samenleving 
onder de loep. Hij constateert dat ook 
andere bevolkingsgroepen ‘niet meer 
volwaardig in maatschappelijke pro
cessen deelnemen’. Volgens het So
ciaal Planbureau hoort zo’n vijftien 
procent van de bevolking inmiddels 
tot het ‘precariaat’: een groep men
sen die over de hele linie – wonen, 
werken, gezondheid – achterblijft op 
de rest van de bevolking. Deze groep, 
maar ook de groep daarboven, de 
‘onzekere werkenden’ worden, zegt 
hij, tekortgedaan ‘op hun aanspraak 

‘WE ZIJN 
ELKAARS LOT 
UIT HET OOG 

VERLOREN’
DOOR / TATIANA SCHELTEMA

Advocaat Ferdinand Grapperhaus maakt zich zorgen: 
de samenleving valt uit elkaar en we laten het gebeuren. 

Een groeiende groep blijft achter zonder werk of 
perspectief. Dat is strijdig met de beginselen van de 

rechtsstaat. Dat moeten óók advocaten zich aantrekken.
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op de rechtsstaat en op hun recht om 
deel te nemen aan de samenleving’.
Een ervaring in de Indiase stad 
Kolkata (voorheen Calcutta) had 
Grapperhaus aan het denken gezet. 
In die hete, stoffige stad leefden 
hele gezinnen op straat doordat ze 
door projectontwikkelaars uit hun 
schamele hutjes waren gejaagd. Het 
riep de vraag op wat mensen nog 
bindt aan een samenleving waar ze 
niets van kunnen verwachten. Want 
ook in Nederland zijn de verschillen 
tussen achterblijvers en mensen die 
wél vooruitkomen in de samenleving 
onaanvaardbaar hoog, vindt 
Grapperhaus.
Dat segmentatieproces heeft zich 
sluipenderwijs voltrokken. Van 
oudsher werden nieuwkomers in 
Nederland verwelkomd. Wie wilde, 
kon zich opwerken in de tolerante, 
Nederlandse standenmaatschappij. 
Grapperhaus’ Duitse afkomst getuigt 
ervan. Die gelijkheidsgedachte werd 
in 1962 zelfs vastgelegd in de Alge
mene bijstandswet, die iedereen in 
staat stelde om mee te doen aan de 
samenleving.
Toch werden de gastarbeiders 
die in jaren erna naar Nederland 
kwamen anders behandeld: ze 
kregen lagere lonen en slechtere 
huisvesting. ‘Van assimilatie was 
veel te weinig sprake.’ Daardoor 
kon een voedingsbodem voor de 
fundamentalistische islam ontstaan. 
Aanhangers van deze stroming 
stellen religieuze wetten boven de 
wetten van het land. ‘Dit is het meest 
bedreigende fenomeen van onze 
samenleving,’ schrijft Grapperhaus. 
Gematigde moslims moeten zich 
daar stellig tegen uitspreken, vindt 
hij. ‘De redelijk denkende mensen 
onder ons verklaren toch ook 
publiekelijk dat we Wilders iemand 
vinden die discrimineert? Ik vind 
dat je van mensen mag vragen zich 
te distantiëren van diegenen die de 
samenleving verstoren.’
Hij is zich terdege bewust van de 
beladenheid van het begrip ‘assi
milatie’. ‘Maar ik gebruik het als de 
bereidheid op te gaan in de heer

sende cultuur met behoud van de 
eigen cultuur. Je ziet dat mensen die 
meer verlichte vormen van de islam 
aanhouden goed meedraaien in de 
Nederlandse samenleving. Ik vind 
een hoofddoekje prima. Zo’n uiting 
van religieuze beleving moeten 
we gewoon van elkaar accepteren. 
Het wordt wat anders als je, zoals 
met een boerka, je identiteit niet 
meer laat zien.’
Groepen in de 
samenleving dreven 
ook uit elkaar door 
het nastreven van 
individuele vrijheid, 
aldus Grapperhaus. 
Emancipatoire 
bewegingen zorgden ervoor dat 
dat ideaal werd bereikt, maar de 
paradox was dat het individu niet 
meer terug hoefde te vallen op de 
groep. Het marktdenken slechtte 
de laatste taboes: regels die ooit 
waren bedoeld om zwakkeren in 
de samenleving te beschermen 
werden terzijde geschoven als 
moralistisch of irrationeel. De 
publieke zaak – en de mensen die 
ervoor werken – boette in aan gezag. 
Multinationale ondernemingen, 
gericht op winstmaximalisatie, 

‘Rafels aan de rechtsstaat,’ 
Uitgeverij Prometheus Amsterdam 
ISBN 978 90 446 3178 4

maakten voortaan de dienst uit.
Maar als een samenleving zichzelf 
geen wetten oplegt, is er geen 
vrijheid meer, dan heerst alleen 
nog de sterkste. We zijn in een 
firstinlinesamenleving beland, 
waarin je privileges kunt kopen: 
een biologische lunch voor je 
kind op de crèche, maar ook 
voorrang op de rij bij de douane op 
Schiphol. Daartegenover staat de 
‘eigenbijdragesamenleving’, waarin 
geldt dat collectieve voorzieningen 
niet zonder meer toegankelijk zijn. 
Die verschillende werelden leiden 
ertoe dat we ‘elkaars lot uit het oog 
zijn verloren’, schrijft Grapperhaus. 
Een grote groep ‘stagnerenden’ 
voelt zich permanent het kind 
van de rekening, ook als daar 
geen aanleiding toe is. Ziedaar de 
belangrijkste voedingsbodem voor 
het populisme.
De elite die zich door het kopen van 
privileges onttrekt aan solidariteit 
met haar medeburgers dient zich de 
hang naar het populisme persoonlijk 
aan te rekenen, zegt Grapperhaus. 
Want gebrek aan sociale cohesie 
– tussen elite en middenklassen – is 
funest. Zijn boodschap aan politici 
is dan ook dat partijen elkaar weer 
moeten vinden op het midden. ‘De 
tegenstelling is nu tussen mensen 

die een maatschappijvisie hebben en 
mensen die alleen met deelbelangen 
bezig zijn, die niet kunnen loskomen 
van hun eigen punt.’
Ook advocaten moeten zich 
realiseren dat kansenongelijkheid 
tussen burgers – de firstinline
samenleving – afbreuk doet aan de 
werking van de rechtsstaat. ‘Ik denk 
dat je dat moet laten meewegen in 
je juridische benadering. En ik vind 
dat je van advocaten mag verwachten 
dat ze betrokken zijn bij het 
maatschappelijke debat.’

‘We zijn in een firstinline
samenleving beland, waarin 
je privileges kunt kopen’
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TEr ZITTING

GATEN DICHTEN
DOOR / LARS KUIPERS

Het klinkt zwaar, faillissementsfraude, maar wat is 
een fraudeur? Een ordinaire oplichter of iemand die 
wanhopig probeert het hoofd boven water te houden?

I k weet het niet meer,’ zegt meneer K. ‘Zoveel spanning, en daar komt 
dit nog eens bij. Het enige dat je wilt, is uit die vreemde wereld stap
pen en dat alles weer normaal wordt.’

Het is zijn laatste woord bij de politierechter in Alkmaar. Daar staan 
hij en zijn levenspartner J. terecht voor de manier waarop ze het 
faillissement van hun keukenhandel hebben afgewikkeld. Op de 
tenlastelegging staan: goederen onttrokken aan de boedel en de 
administratie niet goed aanleveren bij de curator, ofwel bedrieglijke 
bankbreuk.
In het dossier staat wat de verdachten aan de boedel zouden hebben 
onttrokken om huis en haard te behouden: een chalet op een 
camping, een caravan in Kroatië, bedrijfsauto’s, een erfenis en een 
levensverzekering.
Gedurende de zitting blijft daar steeds minder van over. Die caravan 
in Kroatië bijvoorbeeld. ‘Daar waren we al in jaren niet meer geweest,’ 
zegt mevrouw J. ‘Zo’n oud ding, het was eigenlijk niet meer dan 
een opberghok.’
De rechter gaat het rijtje af. De auto’s? Niet verdoezeld en uiteindelijk bij 
de curator terechtgekomen. De levensverzekering? Domweg vergeten. 
Het chalet? Eerst niet gemeld, maar later toch verkocht om de schulden 
af te wikkelen.
Wat overblijft, is de erfenis van 39.000 euro.
Dan is er nog het tweede feit: de curator heeft ook aangifte gedaan omdat 
hij de administratie niet kreeg. De computer waar de administratie op 
stond, is meegenomen door een opkoper en verkocht op de veiling.
‘Na het faillissement zijn we met een collega van de curator binnen 
geweest,’ zegt mevrouw J. ‘Alle administratie stond keurig op 
het bureau, samen met die computer. Toen hebben wij gezegd: 
“Daar staan alle spullen”.’
De officier van justitie pelt de feiten af. De caravan, het chalet, de 
levensverzekering, de verkochte keukens – de verdachten hebben 
misschien niet slim gehandeld, maar ze wil het hen niet aanwrijven dat 
ze die bewust buiten de boedel hebben gehouden. Anders ligt dat voor de 
erfenis, vindt ze, daar is de curator een rad voor ogen gedraaid.
Wat de administratie betreft: bedrieglijke bankbreuk gaat uit van 
opzet en ook dat ziet de officier hier niet. Wat overblijft, is eenvoudige 
bankbreuk. Ze eist 140 uur werkstraf voor beide verdachten.
De advocaat wil volledige vrijspraak. Die erfenis, dat is natuurlijk een 
moeilijk punt, maar die hoorde niet bij de boedel.
De politierechter volgt de redenering van de officier van justitie en 
diens strafeis.

aGENDa

SLOW POLITICS: 
VERKIEZINGSMARATHON
Wat staat er op het spel bij de verkiezingen 
op 15 maart? In een zes uur lange 
interviewmarathon spreken Buitenhof
journalist Marcia Luyten, Paroolcolumnist 
Theodor Holman en Baliedirecteur Yoeri 
Albrecht met politici, opiniemakers en 
kunstenaars over de politiek.
Datum: 10 maart vanaf 18.00 uur tot 
middernacht. Bezoekers kunnen in en 
uitlopen.
Locatie: De Balie, KleineGartmanplantsoen 
10, Amsterdam.
Ga naar debalie.nl voor meer informatie. 

GEHEIME INFORMATIE 
IN STRAFZAKEN
De (on)wenselijkheid van de black box in 
strafzaken staat centraal tijdens dit sympo
sium. Sprekers uit wetenschap en praktijk 
gaan in op vragen als: op welke wijze wordt 
geheime informatie getoetst en gecontro
leerd? Leunen politie en OM in té grote mate 
op de juistheid van deze gegevens? En: welke 
mogelijkheden bezit de strafadvocaat om 
geheime informatie te toetsen? 
Datum: 24 maart 2017 vanaf 13.00 tot 
17.15 uur. 
Locatie: Grotiusgebouw, Montessorilaan 10, 
Nijmegen. 
Ga naar ru.nl/rechten/onderwijsvooralumni/
symposialezingen/ voor meer informatie en 
aanmelding.

CURSUS MIDDELENVEREISTE 
Hoe wordt het vereiste voor gezinshereniging, 
dat het gezinslid in Nederland beschikt 
over zelfstandige voldoende en duurzame 
middelen van bestaan, in de praktijk 
ingevuld? Deze cursus gaat onder meer 
in op bewijskwesties met betrekking tot 
stabiele en regelmatige inkomsten en 
de vrijstelling in geval van langdurige en 
duurzame arbeidsongeschiktheid. Verder 
wordt ingegaan op de intrekking van een 
vergunning vanwege het niet langer voldoen 
aan het middelenvereiste of het verstrekken 
van onjuiste of onvolledige gegevens.
Datum: 30 maart 2017 vanaf 12.00 tot 
16.15 uur. 
Plaats: Regardz De Eenhoorn, Barchman 
Wuytierslaan 2, Amersfoort. 
Ga naar stichtingmigratierecht.nl/ voor meer 
informatie en aanmelding. 

Meer weten? Lees de uitgebreide 
versie op advocatenblad.nl, 
rubriek Ter Zitting.
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Wie is Lieke van der Velden?

1995-nu: Advocaat (en sinds 2005 partner) NautaDutilh

 Getrouwd, drie kinderen

O nder de grote portretfo
to’s van haar drie doch
ters staan de plexiglazen 

trofeeën van businessdeals. Tastbare 
aandenkens aan grote overnames 
waar ze namens NautaDutilh bij 
betrokken was, voor onder andere 
Air France, ABN AMRO, SNS Re
aal en Vodafone. Meer bewegen is 
haar goede voornemen, ook tijdens 
kantoortijd, dus gaat het vanuit haar 
werkkamer richting de Amstel. ‘Hé, 
hier ben ik eerder geweest om te lun
chen,’ merkt ze op in het Amstelpark. 
‘Het kost tijd om even naar buiten 
te gaan, maar je gaat er efficiënter 
van werken.’ Lieke van der Velden 
(45) werkt al haar hele carrière bij 
Nauta, waar ze na tien jaar partner 
werd in de M&Apraktijk. Ze had niet 

echt een carrièrepad uitgestippeld. 
‘Ik had het vage idee dat ik advocaat 
wilde worden en dacht dat onder
nemingsrecht daarvoor het belang
rijkste vak was, maar leuk vond ik 
het niet. Gelukkig is de praktijk zo 
anders dan de boeken! Het gaat over 
mensen en hun ondernemingen. We 
doen transacties, creëren nieuwe 
dingen, brengen bedrijven bij elkaar, 
onderhandelen, bedenken hoe je 
een onderneming juridisch inricht 
na de overname. En ik doe veel joint 
ventures. Het leuke daaraan is dat je 
uitgebreid gaat praten over zeggen
schapsrechten, bedenkt wie welke 
rol krijgt in het bestuur, of het met 
of zonder commissarissen gaat. Elke 
joint venture wordt anders uitonder
handeld.’ Recent was Van der Velden 

nog verantwoordelijk voor de joint 
venture tussen Vodafone en Ziggo.
In de financiële wereld waarin ze 
acteert, is ze vaak een van de weinige 
vrouwen aan de onderhandeltafel. 
‘Ik ben ook nog eens klein, 1,60 me
ter, dus soms willen gesprekspart
ners testen wat voor vlees ze in de 
kuip hebben. Dat gaat snel over zodra 
we in gesprek raken.’ Over zichzelf 
zal ze niet zeggen dat ze goed is, 
maar in algemene zin heeft ze een 
uitgesproken standpunt. ‘In overna
mes ben je een goede advocaat als je 
echt faciliteert in het bij elkaar bren
gen van partijen. Ik ga niet op zoek 
naar het extreme standpunt, zodat de 
andere partij dat ook doet en je dan 
eindeloos lang naar het midden toe 
onderhandelt. Een goede advocaat 
zoekt naar de redelijke oplossing en 
is pragmatisch. Niet dat ik direct het 
achterste van mijn tong laat zien en 
alle geheimen verklap, maar ik wil 
altijd eerlijk zijn in een onderhan
deling. Als je in onderhandelingen 
denkt je voordeel te kunnen behalen 
met liegen, ben je bij mij aan het 
verkeerde adres. Ik geloof daar niet 
in en doe er ook niet aan.’

ZONDER 
PRESSURE COOKER 

GEEN DEAL
DOOR / ERIK JAN BOLSIUS    BEELD / JEAN-PIERRE JANS

In de collegebanken vond Lieke van der Velden 
ondernemingsrecht maar saai. Inmiddels verzamelde 

ze vele tombstones als M&A advocaat.
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Dat is ook pragmatisch, geeft ze toe, 
want je blijft vaak in dezelfde markt 
actief, komt elkaar weer tegen. In de 
kern gaat het om de juiste verde
ling van aansprakelijkheden. ‘De 
verkoper probeert de toekomstige 
aansprakelijkheden zo veel mogelijk 
te beperken en de koper wil dat het 
risico zo veel mogelijk bij de verkoper 
blijft liggen.’
Wandelend door het winterse 
landschap, op een steenworp 
afstand van de Zuidas, beschrijft 
Van der Velden haar werkweken. Een 
negentotvijfbaan is het niet, maar 
in ‘normale weken’ brengt ze haar 
kinderen naar school en schuift ze 
rond etenstijd thuis aan tafel. ‘Mijn 
man kan goed koken en werkt veel 
vanuit huis, sinds hij voor zichzelf is 
begonnen. We doen het echt samen, 
maar we hebben het traditionele 
rollenpatroon omgedraaid. Ik 
werk negentig procent en werk 
een dag per week thuis.’
Bij Nauta is ze een van de 

‘We moeten 
betrouwbaar zijn 
en continuïteit 
bieden’

zestien vrouwelijke partners, op een 
totaal van zeventig. ‘Dat is gemiddeld 
hoog voor de advocatuur, maar niet 
genoeg. Pas als minimaal dertig 
procent van de leidinggevenden 
in een organisatie vrouw is, kun je 
iets aan de cultuur veranderen. Ik 
probeer anderen te inspireren door 
te vertellen hoe leuk het is, maar zeg 
ook eerlijk dat het soms moeilijk kan 
zijn.’ Ze begint over de ‘nietnormale 
weken’, vaak in de afrondende fase 
van onderhandelingen. Van der 
Velden werkt dan vaak tot diep in de 
nacht. ‘Dan zit je tot vier uur ’s nachts 
op kantoor en moet je er ’s ochtends 
gewoon weer zijn. Zo’n fase duurt 
nooit veel langer dan een week, soms 
een keer twee weken, maar daarna is 
iedereen wel zo’n beetje kapot.’ Het 
hoort erbij, wil ze maar zeggen. ‘Als je 
die pressurecooker niet aanzet tijdens 
de onderhandelingsweken, kom je 
er in sommige zaken gewoon niet. 
Dan duurt het te lang, gaan mensen 
twijfelen.’

Van der Velden werkt al sinds haar 
afstuderen bij hetzelfde kantoor. Ze 
heeft het er goed. ‘Het klinkt mis
schien truttig, maar hier werken men
sen met een goed moreel kompas, 
eerlijk, oprecht.’ Dat de advocatuur 
een conservatief imago heeft, vindt ze 
niet erg. ‘We kijken echt wel naar wat 
er om ons heen gebeurt, en we veran
deren ook, maar niet van vandaag op 
morgen. We moeten betrouwbaar zijn 
en continuïteit bieden.’
De veranderingen zitten hem bij
voorbeeld in de facturering. ‘Vroeger 
deden we alles op uurtjefactuurtje
basis, nu werken we vrijwel alleen nog 
met alternative billing. Het delen van 
knowhow is ook een voorbeeld. Toen 
ik begon, waren de modellen echt 
bedrijfsgeheim, en als je me nu vraagt 
om een overnamecontract, krijg je 
het zo. Onze toegevoegde waarde 
zit niet in die modellen, maar in het 
advies, creatieve oplossingen, de com
promissen en weten hoe afspraken 
doorwerken.’
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H et verlangen om op te komen 
voor mensen maakte dat 
ik twee jaar geleden als 

advocaat mijn eigen praktijk opende. 
Vanwege datzelfde verlangen kies ik 
nu voor de politiek. Op 15 maart ma
ken we een keuze in wat voor een land 
we willen leven. Er staat de komende 
jaren veel op het spel. Ik wil zijn waar 
de moeilijke beslissingen worden 
genomen en meebeslissen.
Ik wil een stem zijn voor grote groe
pen die het signaal afgeven dat ze 
momenteel onvoldoende worden ver
tegenwoordigd. Er wordt vandaag de 
dag te veel over mensen gesproken in 
plaats van met mensen. We moeten 
naar een politiek waarbij we ons af
vragen wat de zorgen van de mensen 
zijn die wij vertegenwoordigen.
Als advocaat sta ik veel minimahuis
houdens bij. Het aantal mensen met 
schulden wordt elk jaar groter. Die 
komen geregeld in een neerwaartse 
financiële spiraal terecht: vaak zijn ze 
de dupe van onrechtmatige (incas
so)kosten en andere vormen van 
financieel misbruik. Ook zie ik dat de 
overheid in haar rol als schuldeiser te 
vaak het probleem is in plaats van de 
oplossing bij langdurige armoede. De 
wijze waarop overheidsinstanties te 

werk gaan bij het innen van onterech
te sociale voorzieningen, CJIBboetes 
en belastingschulden zorgt er geregeld 
voor dat huishoudens tussen wal en 
schip raken. Ik weet zeker dat ik vanuit 
de Kamer van betekenis kan zijn.
Het is als politieke partij belangrijk 
om uit te dragen dat iedereen mee
telt. Een van de speerpunten van de 
ChristenUnie waar ik me mee identifi
ceer. Ik ben kritisch over bijvoorbeeld 
de bezuinigingen binnen de recht
spraak. Het kan niet zo zijn dat de 
toegang tot een rechter voor kwetsba
re groepen bemoeilijkt wordt.
Daarnaast moeten we investeren in 
de toekomst. Het leenstelsel moet 
worden teruggedraaid. Ook is een 
versnelde verduurzaming van onze 
economie belangrijk. Nederland moet 
voor de volgende generaties leefbaar 
blijven. Voor de ChristenUnie is 
verder (geloofs)vrijheid een belangrijk 
verkiezingsthema. Het is een van de 
kernwaarden van onze samenleving 
en we zien steeds meer dat deze 
vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat 
moeten we bewaken. De vrijheid die 
we voor onszelf willen, kunnen we 
anderen niet onthouden.

Je ziet dat onze samenleving en de 
politiek steeds meer polariseren. Als 
advocaat leer je juist oplossingsgericht 
te denken. Dat wordt er bij de beroeps
opleiding letterlijk ingestampt. Dat 
moet ook het uitgangspunt zijn bij het 
besturen van een land. Mensen tegen 
elkaar opzetten, leidt alleen maar tot 
meer frustratie. We moeten op zoek naar 
gezamenlijke waarden en gelijkenissen. 
Dan krijg je een heel andere dynamiek.
Binnen de advocatuur is dat al ingezet. 
Je ziet dat bemiddeling steeds belang
rijker wordt. Niet het standpunt, maar 
de belangen van partijen staan meer 
voorop. Dat komt ook tot uitdrukking 
in het voorstel van de ChristenUnie om 
vrederechters aan te stellen die tegen 
lage juridische kosten in de wijk kunnen 
bemiddelen en rechtspreken bij kleine 
conflicten tussen burgers. De nadruk ligt 
op verhoudingen herstellen, minder op 
een partij gelijk geven. De vrederechter 
kan daarmee uiteindelijk ook de gewone 
rechtspraak ontlasten. Het zou mooi 
zijn als de politieke partijen de komen
de jaren ook op deze wijze met elkaar 
omgaan. Verzand niet in standpunten, 
maar ga op zoek naar het gezamenlijke 
belang voor iedereen.’

Politieke 
De kiezer kan in maart ook op enkele 
advocaten stemmen. Wat beweegt hen om 
politiek actief te worden? Het Advocatenblad 
sprak met vier van deze politici in de dop.

DOOR / FRANCISCA MEBIUS
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Don Ceder (27)

Advocaat bij: Ceder Advocatuur te Amsterdam
Rechtsgebied: Arbeidsrecht, familierecht, schuldsanering, 
incasso's en beslag
Politieke partij: ChristenUnie
Plek op de kieslijst: 7
Politieke carrière: sinds een paar jaar lid van de 
ChristenUnie, duo-statenlid provincie Noord-Holland
Motivatie: ‘Ik wil een stem zijn voor grote groepen die 
momenteel onvoldoende worden vertegenwoordigd.’
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W at de gevestigde partijen 
uitdragen en in de prak
tijk brengen, bevalt me 

totaal niet. Er is zo veel geschreeuw in 
de politieke arena. Het politieke debat 
bestaat tegenwoordig uit wijzijdis
cussies en polarisatie. Wij vinden het 
zo en als je het niet met ons eens bent 
dan ben je tegen ons. Daar verzet de 
Piratenpartij zich tegen. Eén van de 
redenen waarom ik voor deze verfris
sende partij heb gekozen. Wij zijn van 
het signaleren van misstanden en 
problemen waarvan wij vinden dat er 
meer politieke aandacht voor moet 
komen. Niet van het oordelen over 
bepaalde standpunten of mensen.
Eén van de belangrijkste kernpunten 
van de Piratenpartij ziet op (digitale) 
burgerrechten. Iedereen heeft hier
mee te maken. De gevestigde partijen 
besteden daar te weinig aandacht 
aan. De traditionele overheden wor
stelen met het spanningsveld tussen 
burgerrechten en veiligheid. Dat is 
begrijpelijk. Iedereen wil dat terroris
me voorkomen wordt, maar het is wel 
belangrijk dat mensen zich bewust 
zijn van het feit dat daardoor burger
rechten worden ingeperkt. De Piraten

partij richt zich daarnaast op digitale 
grootmachten als Facebook en Google. 
Deze stellen voorwaarden op die vaak 
klakkeloos worden geaccepteerd. De 
voorlichting naar de eindgebruiker 
is te beperkt. Zelfs juristen nemen de 
voorwaarden niet door, omdat ze per se 
hun vakantiekiekjes willen delen met 
familie en vrienden.
Het is gewoongoed geworden dat 
mensen denken dat Nederland een 
democratische rechtsstaat is waar alles 
goed is geregeld. Maar zo perfect is het 
allemaal niet. Dat is ook in het straf
recht zichtbaar. Neem de Salduzjuris
prudentie en het recht op een advocaat 
bij een strafrechtelijk verhoor. Dat 
vinden we nu steeds normaler, maar 
vijftien jaar geleden was dat helemaal 
niet vanzelfsprekend. Ook dat zijn 
burgerrechten. De Piratenpartij wil dat 
Nederland een democratische rechts
staat blijft. Daar ligt ook een taak voor 
advocaten. Zij moeten er alert op zijn 
dat privacy een groot goed is. We zijn en 
blijven de waakhonden van de rechts
staat, ook in de moderne tijd.
 Al met één of twee zetels in de 
Tweede Kamer, wat ik verwacht, 
kunnen we een goede inbreng leveren 

aan het politieke debat op het 
gebied van privacy, burgerrechten, 
auteursrechten en klokkenluiders. 
De kennis op dit gebied is heel groot 
bij de Piratenpartij, omdat het een 
mondiale organisatie is. We zijn 
inmiddels in meer dan zestig landen 
actief en er zit van oudsher veel 
ICTkennis en kennis van recht en 
wetgeving bij onze partij. Maar ook op 
andere gebieden heeft de partij een 
goed en uitgebreid programma.
Ander doel van de Piratenpartij is om 
zetels te behalen bij de gemeente
raadsverkiezingen in 2018. We hebben 
nu alleen een zetel in stadsdeel West 
in Amsterdam. Er moeten in meerdere 
gemeenten piraten in de gemeente
raad komen.
Het voorzitterschap is goed te 
combineren met mijn werk als 
advocaat. Dat wat je in het politieke 
en maatschappelijke veld meekrijgt, 
kun je meenemen in de praktijk 
en meegeven aan collega’s en 
andersom. Het is daarom niet voor 
niets dat veel advocaten en juristen 
actief zijn in de politiek. Advocaten 
hebben per definitie interesse in 
maatschappelijke vraagstukken.’

Vincent van der Velde (42)

pleitbezorgers

Advocaat bij: Alpha Advocaten te Almere
Rechtsgebied: Strafrecht, contractenrecht en horeca- en 
entertainmentrecht
Politieke partij: Piratenpartij
Plek op de kieslijst: 18, voorzitter
Politieke carrière: wethouder van financiën, gemeenteraadslid en 
voorzitter rekenkamer in Almere.
Motivatie: ‘De Piratenpartij wil dat Nederland een democratische 
rechtsstaat blijft. Hier ligt ook een taak voor advocaten. Zij moeten 
er alert op zijn dat privacy een groot goed is.’
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H et is niet mijn ambitie 
politicus te worden. Ik blijf 
advocaat. Toch heb ik 

NietStemmers opgericht. Om een 
signaal af te geven. Ik zie het als 
een concept dat is voortgekomen 
uit mijn eigen ervaring. Ik heb 
mijn hele stemgerechtigde leven 
gestemd, maar ik zie aankomen dat 
ik dit jaar niet wil stemmen. Ik heb 
mijn twijfels over de hedendaagse 
politiek. Politici hebben de afgelopen 
jaren dingen gedaan waardoor het 
vertrouwen in de politiek heel sterk 
is afgenomen.
Neem de coalitie PvdAVVD met 
hun uitruilpolitiek. Ze doen zaken 
in plaats van politiek bedrijven. 
En neem het huwelijk tussen Geert 
Wilders en het CDA en het hele circus 
eromheen. Een volslagen verkeerd 
signaal. Ook de keiharde belofte van 
de VVD dat ze nooit aan de hypo
theekrenteaftrek zouden komen, 
is verbroken. Een andere echte fout 
vind ik het lijstrekkersduel tussen 
PvdA’ers Samsom en Asscher. Dat 
werd gepresenteerd alsof leden de 
beslissing maakten, maar vervol
gens kon iedereen voor twee euro 
even flitslid worden. Dat openlijk 
omzeilen van de regeltjes is een fout 
voorbeeld geven.
Ik heb me afgevraagd of ik als straf
pleiter niet gewoon te eigenwijs ben. 
Nee, concludeerde ik, want ik hoor 
van te veel mensen om me heen dat 

er twijfels zijn over op wie te stem
men. Voor deze groep zijn er drie 
smaken: thuis blijven, blanco stem
men of ongeldig stemmen. Bij alle 
drie de opties bevestig je de zetelver
deling zoals die later tot stand komt. 
Je maakt wel een keuze, maar je hebt 
totaal geen invloed. Daarom moet de 
blanco stemmer erkend worden.
Blanco stemmen 
betekent het 
innemen van een 
politiek stand
punt. En dat 
standpunt moet 
dan ook verte
genwoordigd 
zijn in de Kamer. 
Ander doel van deze partij is dat meer 
mensen naar de stembus gaan. En 
als dat aantal blanco stemmers ge
noeg is voor een zetel dan zouden ze 
deze zetel ook moeten krijgen. Ook 
al is deze leeg en is er geen Kamerlid 
bij betrokken. Dat trekt ook menig 
nietstemmer naar de stembus.
Ik verdenk politieke partijen ervan 
dat ze liever zien dat iemand thuis 
blijft dan dat ze op de concurrent 
gaan stemmen. Dat moet verande
ren. Minstens zo belangrijk is het 
fenomeen proteststemmer. Dat is 
een heel vreemde eend in de bijt in 
onze democratie. De proteststemmer 

Peter Plasman (64)

Advocaat bij: Plasman Advocaten
Rechtsgebied: Strafrecht
Politieke partij: Niet-Stemmers
Plek op de kieslijst: 1
Politieke carrière: geen
Motivatie: ‘De blanco stemmer moet 
erkend worden. Blanco stemmen 
betekent het innemen van een politiek 
standpunt. Dat standpunt moet ook 
vertegenwoordigd zijn in de Kamer.’

is iemand die per definitie stemt op 
een partij waar hij of zij zich eigen
lijk niet in kan vinden. Wij breiden 
de mogelijkheid om te protesteren 
uit. Een lege zetel kan ook een heel 
duidelijk protestsignaal zijn. Politiek 
neutraal protesteren is beter dan 
politiek beladen protesteren. Bij 
ons krijgen ze in elk geval waar ze 

voor gekozen hebben.
Er staan twaalf mensen op de 
kieslijst. Ik heb gekozen voor mensen 
die ik goed ken en waar ik mijn 
hand voor in het vuur kan steken. 
Van wie ik weet dat ze niets gaan 
doen of zeggen als ze Kamerlid 
zouden worden. Vriendjespolitiek, 
dat weet ik, maar het is volslagen 
irrelevant wie er bij ons op de lijst 
staan. Omdat het niet uitmaakt wie 
er niet op een zetel gaat zitten. We 
doen slechts één belofte en dat is 
dat we niets doen wanneer we in 
de Kamer komen. En we laten ons 
daar ook niet voor betalen.’

‘Ik verdenk politieke partijen 
ervan dat ze liever zien dat 
iemand thuis blijft dan dat hij op 
de concurrent gaat stemmen’
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I k kijk met afschuw naar de de
batten in de Tweede Kamer. Ze 
zijn tenenkrommend. Als wij als 

advocaten zo met elkaar in de clinch 
liggen, zou de NOvA gelijk optreden 
en schorsen of zelfs schrappen van 
het tableau. Het is tijd voor een nieuw 
geluid in de Nederlandse politiek.
Ik heb altijd VVD gestemd. Liberalis
me vind ik een groot goed, maar de 
VVD is hier te ver in doorgeslagen. 
Marktwerking is niet voor alle zaken 
in de samenleving geschikt. Neem 
het notariaat. Notarissen verkopen 
niks. Dat leent zich dus niet voor 
marktwerking. Je doet toch ook geen 
belrondje door Nederland om uit 
te zoeken welke rechter de laagste 
boete geeft?
Jacques Monasch is een oud
schoolgenoot van mij op de 
middelbare school in het Friese 
Drachten. Toen ik hoorde over zijn 
vertrek bij de PvdA en de oprichting 
van Nieuwe wegen heb ik contact 
met hem gezocht. Je kunt eigenlijk 
niet tegen zijn speerpunten zijn. 
De menselijke maat is hierin de 
rode draad. Deze is in Nederland 
zoek. In het onderwijs, de zorg, de 
rechtspraak, noem maar op. Het 
financieel uitkleden van advocaten. 
Het sluiten van rechtbanken. 

Rechtzoekenden die geen toegang 
meer hebben tot de rechter. 
Onbegrijpelijke beslissingen als je 
als regering uitdraagt dat Nederland 
een zo veilig 
mogelijk land is 
waar iedereen 
toegang heeft tot 
justitie.
Ik kan me ook 
vinden in de 
speerpunten over gelijkheid en 
migratie. In Nederland kennen we 
een aantal vanzelfsprekendheden 
die de laatste jaren niet meer zo 
vanzelfsprekend zijn. Het feit dat wij 
mannen en vrouwen en homofielen 
en niethomofielen gelijkwaardig vin
den. Het feit dat we geen onderscheid 
maken tussen rassen. De vrijheid van 
godsdienst. Er is momenteel zoveel 
onbehagen in de samenleving rond
om deze thema’s.
Geert Wilders biedt met zijn minder
minderuitspraken naar mijn idee 
geen oplossing. Wij van Nieuwe 
wegen zijn trots op de nieuwkomers 
die Nederland kiezen als land om te 
verblijven. Mensen zijn hier hartelijk 
welkom en als ze iets toevoegen 
zijn ze dubbel welkom. Maar ze 
moeten wel de Nederlandse normen 
onderschrijven.

Sietze Jan Dijkstra (53)

Advocaat bij: Steinz & Dijkstra Advocaten
Rechtsgebied: Franse vennootschapsrecht
Politieke partij: Nieuwe wegen
Plek op de kieslijst: 10
Politieke carrière: geen
Motivatie: ‘De menselijke maat in Nederland 
is zoek. Het is tijd voor een nieuw geluid in 
de Nederlandse politiek.’

Hoe het voor ons gaat aflopen 
in maart is onzeker. Het is een 
tsunami van nieuwe partijen en 
de voorbereidingstijd is erg kort. 

Mocht het lukken en ik schop het 
zelfs tot Kamerlid, dan zal ik dat 
zeker doen. Ook al moet ik hier 
op kantoor dan het een en ander 
regelen. Als advocaat heb je geen 
terugkeerregeling en het is in die zin 
een groot risico als je gekozen wordt. 
Er zijn waarschijnlijk minimaal zes 
partijen nodig om een regering te 
vormen. Ik kan me voorstellen dat 
dit partijen zijn die zo ver uit elkaar 
liggen dat het onwaarschijnlijk is dat 
ze de rit uitzingen. Als er vervolgens 
nieuwe verkiezingen nodig zijn, 
waarna je niet wordt herkozen, sta 
je op straat. Hoe een en ander ook 
zij, we gaan er hard aan trekken de 
komende weken. Wij hebben een 
club van mensen die met hun poten 
in de modder staan. De oplossingen 
die wij aandragen, zijn ingegeven 
door mensen uit de praktijk.’

‘Wij hebben een club van 
mensen die met hun poten 
in de modder staan’
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Man-vrouwverdeling

33%
Vrouw

67%
Man

Merendeel van de deelnemende 
advocaten is man.

Leeftijd

0% 35%

< 25 jaar

26 - 35 jaar
36 - 45 jaar
46 - 55 jaar
56 - 65 jaar
66 - 75 jaar

76+ jaar

Advocaten met een leeftijd tussen 
de 46 en 55 jaar is de grootste 

deelnamecategorie.

V VD en D66 zijn in een fel 
gevecht verwikkeld om de 
gunst van de advocaat. Waar 

traditioneel de liberalen konden 
rekenen op de meeste steun vanuit 
de advocatuur, steken de democraten 
hen nu naar de kroon. Een definitieve 
conclusie op grond van de peiling is 
gevaarlijk. Een grote groep, ruim 18 
procent, moet zijn keuze nog maken. 
Wel toont de peiling een trendbreuk 
met de uitslagen van vier jaar gele
den. Met 32 procent van de stemmen 
was de VVD toen de meest favoriete 
partij van advocaten. D66 kwam met 
bijna 28 procent van de stemmen op 
een tweede plaats.
In de periode van 19 januari tot en 
met 7 februari namen ruim zes
honderd advocaten deel aan het 
online onderzoek van het Advoca-
tenblad. Dat precies in die periode 
justitieminister Ard van der Steur 
zich gedwongen zag af te treden, 
heeft de populariteit van de VVD 

 onder  advocaten geen goed gedaan.
Op de vraag of de politieke voorkeur 
de afgelopen vier jaar is veranderd, 
antwoordt een kleine 23 procent 
bevestigend. ‘Zie D66 als proteststem 
tegen onderdelen van het VVDbe
leid,’ motiveert een advocaat de an
dere keuze. ‘Ik zweef al jaren tussen 
de linkervleugel van de VVD en de 
rechtervleugel van D66. Dat doe ik 
nog, maar op wie ik stem, wisselt dus 
wel,’ schrijft een ander. Deze reactie 
laat aan duidelijkheid ook niets te 
wensen over: ‘Een partij die het voor 
elkaar krijgt Opstelten, Teeven en 
Van der Steur op Justitie te zetten, 
kan mijn stem niet meer krijgen.’
Ook de PvdA ziet de aanhang onder 
advocaten slinken. ‘Mijn indruk is 
dat de PvdA in de coalitie een aantal 
essentiële punten uit het oog heeft 
verloren en daarmee aan geloofwaar
digheid heeft ingeboet, zelfs wanneer 
het poldermodel in ogenschouw ge
nomen wordt,’ schrijft een advocaat. 

D66 steekt 
VVD naar 
de kroon
De VVD is niet meer op voorhand de grootste partij 

onder advocaten. D66 en VVD zijn in een nek-aan-

nekrace verwikkeld, blijkt uit de verkiezingspeiling 

van het Advocatenblad. Een grote groep, bijna 

één op de vijf, is echter nog zwevend.

DOOR / SABINE DROOGLEEVER FORTUYN
ILLUSTRATIES / ANNET SCHOLTEN
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Partners vulden de  
enquête het meeste in
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Rechtsgebied

71%
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0% 80%

Zelfstandig

Klein 
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16 – 50 advocaten

Groot 
51 > advocaten

Hoe groot is uw kantoor? 

‘Ben nog steeds links georiënteerd maar 
weet niet of het weer PvdA wordt. De par
tij is ernstig verzwakt en beweegt zich in 
de marge,’ aldus een andere advocaat.
De PVV wint aan populariteit. In 2013 
kreeg de partij 2 procent van de stem
men, vier jaar later is het percentage 
gegroeid naar 3.6. ‘Grote zorgen over 
de islam en teleurgesteld in het slappe 
beleid van de VVD,’ licht een advocaat de 
keuze toe.
Op de vraag wat advocaten doen als ze 
minister van Veiligheid en Justitie zouden 
zijn, antwoorden velen dat ze de vergoe
dingen voor sociale rechtshulp zouden 
verhogen. Het ministerie van Veiligheid 
en Justitie opsplitsen en zorgen voor 
transparantie binnen departementen, is 
een ander veelgenoemd actiepunt. Ook 
het vergroten van de capaciteit van de 
rechtspraak en de rechtspraak verbete
ren in termen van doorlooptijden staan 
bij veel advocaten hoog op de agenda. 
Het reorganiseren van politie en justitie 
wordt daarnaast vaak genoemd. Daarbij 
pleiten veel advocaten voor extra aan
dacht voor de rechtsstaat, herstel van de 
trias politica, balans tussen veiligheid en 
grondrechten. ‘Terug naar de rechtsstaat. 
Om maar wat te noemen: Wet OMafdoe
ning en Wet Mulder afschaffen. Bestuur
lijke boetes afschaffen. Boetes niet door 
robots laten opleggen, terug naar de 
menselijke maat,’ schrijft een advocaat.
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Welke onderwerpen zijn voor u het 
belangrijkst bij de keuze voor een partij?
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Buitenlandse Zaken en EU
Economie

Natuur en milieu
Onderwijs en cultuur
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Meer partijen door rood

De rechtsstaat 
krijgt het 
moeilijker
DOOR / KEES PIJNAPPELS

Autocratische leiders als Trump en Erdogan tonen aan 
dat de rechtsstaat lang niet overal vanzelfsprekend 
meer is. Analyse van de verkiezingsprogramma’s van 
Nederlandse partijen leert dat ook hier erosie dreigt.

H et begint al op een traditie 
te lijken. Zodra er landelijke 
verkiezingen in het verschiet 

liggen, beoordeelt de Commissie 
toetsing rechtsstatelijkheid de pro
gramma’s van politieke partijen. De 
commissie is ingesteld op initiatief 
van de NOvA.
Met het populisme en nationalis
me dat overal in de wereld de kop 
opsteekt, is het extra interessant 
om de balans voor Nederland op te 
maken. De uitkomst zal niemand 
verbazen: ook ons land ontkomt niet 
aan de internationale trend. Diverse 
partijen hebben maatregelen in hun 
verkiezingsprogramma opgenomen 
die mogelijk tegemoetkomen aan on
derbuikgevoelens in de samenleving, 
maar op zijn minst op gespannen 
voet staan met de regels die in een 
rechtsstaat gelden.
Commissievoorzitter Wouter Veraart 
bestempelt ze als spierbalmaat

regelen. ‘Dat is het type maatregel dat 
zogezegd een totaaloplossing biedt. 
Meestal hangen ze samen met immi
gratie of de angst voor terrorisme en 
jihadisme. Het voorstel om grenzen 
dicht te doen, bijvoorbeeld. Of alle 
islamscholen te sluiten.’
Bij vijf van de dertien onderzochte 
partijen heeft de commissie ‘spierbal
maatregelen’ aangetroffen 
die niet bij een rechts
staat passen. De vangst is 
aanzienlijk groter dan de 
vorige keer, bij de verkie
zingen in 2012. Toen wer
den tien partijen onderzocht en werd 
twee keer een negatief oordeel geveld. 
‘Het beeld is anders geworden,’ zegt 
Veraart. ‘Somberder. Het ziet er nu 
slechter uit. De partijprogramma’s 
bieden een turbulent en onrustig 
beeld. Alles staat ter discussie.’
Veraart, hoogleraar rechtsfilosofie, is 
de enige van de commissie die er in 

2012 ook bij was. De andere vier leden 
zijn specialisten op uiteenlopende 
terreinen zoals immigratierecht, ICT
recht en algemeen recht. ‘We hebben 
geprobeerd zo technisch mogelijk 
naar de verkiezingsprogramma’s te 
kijken, waarbij we hebben getoetst 
aan drie zaken die essentieel zijn voor 
een rechtsstaat. Dat zijn een voor

spelbare overheid die zich aan regels 
houdt, bescherming van fundamen
tele rechten en vrijheden en het recht 
op toegang tot een onafhankelijk 
rechter.’
De commissie beperkte zich tot de 
dertien partijen die al met minstens 
twee zetels in de Tweede Kamer 
zijn vertegenwoordigd. Er doen 28 

‘Het beeld is anders 
geworden, somberder’
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partijen mee aan de verkiezingen, dat 
zijn er simpelweg te veel om tegen het 
licht te houden.
De thema’s van deze verkiezingen zijn 
anders dan die van 2012, concludeert 
Veraart. ‘Er ligt nu veel meer de na
druk op immigratie en vluchtelingen. 
Die domineren. Vier jaar geleden 
zag je dat partijen knutselden aan 
het strafrecht om problemen op te 
lossen. Dat is nu veel minder.’
Waar de commissie vier jaar geleden 
plusjes en minnetjes uitdeelde, heeft 
ze nu gekozen voor een kleurrijker 
beeld. Programmapunten die niet 
door de beugel kunnen, krijgen een 
rood licht. Voorstellen die de rechts
staat versterken, worden beloond 
met een groen licht. Twijfelgevallen 
krijgen oranje.
Kampioen rood licht is de PVV. Hoe
wel het programma van deze partij 
slechts één A4’tje beslaat, scoort ze 
toch vijf keer een rood sein. Niet ver
rassend, want de PVV onderscheid
de zich in 2012 ook al in negatieve 
zin. Net zoals de SGP overigens, die 
deze keer ook twee keer rood krijgt. 

Zorgwekkender vindt Veraart de twee 
rode lichten van de VVD. ‘De VVD 
is het meest opgeschoven. De partij 
wil ook jihadgangers met slechts één 
nationaliteit de Nederlandse nationa
liteit ontnemen en daarmee stateloos 
maken. Dat creëert onrecht, want 
daarmee ontzeg je iemand de toe

gang tot recht. Een rechtsstaat heeft 
de minimale plicht zijn burgers een 
eerlijk proces te geven, ook al hebben 
ze vreselijke dingen gedaan.’
Ander pijnpunt is dat de VVD de di
recte doorwerking van internationale 
verbindende verdragen wil afschaf
fen. Een Nederlandse rechter kan zijn 
oordeel dan niet meer baseren op 
mensenrechten die geformuleerd zijn 
in internationale verdragen. Veraart: 
‘Dat is echt griezelig en zou een enor
me verzwakking van de rechtsstaat 
betekenen. Nederland kent namelijk 
geen constitutioneel hof dat wetten 
toetst aan de grondwet.’
Overigens is het niet allemaal kom
mer en kwel, wil Veraart ook gezegd 
hebben. Er zijn ook diverse partijen 
die groene lichten scoren. Het CDA 
wil bijvoorbeeld geen rechtbanken 
meer sluiten. Een pluspunt, hoewel 
deze partij ook een rood licht krijgt 
omdat ze de buitenlandse financie
ring van moskeeën wil verbieden.
ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, 
D66, SP: allemaal krijgen ze meerdere 
groene lichten. De CU is de enige die 
geen rood of oranje scoort. Veraart: 
‘Maar je ziet wel dat de aandacht voor 
rechtstoegang en voor de bestrijding 
van discriminatie is toegenomen. 
Veel partijen zijn alerter waar het de 
rechtsstaat betreft. Het is meer dan 
voorheen een thema.’

Vijf leden
De Commissie rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s is 
ingesteld door de NOvA en bestaat uit vijf leden:
• prof. mr. drs. Wouter Veraart, hoogleraar Encyclopedie der 

Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, Vrije Universiteit Amsterdam 
(voorzitter);

• prof. mr. Lokke Moerel, hoogleraar Global ICT Law, Tilburg University, en 
advocaat bij Morrison Foerster; 

• prof. mr. Peter Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht, Universiteit Leiden;
• prof. mr. drs. Marc de Wilde, hoogleraar Algemene Rechtsleer, 

Universiteit van Amsterdam; 
• dr. mr. Camilo Schutte, voorzitter Commissie rechtsstatelijkheid NOvA en 

advocaat bij Schutte, Schluep & Heide-Jørgensen te Amsterdam. 

De commissie onderzocht de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen 
die op dit moment minstens twee zetels in de Tweede Kamer bekleden. 
Dat zijn de programma’s van 50PLUS, CDA, ChristenUnie, DENK, D66, 
GroenLinks, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP, VNL en VVD. Het volledige rapport 
is online te vinden op www.advocatenblad.nl en op www.advocatenorde.nl. 
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Balieplus heeft de meest geschikte 
verzekeringen voor advocaten al voor 
u geselecteerd. Dat scheelt tijd, die u 
kunt besteden aan belangrijker zaken.

Civiele cassatie, procesbegeleiding of prejudiciële 
vraag bij de Hoge Raad?

Alt Kam Boer advocaten
Zie onze website www.altkamboer.com  voor 
een track record over de afgelopen 15 jaar. 
Vaste prijsafspraken mogelijk. 

Info: mr H.J.W. Alt 
PB 82228, 2508 EE Den Haag 
T: 070 - 358 94 79 | F: 070 358 51 97   
E: alt@altkamboer.com

VACATURE ADVOCAAT
Buers advocaten zoekt op korte termijn een ervaren advocaat (m/v).
Zijn of haar taak zal zich vooral richten op het personen- en familierecht. 
Ervaring op andere rechtsgebieden strekt tot aanbeveling.  
Hij of zij moet beschikken over een stageverklaring.
Partnerschap is op termijn bespreekbaar.

Sollicitaties kunnen gericht worden aan mr J.G. Schmidt.
( schmidt@buersadvocaten.nl )

Markt 21 Schagen        Tel. 0224 21 24 96        www.buersadvocaten.nl

HERENGRACHT 60
2511 EJ DEN HAAG
070 7371126
INFO@DNJB.NL
WWW.DNJB.NL

DNJB.NL 24/7
onderdeel van 
boekhandel Douwes

De Nieuwe Juridische Boekhandel

● Winkel met 2000 juridische titels in het centrum van Den Haag

● Uw adviseur Eric Koreman, juridisch boekverkoper

● Blijf op de hoogte met de juridische nieuwsbrieven op uw vakgebied

● Herdrukken en seriewerkenservice  
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I n de (concept)verkiezingspro
gramma’s van acht grote par
tijen is rechtsbijstand een veel 

genoemd thema. PvdA, SP, D66, 
GroenLinks en 50PLUS noemen het 
onderwerp expliciet (zie overzicht 
op pagina 3031). Deze vijf zeggen de 
toegang tot het recht voor minver
mogenden te willen verbeteren. 
‘Iedereen moet de gang naar de 
rechter kunnen maken, ook mensen 
met een laag inkomen. Er komt meer 
geld beschikbaar voor gesubsidieer
de rechtsbijstand. De PvdA wil dat 
alle barrières om je recht te kunnen 
halen worden weggenomen,’ schrijft 
de PvdA. De SP wil daarnaast dat de 
vergoedingen voor sociaal advocaten 
worden verhoogd. Andere partijen 
spreken zich minder expliciet uit, of 

DOOR / SABINE DROOGLEEVER FORTUYN

Opvang van asielzoekers, aanpak van terrorisme, toegang tot het 
recht, rechten van verdachten. Tijdens de komende verkiezingen 
spelen er heel wat thema’s die relevant zijn voor advocaten. 
Een overzicht van de standpunten van acht politieke partijen.

helemaal niet. Het CDA schrijft wel 
over de rechtsstaat, maar niet direct 
over toegang tot gefinancierde rechts
bijstand. De PVV gaat er in het ultra
korte verkiezingsprogramma (één 
pagina) helemaal niet op in. Ook de 
VVD houdt zich op de vlakte.
Wat betreft de financiering voor de 
rechtspraak, zeggen de liberalen de 
huidige financiering niet te willen 
bijstellen. De SP daarentegen is voor 
extra investeringen in de rechtspraak 
‘om kwaliteit te blijven leveren en 
digitalisering in goede banen te lei
den’. CDA, D66 en GL pleiten ook voor 
voldoende middelen en investeringen 
in de rechterlijke macht.
Het ministerie van Veiligheid en Justi
tie komt ook bij verschillende partijen 
langs in het verkiezingsprogramma. 

GroenLinks, SP, 50PLUS en D66 
willen de samenvoeging van 2010 
ongedaan maken en de boel splitsen. 
Het CDA ziet daarin geen oplossing, 
de PvdA, VVD en PVV laten zich er 
niet over uit.
De meeste partijen tonen zich ge
charmeerd van mediation. Zo kan 
de rechterlijke macht volgens hen 
worden ontlast. Wel leggen ze hun 
eigen accenten. Het CDA wil bij elke 
scheiding waarbij kinderen betrok
ken zijn een mediator inschakelen. 
De PvdA focust op herstelbemidde
ling in het strafrecht.

LEVENSLANG
Partijen besteden in hun program
ma’s ook veel aandacht aan straf
recht. De aanpak van cybercriminali

Wat zeggen 
ze over asiel, 
straf en 
rechtspraak?
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Toegang tot het recht
Toegang tot recht 
gewaarborgd door 
beperking griffierechten 
en betere rechtsbijstand 
voor mensen met lage 
inkomens.

Toegang tot het recht
Griffierechten omlaag, 
inkomensgrenzen 
voor gesubsidieerde 
rechtsbijstand verruimd 
en vergoedingen voor 
sociaal advocaten 
verhoogd.

Toegang tot het recht
Iedereen moet gang naar 
rechter kunnen maken, 
ook mensen met laag 
inkomen. Meer geld 
voor gesubsidieerde 
rechtsbijstand. 

Toegang tot het recht
Bewaken toegankelijkheid 
rechtssysteem, voor 
iedereen moet de gang 
naar rechter mogelijk zijn.

Toegang tot het recht  
Rechtspraak moet voor 
iedereen toegankelijk 
blijven. Adequate 
rechtsbijstand voor 
minvermogenden. 
Griffierechten omlaag. 

Toegang tot het recht  
Verzet tegen 
bezuinigingen op de 
rechtsstaat. De rek 
bij politie, OM, 
rechterlijke macht en 
inlichtingendiensten is 
eruit. 

Toegang tot het recht  
Onafhankelijke, 
toegankelijke en efficiënte 
rechtspraak kan op 
blijvende inzet rekenen. 

Toegang tot het recht  
Niet genoemd.

Rechtspraak
Meer geld voor 
rechtspraak. 

Rechtspraak
Extra investeringen 
in rechtspraak voor 
investering in kwaliteit 
en digitalisering. Extra 
rechters om werkdruk te 
verlagen. 

Rechtspraak
Rechterlijke macht zet 
ingezette kwaliteitsslag 
door. Huidige rechtbank-
locaties blijven behouden. 

Rechtspraak
Meer efficiency bij 
rechtbanken. Zes procent 
opgeloste zaken komt 
voor rechter. Dat moet 
drastisch omhoog.

Rechtspraak  
Primaat van de rechter 
mag niet verder 
afbrokkelen door 
schikkingen en OM-
afdoeningen buiten de 
rechter om.

Rechtspraak  
Extra investeren in de 
rechterlijke macht. Geen 
nieuwe sluitingen van 
rechtbanken.  

Rechtspraak  
Huidige financierings-
model voor rechtspraak 
(outputmodel) moet 
behouden blijven. 
Wijziging is recept voor 
kostenoverschrijdingen.

Rechtspraak  
Niet genoemd.

Splitsing ministerie V&J 
Ja. 

Splitsing ministerie V&J 
Ja.

Splitsing ministerie V&J 
Niet genoemd.

Splitsing ministerie V&J 
Ja.

Splitsing ministerie V&J 
Ja.

Splitsing ministerie V&J 
Nee.

Splitsing ministerie V&J 
Niet genoemd.

Splitsing ministerie V&J 
Niet genoemd.

Mediation
Niet genoemd.

Mediation
Ondersteuning 
alternatieven voor 
traditionele procedures, 
zoals mediation, het 
Juridisch Loket en 
Geschillencommissie voor 
consumentenzaken.

Mediation
Herstelrecht krijgt 
prominente plaats 
om leed en schade te 
herstellen en recidive 
te voorkomen. Rol voor 
mediation.

Mediation
Niet genoemd.

Mediation 
Mediation bevorderen 
om rechterlijke macht 
te ontlasten. Mensen 
mogelijkheid bieden 
geschillen onderling op te 
lossen.

Mediation  
Bij elke scheiding waarbij 
kinderen betrokken zijn 
een mediator inschakelen 
om belang van kind te 
waarborgen.

Mediation 
Stimuleert inzet van 
mediation en andere 
alternatieven. Scheelt tijd, 
geld, frustratie en ontlast 
rechterlijke macht.

Mediation  
Niet genoemd.

Straffen
Hogere straffen voor 
discriminerend geweld, 
bedreigingen en 
intimidatie.  
Levenslange 
gevangenisstraf 
aangepast: na twintig 
jaar voorwaardelijke 
invrijheidstelling bezien.

Straffen
Misdaad mag niet lonen, 
daarom meer geld 
afpakken. Witte boorden-
criminaliteit wordt niet 
geschikt. Deze criminelen 
worden financieel geplukt 
en hard gestraft.

Straffen
Racisme als hatecrime 
behandelen en straffen 
verhogen. Meer bevoegd-
heden voor politie en 
OM daders van racisme 
en discriminatie op te 
sporen.

Straffen
Elke cent misdaadgeld 
moet worden terug-
betaald. Schade 
aangebracht door 
relschoppers wordt op 
daders verhaald. Meer 
celstraf in plaats van 
werkstraf.

Straffen 
Levenslang gestraften 
krijgen na 25 jaar tussen-
tijdse rechterlijke toets, 
zodat perspectief op een 
tweede kans ontstaat. 
Taakstrafbeperking 
wordt geschrapt. Schade-
vergoeding door daders 
is regel. Geen minimum-
straffen.

Straffen   
Moment voorwaardelijke 
vrijlating terugschroeven 
van twee derde tot de 
laatste tien procent 
van de opgelegde straf 
met een maximale 
voorwaardelijke invrijheid-
stelling van zes maanden. 
Straffen tot twee jaar 
komen hiervoor helemaal 
niet in aanmerking.

Straffen  
Maximale gevangenis-
straffen voor doodslag 
gaan omhoog van vijftien 
naar dertig jaar, voor 
moord van dertig naar 
veertig jaar.

Straffen  
PVV wil veroordeelden 
met dubbele nationaliteit 
denaturaliseren en 
uitzetten.

Asiel
Meer geld voor opvang 
in regio. Hervestiging van 
kwetsbare groepen in 
Europa, meer hervestiging 
van vluchtelingen in eigen 
land. Betere naleving 
vluchtelingenverdrag.

Asiel
Snelle opvang in regio, 
Europa en Nederland. 
Aanmeldcentra 
opgezet aan Europese 
buitengrenzen. 
Vluchtelingen die mogen 
blijven, verdelen over EU.

Asiel
Hetzelfde asielbeleid 
in alle EU-landen. PvdA 
tornt niet aan tijdelijke 
verblijfsvergunning. 

Asiel
Economische 
vluchtelingen en 
uitgeprocedeerde 
asielzoekers moeten 
terug. Nederland 
neemt beperkt aantal 
vluchtelingen op, naar 
rato verdeeld over de EU.

Asiel  
Bepleit Europees 
asielbeleid. EU 
moet belangrijk deel 
begroting besteden aan 
vluchtelingen. Lidstaten 
die meer vluchtelingen 
opnemen, verdienen 
financiële beloning.

Asiel  
Meer opvang in de regio 
en tijdelijke opvang 
elders. Vluchtelingen in 
nood krijgen in Nederland 
hulp en bescherming. 
Ruimte voor onderwijs 
of vrijwilligerswerk, maar 
perspectief is gericht op 
terugkeer. 

Asiel  
Opvang in eigen regio 
zodat asielaanvragen 
in Europa overbodig 
zijn. Geld dat nu naar 
opvang in Europa gaat in 
de regio investeren. In 
extreme situaties mogen 
vluchtelingen zich in 
Europa vestigen.

Asiel  
Geen asielzoekers en 
geen immigranten uit 
islamitische landen 
toelaten, grenzen 
dicht. Alle verleende 
verblijfsvergunningen 
voor bepaalde tijd 
intrekken, azc’s sluiten.
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Toegang tot het recht
Toegang tot recht 
gewaarborgd door 
beperking griffierechten 
en betere rechtsbijstand 
voor mensen met lage 
inkomens.

Toegang tot het recht
Griffierechten omlaag, 
inkomensgrenzen 
voor gesubsidieerde 
rechtsbijstand verruimd 
en vergoedingen voor 
sociaal advocaten 
verhoogd.

Toegang tot het recht
Iedereen moet gang naar 
rechter kunnen maken, 
ook mensen met laag 
inkomen. Meer geld 
voor gesubsidieerde 
rechtsbijstand. 

Toegang tot het recht
Bewaken toegankelijkheid 
rechtssysteem, voor 
iedereen moet de gang 
naar rechter mogelijk zijn.

Toegang tot het recht  
Rechtspraak moet voor 
iedereen toegankelijk 
blijven. Adequate 
rechtsbijstand voor 
minvermogenden. 
Griffierechten omlaag. 

Toegang tot het recht  
Verzet tegen 
bezuinigingen op de 
rechtsstaat. De rek 
bij politie, OM, 
rechterlijke macht en 
inlichtingendiensten is 
eruit. 

Toegang tot het recht  
Onafhankelijke, 
toegankelijke en efficiënte 
rechtspraak kan op 
blijvende inzet rekenen. 

Toegang tot het recht  
Niet genoemd.

Rechtspraak
Meer geld voor 
rechtspraak. 

Rechtspraak
Extra investeringen 
in rechtspraak voor 
investering in kwaliteit 
en digitalisering. Extra 
rechters om werkdruk te 
verlagen. 

Rechtspraak
Rechterlijke macht zet 
ingezette kwaliteitsslag 
door. Huidige rechtbank-
locaties blijven behouden. 

Rechtspraak
Meer efficiency bij 
rechtbanken. Zes procent 
opgeloste zaken komt 
voor rechter. Dat moet 
drastisch omhoog.

Rechtspraak  
Primaat van de rechter 
mag niet verder 
afbrokkelen door 
schikkingen en OM-
afdoeningen buiten de 
rechter om.

Rechtspraak  
Extra investeren in de 
rechterlijke macht. Geen 
nieuwe sluitingen van 
rechtbanken.  

Rechtspraak  
Huidige financierings-
model voor rechtspraak 
(outputmodel) moet 
behouden blijven. 
Wijziging is recept voor 
kostenoverschrijdingen.

Rechtspraak  
Niet genoemd.

Splitsing ministerie V&J 
Ja. 

Splitsing ministerie V&J 
Ja.

Splitsing ministerie V&J 
Niet genoemd.

Splitsing ministerie V&J 
Ja.

Splitsing ministerie V&J 
Ja.

Splitsing ministerie V&J 
Nee.

Splitsing ministerie V&J 
Niet genoemd.

Splitsing ministerie V&J 
Niet genoemd.

Mediation
Niet genoemd.

Mediation
Ondersteuning 
alternatieven voor 
traditionele procedures, 
zoals mediation, het 
Juridisch Loket en 
Geschillencommissie voor 
consumentenzaken.

Mediation
Herstelrecht krijgt 
prominente plaats 
om leed en schade te 
herstellen en recidive 
te voorkomen. Rol voor 
mediation.

Mediation
Niet genoemd.

Mediation 
Mediation bevorderen 
om rechterlijke macht 
te ontlasten. Mensen 
mogelijkheid bieden 
geschillen onderling op te 
lossen.

Mediation  
Bij elke scheiding waarbij 
kinderen betrokken zijn 
een mediator inschakelen 
om belang van kind te 
waarborgen.

Mediation 
Stimuleert inzet van 
mediation en andere 
alternatieven. Scheelt tijd, 
geld, frustratie en ontlast 
rechterlijke macht.

Mediation  
Niet genoemd.

Straffen
Hogere straffen voor 
discriminerend geweld, 
bedreigingen en 
intimidatie.  
Levenslange 
gevangenisstraf 
aangepast: na twintig 
jaar voorwaardelijke 
invrijheidstelling bezien.

Straffen
Misdaad mag niet lonen, 
daarom meer geld 
afpakken. Witte boorden-
criminaliteit wordt niet 
geschikt. Deze criminelen 
worden financieel geplukt 
en hard gestraft.

Straffen
Racisme als hatecrime 
behandelen en straffen 
verhogen. Meer bevoegd-
heden voor politie en 
OM daders van racisme 
en discriminatie op te 
sporen.

Straffen
Elke cent misdaadgeld 
moet worden terug-
betaald. Schade 
aangebracht door 
relschoppers wordt op 
daders verhaald. Meer 
celstraf in plaats van 
werkstraf.

Straffen 
Levenslang gestraften 
krijgen na 25 jaar tussen-
tijdse rechterlijke toets, 
zodat perspectief op een 
tweede kans ontstaat. 
Taakstrafbeperking 
wordt geschrapt. Schade-
vergoeding door daders 
is regel. Geen minimum-
straffen.

Straffen   
Moment voorwaardelijke 
vrijlating terugschroeven 
van twee derde tot de 
laatste tien procent 
van de opgelegde straf 
met een maximale 
voorwaardelijke invrijheid-
stelling van zes maanden. 
Straffen tot twee jaar 
komen hiervoor helemaal 
niet in aanmerking.

Straffen  
Maximale gevangenis-
straffen voor doodslag 
gaan omhoog van vijftien 
naar dertig jaar, voor 
moord van dertig naar 
veertig jaar.

Straffen  
PVV wil veroordeelden 
met dubbele nationaliteit 
denaturaliseren en 
uitzetten.

Asiel
Meer geld voor opvang 
in regio. Hervestiging van 
kwetsbare groepen in 
Europa, meer hervestiging 
van vluchtelingen in eigen 
land. Betere naleving 
vluchtelingenverdrag.

Asiel
Snelle opvang in regio, 
Europa en Nederland. 
Aanmeldcentra 
opgezet aan Europese 
buitengrenzen. 
Vluchtelingen die mogen 
blijven, verdelen over EU.

Asiel
Hetzelfde asielbeleid 
in alle EU-landen. PvdA 
tornt niet aan tijdelijke 
verblijfsvergunning. 

Asiel
Economische 
vluchtelingen en 
uitgeprocedeerde 
asielzoekers moeten 
terug. Nederland 
neemt beperkt aantal 
vluchtelingen op, naar 
rato verdeeld over de EU.

Asiel  
Bepleit Europees 
asielbeleid. EU 
moet belangrijk deel 
begroting besteden aan 
vluchtelingen. Lidstaten 
die meer vluchtelingen 
opnemen, verdienen 
financiële beloning.

Asiel  
Meer opvang in de regio 
en tijdelijke opvang 
elders. Vluchtelingen in 
nood krijgen in Nederland 
hulp en bescherming. 
Ruimte voor onderwijs 
of vrijwilligerswerk, maar 
perspectief is gericht op 
terugkeer. 

Asiel  
Opvang in eigen regio 
zodat asielaanvragen 
in Europa overbodig 
zijn. Geld dat nu naar 
opvang in Europa gaat in 
de regio investeren. In 
extreme situaties mogen 
vluchtelingen zich in 
Europa vestigen.

Asiel  
Geen asielzoekers en 
geen immigranten uit 
islamitische landen 
toelaten, grenzen 
dicht. Alle verleende 
verblijfsvergunningen 
voor bepaalde tijd 
intrekken, azc’s sluiten.

 * Dit zijn de acht grootste partijen op basis van de Peilingwijzer van 15 januari 2017.
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teit staat hoog op de agenda. Daarbij 
pleiten veel partijen voor harder 
straffen. Het CDA wil het moment 
van voorwaardelijke vrijlating uit
stellen (zie kader op pagina 31). De 
VVD vindt dat de maximale gevan
genisstraffen voor doodslag moeten 
worden verhoogd van vijftien naar 
dertig jaar en voor moord van dertig 
naar veertig jaar. De PVV wil veroor
deelden met een dubbele nationa
liteit denaturaliseren en uitzetten. 

50PLUS wil de aangebrachte schade 
op de relschoppers gaan verhalen. 
Daarbij pleit de partij voor meer 
gevangenisstraffen in plaats van 
werkstraffen. SP wil witteboordencri
minaliteit hard aanpakken. Groen
Links en PvdA slaan een ander weg 
in. Zij zetten het strenger straffen van 
discriminatie op de agenda.
Opvallend is dat rechten van verdach
ten en veroordeelden in veel verkie
zingsprogramma’s niet voorkomen. 
D66 en GroenLinks vormen hierop 
een uitzondering. Bij levenslang 
bepleit D66 een tussentijdse rech
terlijke toets na vijfentwintig jaar. 
GroenLinks wil na twintig jaar een 
toets. Uit het verkiezingsprogramma 
blijkt niet of het om een rechterlijke 
toets gaat.
GroenLinks wil de rechtsbescher
ming van verdachten vergroten door 
advocaten spreekrecht te geven 
bij politieverhoren. D66 is tegen 
OMafdoeningen buiten de rechter 
om. ‘Zonder dat zij zich dit realiseren 
en zonder een onafhankelijke toets, 
kunnen jongeren met OMafdoenin
gen een strafblad krijgen,’ schrijft de 
partij. Ook is de partij tegen het op
leggen van minimumstraffen. ‘Deze 
ontnemen rechters de mogelijkheid 
om per individuele zaak een passen

de straf op te leggen,’ is te lezen in 
het verkiezingsprogramma.

PREVENTIEF OPSLUITEN
Los van nationale thema’s zijn de 
verkiezingsprogramma’s door
drongen van de internationale 
problematiek zoals het terrorisme 
en de vluchtelingen crisis. Alle acht 
de partijen besteden aandacht aan 
terrorismebestrijding. De PVV is voor 
het preventief opsluiten van radica

le moslims. De 
partij wil Syrië
gangers niet meer 
terug laten keren 
naar Nederland 
en islamitische 
uitingen die in 
strijd zijn met de 
openbare orde 

verbieden. Ook wil de partij alle mos
keeën en islamitische scholen sluiten 
en de Koran verbieden.
VVD stelt zich op het standpunt dat 
iemand die zich aansluit bij een 
terroristische organisatie het recht 
verliest om Nederlander te zijn, 
veroordeeld of niet. Terugkerende 
strijders wil de VVD meteen achter 
slot en grendel zetten.
Het CDA is gematigder. Terugkeren
de jihadstrijders worden preventief 
opgesloten om eerst onderzoek te 
doen naar hun verblijf in oorlogs
gebied en het risico dat ze vormen 
in de samenleving. Het CDA zegt 
 moskeeën te willen sluiten die acti
viteiten organiseren die in strijd zijn 
met de rechtsorde.
D66 is voor een betere coördinatie 
op Europees niveau bij terrorismebe
strijding. Ook de PvdA en de SP zijn 
voor een effectievere internationale 
samenwerking tussen opsporings 
en inlichtingendiensten. 50PLUS 
kondigt aan het budget voor inter
nationale terrorismebestrijding, 
inlichtingendiensten en de aanpak 
van jihadisten met 500 miljoen euro 
op te schroeven.
Verschillende partijen besteden ook 
specifieke aandacht aan privacy en 
mensenrechten bij terrorismebe

strijding. Zo schrijft GroenLinks dat 
veiligheidsdiensten geen sleepnet 
mogen inzetten om grootschalige 
communicatie af te tappen. Ook de 
VVD vindt dat de overheid terughou
dend moet zijn in het verzamelen en 
gebruiken van persoonlijke informa
tie. D66 is voor een verruiming van 
het budget van de Autoriteit Per
soonsgegevens. De autoriteit houdt 
al toezicht op de politie, maar moet 
volgens D66 ook een stoel krijgen aan 
tafel bij de Commissie van Toezicht 
op de Inlichtingen en Veiligheids
diensten (CTIVD). De PvdA stelt dat 
de partij zich, ook bij terrorismebe
strijding, te allen tijde aan het Euro
pees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens houdt.
Over de opvang van asielzoekers 
liggen de standpunten mijlenver 
uit elkaar. Grenzen dicht, schrijft 
de PVV. De partij wil geen 
asielzoekers en geen immigranten 
uit islamitische landen meer 
toelaten. Daarbij wil de PVV alle 
verleende verblijfsvergunningen 
voor bepaalde tijd intrekken en alle 
asielzoekerscentra sluiten. VVD 
schrijft in te zetten op voldoende 
veilige opvang in de regio zelf, zodat 
asielaanvragen in Europa overbodig 
zijn. In extreme situaties nodigt 
de VVD vluchtelingen uit zich in 
Europa te vestigen. Het CDA wil 
vluchtelingen in nood in Nederland 
opvangen, maar het perspectief is 
gericht op terugkeer. D66 en de PvdA 
pleiten voor een Europees asielbeleid. 
GroenLinks zet in op meer geld voor 
opvang in de regio, hervesting van 
kwetsbare groepen in Europa en 
het verhogen van het aanbod voor 
hervestiging van vluchtelingen in 
eigen land.
Een onderwerp dat in de 
verkiezingsprogramma’s niet aan 
bod komt, maar wel relevant is 
voor advocaten is de inperking 
van het fiscaal verschoningsrecht, 
zoals VVDstaatssecretaris Wiebes 
(Financiën) begin dit jaar voorstelde. 
Dat kan wel onderdeel worden van 
het regeerakkoord.

Opvallend is dat rechten van 
verdachten en veroordeelden in 
veel verkiezings programma’s 
niet voorkomen



HENDRIKSEN & MÜHREN TE PURMEREND ZOEKT:

E E N  S T R A F R E C H TA D V O C A AT 
(een beginnend medewerker of gevorderde advocaat-stagiair)
 
§  Heb je al jaren moeite om een relatie te behouden, omdat je  
    altijd gelijk wil hebben?
§  Heb je twee linkerhanden, maar wil je zelfs met discobowlen   
    nog winnen?
§  Wil niemand van jouw vrienden nog met je over de wereld- 
    politiek discussiëren?
§  Zie je een Salduzmelding als een welkom excuus om jouw  
    schoonfamilie te ontwijken?
 
DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!
 
 Wij bieden:

§  De garantie dat jouw toga geen stof gaat liggen happen
§  Regelmatige mogelijkheid om befverschroeiende pleidooien     
    te houden
§  Enthousiaste collega’s die ook wel weer eens op vakantie  
    willen
§  Passende beloning, correcte arbeidsvoorwaarden en de 
    garantie dat stilzitten geen optie zal zijn
 
     Spreekt dit je aan? Stuur ons dan jouw sollicitatie 
     voorzien van cv naar: hendriksen@strafrechtadvocaat.tv
     PS: ervaring in het strafrecht is geen vereiste

Van der Hel Advocaten met vestigingen te Almelo en Enschede is 
een ambitieus advocatenkantoor. Kenmerkend voor ons kantoor 
is onze pragmatische aanpak waar kwaliteit zeer belangrijk is en 
het belang van de cliënt te allen tijde voorop staat.

Van der Hel Advocaten is op zoek naar een gevorderd Advocaat-
stagiaire en / of Advocaat-medewerker voor de familierechtpraktijk 
en voor de civiele praktijk, met affiniteit met arbeidsrecht en / of 
ondernemingsrecht, voor de vestiging in Almelo en/of Enschede.

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
De advocaten op ons kantoor hebben een grote mate van 
zelfstandigheid bij het opbouwen en beheren van hun eigen 
praktijk.

Als advocaat ben je dagelijks bezig met het direct onderhouden 
van contacten met de cliënt(en) en derden. De processtukken 
schrijf je zelf, uiteraard beschikken wij over een uitstekend 
secretariaat alsmede over een bijzonder goede know-how om je 
daarbij te ondersteunen. Vanzelfsprekend staan de deuren van je 
kantoorgenoten altijd open voor collegiaal overleg. 

FUNCTIE-EISEN 
››  2-8 jaar relevante werkervaring als advocaat(stagiaire);
››  gedegen juridische kennis;
››  goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
››  integer;
››  cliëntgericht;
››  collegiaal;
››  zelfstandig.

WIJ BIEDEN 
››  een plek op een collegiaal en kwalitatief kantoor gevestigd in   
     een tweetal prachtige panden;
››  de ruimte voor opleiding en collegiaal overleg;
››  de mogelijkheid tot parttime werken (minimaal 4 dagen);
››  de ruimte om een eigen praktijk op te bouwen c.q. uit te bouwen;
››  een gevarieerde praktijk.

SALARIS 
In overleg te bepalen. 

CONTACTGEGEVENS 
Voor deze functie kun je contact opnemen met 
mr. H (Herman) Versluis (versluis@vanderheladvocaten.nl).

AVIO advocaten B.V. is op zoek naar een:

ADVOCAAT-MEDEWERKER/ADVOCAAT-STAGIAIR(E)
OMGEVINGSRECHT / RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

alsmede naar een:

ERVAREN ADVOCAAT-MEDEWERKER INSOLVENTIERECHT

Voor meer informatie: www.avioadvocaten.nl



Altoga vervaardigt in eigen beheer gebruiksvriendelijke en behaaglijke 
toga’s (en toebehoren) van een kwalitatief hoogwaardige wollen stof (cool 
wool). De toga’s kunnen op maat maar ook in confectiematen besteld worden. 

Altoga hanteert een levertijd van 2 weken. Indien gewenst, kan er een 
spoedopdracht gegeven worden zodat de levertijd (zo mogelijk) verkort kan 
worden. 

Altoga is ideaal gevestigd schuin tegenover de Rechtbank te Rotterdam 
zodat een bezoek aan de Rechtbank gemakkelijk gecombineerd kan worden 
met het laten opnemen van uw maten (graag een afspraak maken). Indien 
gewenst, kunnen ook op afwijkende tijden afspraken geagendeerd worden.

Altoga biedt tevens de mogelijkheid om voor elk gewenst bedrag een 
cadeaubon aan te schaffen en daarin een persoonlijke tekst op te laten nemen. 

Voor al uw toga’s binnen de advocatuur en rechtspraak

Altoga
Laan op Zuid 664 | 3071 AB ROTTERDAM

Tel.: 010-303.19.37 | Fax: 010-303.19.38
info@altoga.nl | www.altoga.nl 

Altoga is een initiatief van mr. N. Köse-Albayrak, advocaat te Rotterdam

Het Internationaal Juridisch Instituut adviseert 

sinds 1918 rechters, advocaten en notarissen over 

internationaal privaatrecht en buitenlands recht

info@iji.nl

070 - 346 09 74

Uitwinning zekerheden

Faillissementsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Vermogensrecht

Familierecht

Internationaal procesrecht

Kijk voor een compleet overzicht van onze diensten op www.iji.nl

advertentie-IJI-2.indd   1 12/08/16   10:30

Are you a lawyer?

Or a Rocketlawyer?

Maak in 1 dag uw praktijk Rocketlawyer proof!

CHECK WWW.LEGALTHINGS.IO VOOR DEMO

Ons kantoor is gevesti gd in Haarlem en houdt zich  
uitsluitend bezig met het personen- en familierecht. 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste (beginnend)  
medewerker met tenminste een afgeronde beroeps-
opleiding.

    Voor meer informati e: www.deleonbosman.nl
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LaWYErS for LaWYErS

BURUNDESE ADVOCATEN GESCHRAPT
DOOR / TATIANA SCHELTEMA

Vier Burundese advocaten werden geschrapt nadat ze meeschreven aan een VN-rapport over 
martelpraktijken van de huidige Burundese president Pierre Nkurunziza. Hoofdaanklager 
Fatou Bensouda van het International Criminal Court startte vorig jaar ook al een onderzoek 
naar ernstige mensenrechtenschendingen rond de herverkiezing van de president. Burundi 
trok zich daarop terug uit het ICC. Maar het onderzoek loopt gewoon door, zegt advocaat 
Dieudonné Bashirahishize.

O p 16 januari tweette Agnès Bangiricenge, 
 volgens haar Twitteraccount ‘secretaris 
generaal en woordvoerder van het Burundese 

Hoog gerechtshof’ dat Dieudonné Bashirahishize, Vital 
 Nshimirimana en Armel Niyongere waren geschrapt van 
het tableau. Een vierde advo
caat, Lambert Nigarura, werd 
voor een jaar geschorst en 
mag vijf jaar lang geen functie 
uitoefenen in de orde van ad
vocaten. De advocaten werden 
geschrapt vanwege hun ‘deel
name aan een revolutionaire 
beweging’ en ‘poging tot het 
plegen van een staatsgreep’. 
Dat had het Burundese 
 Gerechtshof beslist, al hebben 
de advocaten zelf nog geen 
uitspraak gezien.
De problemen van de ad
vocaten begonnen in 2014, 
toen president Pierre Nkurunziza zich voor de derde 
maal verkiesbaar wilde stellen als president, terwijl de 
grondwet slechts twee termijnen toestaat. ‘Als leden van 
de  civil society probeerden we hem duidelijk te maken 
dat dat een onwenselijke terugkeer betekent naar de 
tijden van burgeroorlog in het verleden,’ vertelt advocaat 
Bashirahishize via Skype. Het Burundese parlement wei
gerde dan ook de grondwetswijziging door te voeren.
Maar Nkurunziza dreef zijn zin door en werd op 24 juli 
2015 met 69 procent van de stemmen herkozen. In de rel
len die daarop uitbraken, kwamen ruim duizend mensen 
om het leven. Naar schatting een half miljoen mensen 
sloeg op de vlucht voor het geweld. 
Ook Bashirahishize ontvluchtte zijn land; hij verblijft 
sindsdien zelden lang op één plek uit angst voor de 
jeugdmilitie Imbonerakure die dissidenten ook bui
ten Burundi opspoort. ‘Ik had gehoord dat de geheime 
dienst opdracht had me te vermoorden. Toen ik daarover 
een klacht indiende bij de Nationale Mensenrechten
commissie verklaarde een medewerker van de dienst in 
het openbaar dat een dergelijke opdracht heel normaal 
was, omdat ik me verzette tegen het systeem.’ 

De situatie escaleerde na een zitting bij het Anti 
Foltercomité van de Verenigde Naties (CAT), op 29 juli 
vorig jaar in Genève. Bashirahishize en zijn collega’s 
hadden meegeschreven aan een rapport over grove men
senrechtenschendingen door het Nkurunzizaregime en 

waren naar Genève gekomen als 
getuigen. De Burundese minister 
van Justitie was daar ook, maar 
weigerde op het rapport te rea
geren en ging per kerende vlucht 
terug naar huis. 
Nog dezelfde dag diende de 
regering het verzoek tot schrap
ping in bij de Burundese orde van 
advocaten. De advocaten zouden 
ontrouw zijn geweest aan de ad
vocateneed. ‘Eigenlijk zeiden ze: 
jullie advocaten moeten je mond 
houden als de wet wordt overtre
den. Volgens hen schept de eed 
de verplichting tot trouw aan de 

president. Maar wij vinden dat we met de eed trouw heb
ben gezworen aan de grondwet, niet aan een individu.’ 
Aanvankelijk werden de advocaten beschermd door de 
deken van de Burundese orde van advocaten die wei
gerde de klacht in behandeling te nemen, aangezien er 
geen officiële strafrechtelijke verdenking was tegen de 
advocaten. Daartegen ging de regering in beroep bij het 
Gerechtshof, dat de klacht toewees zonder de advoca
ten zelf te horen. 
In april vorig jaar opende aanklager Fatou Bensouda 
van het International Criminal Court een onderzoek 
naar de mensenrechtenschendingen tijdens de rellen 
rond de herverkiezing van Nkurunziza. Een halfjaar 
later kondigde de Burundese regering aan zich terug te 
trekken uit het ICC, dat het alleen maar op Afrikaanse 
leiders zou hebben gemunt. Volgens Bashirahishize 
hangt de poging van de regering om hem en zijn collega’s 
te schrappen hiermee samen. Hij kan nog tegen de uit
spraak van het Gerechtshof in beroep, zegt hij. ‘Vanaf het 
moment van officiële publicatie hebben we dertig dagen 
om beroep aan te tekenen. Alleen wachten we nog op de 
 officiële  publicatie.’

Altoga vervaardigt in eigen beheer gebruiksvriendelijke en behaaglijke 
toga’s (en toebehoren) van een kwalitatief hoogwaardige wollen stof (cool 
wool). De toga’s kunnen op maat maar ook in confectiematen besteld worden. 

Altoga hanteert een levertijd van 2 weken. Indien gewenst, kan er een 
spoedopdracht gegeven worden zodat de levertijd (zo mogelijk) verkort kan 
worden. 

Altoga is ideaal gevestigd schuin tegenover de Rechtbank te Rotterdam 
zodat een bezoek aan de Rechtbank gemakkelijk gecombineerd kan worden 
met het laten opnemen van uw maten (graag een afspraak maken). Indien 
gewenst, kunnen ook op afwijkende tijden afspraken geagendeerd worden.

Altoga biedt tevens de mogelijkheid om voor elk gewenst bedrag een 
cadeaubon aan te schaffen en daarin een persoonlijke tekst op te laten nemen. 

Voor al uw toga’s binnen de advocatuur en rechtspraak

Altoga
Laan op Zuid 664 | 3071 AB ROTTERDAM

Tel.: 010-303.19.37 | Fax: 010-303.19.38
info@altoga.nl | www.altoga.nl 

Altoga is een initiatief van mr. N. Köse-Albayrak, advocaat te Rotterdam
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EVENWICHTS
KUNSTENAAR

DOOR / ROBERT SANDERS

C.R.C. Wijckerheld Bisdom (1908-1995)
C ornelis Rudolph Christiaan 

(Kees) Wijckerheld Bisdom 
werd op 31 januari 1908 

geboren in Den Haag. Na zijn rech
tenstudie in Utrecht begon hij als ad
vocaat bij het Rotterdamse kantoor 
van mr. Fruin. In 1933 maakte hij op 
vraag van de gebroeders De Brauw 
de overstap naar hun kantoor in Den 
Haag. Drie jaar later trad Wijckerheld 
Bisdom toe tot de maatschap en lan
ge tijd was hij de enige compagnon 
van buiten de familie De Brauw.
Zijn toetreding tot de balie in Den 
Haag stelde hem in staat zich te 
ontwikkelen tot cassatieadvocaat. In 
die tijd waren pleidooien bij de Hoge 
Raad nog gangbaar en Wijckerheld 
Bisdom blonk daarin uit door zijn 
uitzonderlijke overtuigingskracht en 
heldere en praktische stijl.
Zijn praktijk bleef echter niet beperkt 
tot cassatiezaken. Min of meer bij 
toeval raakte hij in het eerste jaar 
van de Duitse bezetting van Neder
land betrokken bij strafzaken voor 
de Duitse gerechten. Met succes (en 
pleitend in het Duits) trad hij op voor 
een cliënt die zich negatief over de 
bezetter had uitgelaten en door een 
collega, aanhanger van de NSB, was 
aangegeven. Vanaf dat moment werd 
hij door families van gearresteerden 
als raadsman aangezocht. Naar eigen 
schatting heeft Wijckerheld Bisdom 
tijdens de oorlog enkele honderden 
van dergelijke zaken behandeld. 
Hoewel de kans op een succesvolle 
verdediging gering was, trad hij veel

al op voor verzetsstrijders en illegale 
werkers. Zo voerde hij in 1941 de ver
dediging in de processen tegen het 
Comité Vrij Nederland, De Geuzen 
en communistische stakingsleiders 
van de Februaristaking en verleende 
hij in 1944 rechtsbijstand aan de 
gearresteerde Joodse verzetsstrijder 
George Maduro.
Het is dan ook opmerkelijk dat hij 
na de bevrijding werd aangewezen 
om NSBleider Anton Mussert te 
verdedigen. Mussert was in mei 1945 
gearresteerd en aanvankelijk zou 
het proces beginnen op 13 novem
ber. Zijn gekozen raadsman mr. J.H. 
Rolandus Hagedoorn echter overleed 
kort daarvoor en Wijckerheld Bisdom 
werd als Musserts advocaat toege
voegd, zodat naar werd gezegd ‘de 
grootste ploert van ons land de beste 
advocaat van ons land krijgt’.
Toch zag Wijckerheld Bisdom het 
als zijn taak om de verdediging naar 
behoren te voeren. In zijn pleidooi, 
dat integraal is weergegeven in het 
door het RIOD uitgegeven boek Het 
Proces Mussert, nam hij het in het 
bijzonder op voor het recht op een 
eerlijk proces van het individu: ‘Wij 
beleven nu het oogenblik, waar
naar het Nederlandsche volk in zijn 
overgroote meerderheid gedurende 
vijf lange jaren heeft verlangd, ja 
welhaast gesnakt. Mussert staat voor 
zijn rechters. (…) Men heeft dus alge
meen zijn oordeel al gereed en het is 
aan het Hof zich los te maken van al 
die tevoren reeds gevelde oordelen 

en zonder eenig vooroordeel een 
uitspraak te doen, die voor honderd 
procent verantwoord zal blijken voor 
de latere geschiedenis, zoowel wat 
de uiteindelijke beslissing betreft als 
wat aangaat de motivering daarvan.’ 
Wijckerheld Bisdom sprak de hoop 
uit dat ‘er recht gedaan zal worden op 
een wijze, waarmede Nederland eer 
zal inleggen, ernstig en weloverwo
gen, met inachtneming van alles wat 
tegen, maar ook van alles wat voor 
den verdachte pleit, zoodat er later 
gezegd zal worden, dat ook in deze 
moeilijke maanden in Nederland 
de zon der gerechtigheid uit haar 
baan niet is geweken’. Ondanks dit 
pleidooi sprak de Bijzondere Raad 
van Cassatie op 20 maart 1946 het 
doodvonnis tegen Mussert uit, dat op 
7 april 1946 op de Waalsdorpervlakte 
werd voltrokken.
Ook in de naoorlogse periode bleef 
Wijckerheld Bisdom een prominent 
lid van de balie. Hij was van 1955 tot 
1960 deken van de Haagse Orde en 
tevens jarenlang lid van het hof van 
discipline. Als juridisch adviseur 
van het Koninklijk Huis stond hij 
in 1976 prins Bernhard bij in de 
Lockheedaffaire.
Na zijn afscheid van de balie in 1978 
vestigde hij zich in Zeeland, waar 
hij op 28 april 1995 te Koudekerke 
overleed.
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E en strafrechtadvocaat uit 
Maastricht die de beste van 
Nederland moet worden. 

Omdat zijn strenge, charismatische 
vader de beste was. Een succesvolle 
carrière en aanzienlijke roem zijn 
het gevolg. Maar ook een ondergang 
die keihard aankomt. Iedereen is in
middels bekend met het verhaal van 
strafpleiter Bram Moszkowicz. Na de 
serie De maatschap op NPO 2 koos 
ook Toneelgroep Maastricht voor 
een stuk gebaseerd op deze familie
geschiedenis. Schrijver Ilja Leonard 
Pfeijffer, onder meer bekend van La 
Superba, tekende voor het theater
script. ‘Ik zag meteen de dramatische 
mogelijkheden van deze materie.’
Acteur Porgy Franssen speelt de 
hoofdrol in het verhaal van verborgen 
verdriet en daaruit voortvloeiend de 
permanente, ondraaglijke druk om 
te slagen. ‘Alleen door de grootste 
teleurstelling in zijn vaders leven te 
worden, kan er voor de ideale zoon 
ruimte komen voor zijn eigen, nog te 
schrijven verhaal,’ vertelt Pfeijffer.
Pfeijffer benadrukt dat het toneel

stuk fictief is, hoewel de carrière van 
Bram Moszkowicz eraan is gekop
peld. Oorspronkelijk heette het stuk 
ook gewoon Moszkowicz, maar die 
naam is recent veranderd in De advo-
caat. Yehudi Moszkowicz, de jongste 
telg van de familie en advocaat in 
Utrecht, had de toneelgroep namens 
zijn broer Max junior gesommeerd. 
Max, cineast van beroep, heeft de 
familienaam als merknaam laten 
registeren en had ernstige bezwaren 
tegen het gebruik van zijn familie
naam als titel van het toneelstuk. Om 
gerechtelijke procedures te voorko
men, ging de toneelgroep overstag. 
Pfeijffer stelde zich naar eigen zeg
gen bij het schrijven van het script 
de vraag waarom Moszkowicz het 
zover heeft laten komen. Hij kwam 
tot de conclusie dat Moszkowicz 
doelbewust heeft aangestuurd op de 
vernietiging van zijn carrière. ‘Toen 
artistiek leider Michel Sluysmans dat 
aan Bram voorlegde, zei hij dat we 
daar weleens gelijk in konden heb
ben. De Moszkowicz in ons verhaal is 
terechtgekomen in een scenario dat 

hij niet zelf heeft geschreven. De eni
ge manier om daaruit te komen was 
de vernietiging.’ 
Volgens Pfeijffer is dat een heel 
menselijk mechanisme dat vaak 
voorkomt. ‘Dat maakt het stuk zo re
levant. Je hoort vaak dat mensen voor 
een bepaalde carrière kiezen waar 
ze later toch aan willen ontsnappen.’ 
Het schouwspel is volgens Pfeijffer 
voor advocaten in het bijzonder de 
moeite waard, omdat heel duidelijk 
de macht van taal naar voren komt. 
‘Een stuk over een advocaat gaat 
vanzelfsprekend over taal. Ik heb 
ervoor gekozen het hele stuk op 
kantoor te laten plaatsvinden. Wel 
zie je de advocaat oefenen en com
mentaar leveren op een pleidooi. Ook 
wordt duidelijk hoe belangrijk het 
is om representatief te zijn. Net als 
acteurs komen advocaten er niet met 
alleen ijdelheid.’

Het toneelstuk De advocaat gaat 
5 maart 2017 in première in Maas-
tricht en is tot en met 13 mei 2017 
te zien in de Nederlandse theaters.

OVER DE 
MACHT 

VAN TAAL 
Verborgen verdriet en de ondraaglijke druk om te slagen. Het toneelstuk 
De advocaat, gebaseerd op de carrière van Bram Moszkowicz, vertelt het 
verhaal van een strafpleiter die zichzelf willens en wetens ten val brengt.

DOOR / FRANCISCA MEBIUS 
BEELD / STEPHAN VANFLETEREN

Naam: Ilja Leonard Pfeijffer (49)
Beroep: dichter, classicus 
en schrijver
Woonplaats: Genua
Prijzen: Pfeijffer won onder meer 
de Libris Literatuurprijs voor 
zijn roman La Superba (2014) 
en de Jan Campert-prijs en de 
Awater poëzie-prijs voor zijn 
poëziebundel Idyllen (2015)
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HELD OF MOORDENAAR

Een vliegtuig van Lufthansa is 
onderweg van Berlijn naar München 
als het wordt gekaapt door terroris
ten. De piloot van het toestel wordt 
door de terroristen gedwongen koers 
te zetten richting een uitverkocht 
voetbal stadion. De Duitse luchtmacht 
benadert het vliegtuig en piloot Lars 
Koch krijgt de moeilijkste beslissing 
van zijn leven voor zijn kiezen. 
Op het laatste moment en tegen de 
instructies van zijn commandant 
in besluit hij het passagiersvlieg
tuig neer te halen voordat het in het 
overvolle stadion zal crashen. Zijn 
afweging: liever 164 passagiers die het 
leven laten dan tienduizenden doden 
in het stadion. Na de crash wordt 
Koch direct gearresteerd. 
The Verdict toont de rechtszaak tegen 
Koch. Hijzelf, zijn advocaat en de 
aanklager komen uitgebreid aan het 
woord. Net als de commandant van 
de luchtmacht en de vrouw van een 
overleden passagier die als getui
gen optreden. 

Eén van de meest bekende 
criminelen ooit is Al 
Capone. De Amerikaanse 
schrijfster Deirdre Bair 
schreef ‘de eerste complete 
biografie’ over de gangster.

Na Pablo 
Escobar is het 
nu de beurt 
aan Al Capone 
om tot leven te 
worden gewekt. 
Bij uitgeverij 
Het Spectrum 

verscheen Al Capone – leven, legen-
de en nalatenschap. Aan de hand 
van persoonlijke documenten 
en gesprekken met zijn familie 
schetst Bair (1935) het leven van de 
legendarische gangster. Capone 
controleerde voor en tijdens de 
crisisjaren in de vorige eeuw met 
zijn maffiaimperium in Chicago 
de illegale handel in alcohol. Wat 
hem extra bijzonder maakte, was 
dat hij tegelijkertijd een publieke 
figuur was, die zorgvuldig aan zijn 
imago werkte en de media daarbij 
manipuleerde. Na dit boek is het 
wachten op de Netflixserie.

Kees Pijnappels

‘Waar loop je nou in rond?’ aldus de 
partner tegen haar werkstudent. ‘Het 
is casual friday,’ antwoordt de werk
student. ‘Casual friday is netter dan 
de zaterdag,’ zegt de partner. Werkstu
dent: ‘Maar jij hebt mij nog nooit op 
een zaterdag gezien.’ En dat geïllus

Interessant aan de film is dat het 
publiek op het Movies That Matter 
Festival bepaalt of de piloot schuldig is 
of niet. Na anderhalf uur film kunnen 
de bezoekers online of via de telefoon 
hun stem uitbrengen. De uitslag 
bepaalt welke uitspraak van de rechter 
daarna wordt vertoond. Vrijspraak of 
veroordeling. 
The Verdict is zowel boeiend als 
actueel. De film handelt over terreur, 
de democratische rechtsstaat en over 
rechtvaardigheid. Over goed of fout, 
menselijke waardigheid en morele 
beslissingen. Het feit dat het publiek 
op de stoel van de rechter zit, maakt 
het extra interessant. 
Het Movies That Matter Festival is van 
24 maart tot en met 1 april in Den Haag. 
Er worden zo’n zestig speelfilms en 
documentaires vertoond waarin men
senrechten, vrede en vrijheid centraal 
staan. Ga voor meer informatie naar 
www.moviesthatmatter.nl/festival.

Francisca Mebius

PUBLIEKE 
GANGSTER

CARTOONESKE ZUIDASHUMOR

Is een piloot van de luchtmacht die een gekaapt 
toestel neerhaalt met als gevolg 164 doden een 
moordenaar of een held? Wat als hij dat deed 
om het leven van tienduizenden mensen op de 
grond te sparen? Dat is het morele dilemma in 
The Verdict, een van de documentaires die dit 
voorjaar te zien is op het Movies That Matter 
Festival. Het publiek bepaalt het vonnis. 

GEZIEN

treerd met Amerikaans ogende car
toons. Tekenaar en counsel bij Logan 
Hovells Peter Stokking drijft in zijn 
stripbroek de spot met de advocatuur. 
Vrijwel alle mores binnen Zuidaskan
toren worden behandeld. Grappen 
over skiweekenden en overwerken. 

Over nieuwe secretaresses en de criteria 
om partner te worden. Over afwezige 
kamergenoten, offertes en closings. Een 
vermakelijk stripboek met voor menig 
advocaat herkenbare situaties. 

Francisca Mebius

Korte humorstrips over een fictief topadvocatenkantoor op 
de Amsterdamse Zuidas. Is dit nou ECHT nodig? – Constituent 
Protuberance in de M&A Praktijk (Kleijn Chocolade Manufactorij, 2017) 
is begonnen als grap in de kantoornieuwsbrief van Logan Hovells.
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afgelopen halfjaar
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Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.joractueel.nl

 13 april en 23 november 2017  
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 Actueel Effectenrecht
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I n de retail zijn franchiseke
tens heel normaal. Ook in de 
dienstverlening kan het prima. 

Netwerk Notarissen is een bekende 
franchiseformule in het notariaat. 
In de makelaardij werkt het ook, 
denk aan het wereldwijd opererende 

Era makelaars. In de 
hypotheekmarkt is 

er De Hypotheker. 
De consument 
waardeert de 
herkenbaar
heid die een 

keten biedt: 
service, kwali

teit en producten 
zijn overal hetzelfde. 

En in de advocatuur? Een advocaat 
zal zich niet snel aansluiten bij een 
franchise en zijn eigen naam van de 
gevel wrikken. Advocaten geloven 
dat hun diensten zo persoonlijk zijn 
dat er geen eenduidig concept voor te 
ontwikkelen valt. Voor hen is wellicht 
een blik over de grens verstandig, 
want het Britse QualitySolicitors tim
mert met tweehonderd vestigingen, 

FRANCHISEFORMULES 
SLAAN ZELDEN AAN
Een HEMA, McDonald’s of Hypotheker voor de advocatuur is er niet. Waarom zijn 
er nauwelijks sterke landelijke advocatenketens, is dat een kwestie van tijd?

DOOR / ERIK JAN BOLSIUS

deelname van een investeerder en 
samenwerking met de Amerikaanse 
internetadvocaten van LegalZoom 
flink aan de weg.
Dat het in Nederland wel kan, laat 
ondernemer Tako Johannesma zien. 
Onder de paraplu van OmniLegal 
ontwikkelde zijn organisatie juri
dische concepten als LS Advocaten 
Strafrecht, Jurigo, Landelijke Alimen
tatie Desk en Omnius Advocatennet
werk. Omnius is het grootste netwerk 
van (ruim vijftig) onafhankelijke 
advocatenkantoren in Nederland, 
zeggen ze zelf. Johannesma: ‘Alle 
kantoren werken volgens dezelfde 
serviceafspraken en merkwaarden en 
bieden dezelfde bereikbaarheid en 
professionaliteit.’
Johannesma licht toe dat zij vooral 
hebben gekeken naar wat de recht
zoekende wil. ‘We benoemen zijn 
problemen op een jipenjanneke
manier. Onze centrale intakebalie is 
zeven dagen per week open, we sco
ren minimaal een 8 op tevredenheid, 
werken met heel duidelijke uurtarie
ven en waar mogelijk vaste adviesta

rieven voor bepaalde diensten.’
Niet elke zaak die via de intakebalie 
binnenkomt, wordt doorgestuurd 
naar een advocaat. ‘We hanteren het 
principe van stapsgewijze juridische 
dienstverlening om juridisch advies 
voor iedereen bereikbaar en betaal
baar te maken en sturen pas zaken 
naar een advocaat als het echt moet. 
Vaak kan iemand ook geholpen 
worden door een jurist met een lager 
uurtarief, of zijn eigen probleem 
voordelig oplossen met onze digitale 
doehetzelfformules.’

LOONDIENST
Vergeleken met Omnius is hij een 
kleine speler, maar als het aan de 
Limburgse advocaat Paul Cruts ligt, 
gaan alle advocaten samenwerken 
in franchisevorm. Cruts is 
franchisegever bin
nen RPHadvoca
ten, zes advoca
ten en juristen 
in Simpelveld 
en Roermond. 
‘Advocaat is een 

Tako 
Johannesma

Paul Cruts

© Loes
 O

os
tin

di
e



2017  |  2

42 aChTErGroND ADVOCATENBLAD

vrij beroep, dus hoort een advocaat 
niet in loondienst te zijn,’ verklaart 
hij zijn keuze voor deze vorm van 
samenwerking.
Fundamenteler is zijn kritiek op de 
maatschap: ‘De meeste advocaten
kantoren zijn georganiseerd als een 
kostenmaatschap, of werken op basis 
van winstdeling. Het nadeel daarvan 
is dat je naar elkaar blijft kijken, 
werkt de ander wel hard genoeg? 
Het schept argwaan, dat moet je niet 
willen. Ook een voordeel is dat de 
franchiseadministratie binnen de 
administratie van een van de advo
caten kan worden gevoerd. Waar wij 
met name over praten, is marketing, 
de tariefstelling en bijvoorbeeld de 
vraag of we met of zonder secretares
se willen werken.’
Als franchisegever hoeft Cruts inhou
delijk geen aanwijzingen te geven, 
vindt hij. ‘De orde heeft uitgebreide 
regels voor het uitoefenen van een 

praktijk.’ In de definitie van 
advocaat en franchi

sekenner Esther 
Brons knelt daar 

overigens de 
schoen. ‘Voor 
een echte 
franchise is er 

meer nodig dan 

samenwerken onder één naam: de 
kern van franchise is het uniform 
toepassen van wezenlijke en geheime 
knowhow. Je moet een unieke manier 
van werken hebben.’
Brons is het concept van haar kan
toor, DOEN Legal, nog uitgebreid aan 
het testen voordat ze het in franchise 
uit wil geven. Een nieuwe vestiging 
onder leiding van een voor eigen 
rekening ondernemende franchise

nemer ziet ze wel zitten. ‘Ik denk dat 
ook in de advocatuur goed op basis 
van franchise kan worden gewerkt. 
Maar je moet wel een heel stevig 
concept hebben, wil het meerwaarde 
bieden. Dat zit in veel meer dan de 
naam, website en logo. Bij ons gaat 
het bijvoorbeeld ook om een posi
tieve toon. Mails, brieven of proces
stukken gaan alleen de deur uit als ze 
positief geformuleerd zijn. Dat geldt 
zelfs voor de outofofficereply’s. Die 
positieve instelling zoeken we straks 
ook bij een franchisenemer.’
Volgens Brons is het vinden van 
goede ondernemers de achilleshiel 
van elke franchiseformule. ‘Je zoekt 
een ondernemer, maar niet te zelf
standig, want dan wil hij niet onder 
andermans concept werken. Hij 
moet meer ondernemerschap in zich 
hebben dan gewoon personeel, want 
het is zijn eigen kantoor. Toch denk 
ik dat het kan. Heel veel advocaten 
kunnen goed zelf ondernemen, maar 

Advocoeur komt niet van de grond
Het Enschedese advocatenkantoor Damsté startte in 2014 onder 
het label Advocoeur een landelijke keten van advocatenkantoren, 
maar heeft pas twee vestigingen. Inmiddels is duidelijk dat een 
keten à la De Hypotheker er niet inzit. Tot spijt van initiatiefnemer 
Jan Schutrups, maatschapsvoorzitter van Damsté. ‘We zien de formule 
zitten en hebben er uit eigen middelen, inclusief uren, al wel een paar ton 
in zitten. Maar het levert te weinig op. Er moet nog een flinke investering gedaan 
worden in marketing, denk aan een miljoen euro. Wij zijn een advocatenkantoor, 
geen investeringsmaatschappij.’
Niet dat er niet goed over nagedacht is, benadrukt hij. ‘We hebben een 
businesscase gemaakt, er is iemand op afgestudeerd, het is een levensvatbaar 
product.’ Het idee klinkt ook logisch: Damsté zou als specialistisch kantoor 
blijven werken, dochter Advocoeur zou meer à la de huisarts gaan fungeren, 
waar nodig gesteund door de expertise uit Enschede. Centrale marketing, ICT, 
personeelsondersteuning en kennisontwikkeling werden er bijgeleverd. Het bleek 
een misvatting dat advocaten in dat gespreide bedje wilden stappen. ‘Je loopt aan 
tegen aarzelende een-, twee-, of driepitters. Ze willen het vooral zelf uitzoeken 
en denken het ook allemaal zelf te kunnen. Binnen ons kantoor ben ik nog steeds 
voorstander van deze formule, maar het moet geen hobby van de voorzitter 
worden.’ Schutrups zegt dat Damsté de goedlopende vestigingen van Advocoeur 
Morsink en Advocoeur De Haan blijft ondersteunen.

Franchise: wat mag en wat niet?
Een risico bij franchiseformules is de vraag hoe onafhankelijk de 
franchisenemer is. Voor advocaten een halszaak. ‘Bij Omnius 
betaalt elk kantoor een vaste maandvergoeding, afhankelijk 
van de marketinginspanning die we voor ze moeten doen. 
Dat bedrag verschilt ook per regio, maar het zijn uitdrukkelijk 
vaste bedragen per kantoor, dus geen leadvergoedingen,’ 
benadrukt oprichter Tako Johannesma.
Voormalig Haagse deken Bas Martens geeft advocatenkantoren 
organisatieadvies. Hij kreeg in zijn tijd als deken ook al te 
maken met nieuwe vormen van samenwerking. Martens 
wijst op de transparantieverplichting: ‘Wees duidelijk over 
je samenwerkingsvorm. Ik zie geen formele bezwaren tegen 
een franchiseformule. Als je gewoon de advocatenregels over 
onafhankelijkheid en samenwerking in de gaten houdt, maakt 
het niet uit hoe je dat noemt.’
Niet dat Martens erin gelooft. ‘Ik heb verschillende van dat 
soort initiatieven met veel tamtam zien komen. Het lijkt het ei 
van Columbus, maar blijkt niet te werken. Netwerk Notarissen 
werkt wel, omdat in het notariaat meer standaardwerk zit. 
In ons vak is de dienstverlening persoonlijker.’

Esther Brons

Jan Schutrups
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willen vooral met de 
inhoudelijke juridische 
vragen bezig zijn en niet 
met marketing.’

LEGALTREE
Het door onder anderen oud 
NautaDutilhadvocaten Ard van 
der Steur en Sander Oorthuys 
opgerichte Legaltree is een kantoor 
van zelfstandige en tegelijk intensief 
samenwerkende advocaten. Sander 
Oorthuys beheert de centrale 
organisatie voor de 23 partners en 
vraagt zich af: ‘Wat is een franchise 
eigenlijk? Een winkelketen met een 
centrale organisatie die enigszins 
dwingend dingen oplegt aan 
winkeliers? In zo’n opzet hebben 
franchisers weinig met elkaar te 
maken. Die werken niet samen, 
zijn vaak zelfs concurrenten onder 
hetzelfde logo. Legaltree is totaal 
anders. Wij werken samen aan onze 
zaken, alleen niet allemaal vanuit 
dezelfde locatie. Door onze opzet is 
er weinig interne politiek en kunnen 
we heel clean met ons vak bezig zijn.’
Oorthuys geeft aan dat de Legal
treepartners zelf bepalen waar, 
wanneer en met wie ze werken, hoe 
ze hun zaken aanpakken, hoeveel 
omzet ze maken. ‘Ik ben geen baas, 
eerder dienstverlener.’
De Legaltreepartners hebben een 
opzegtermijn van drie maanden en 
betalen een vaste en variabele fee, 
afhankelijk van hun honorarium. Ze 
maken gebruik van centrale IT en 
een gezamenlijke website. Samen
werken gebeurt onder andere via een 
online chatplatform. Oorthuys: ‘Op 
het platform zie je wie er online is, 
daar staan ook de nieuwe zaken. We 
hebben een intern telefoonsysteem 
en whatsappgroepen. Ook hebben 
we periodieke bijeenkomsten, een 
jaarlijkse heidag en cliëntenevene
menten. Als je niet elke dag naar kan
toor hoeft, wil je elkaar juist graag 
ontmoeten.’
Hoewel Legaltree geen ouderwetse 
maatschap is en bewust niet de 
kosten of de winst deelt, is het 

What’s in the name
Of het nou franchise heet of niet, er wordt sinds jaar en dag samengewerkt 
in de advocatuur. Soms als vereniging, dan weer als inkoopcombinatie van 
opleidingen of onder licentie.

Samenwerking:
Huis Advocaten
Door rechtsbijstandverzekeraar DAS ooit opgezet als een advocatennetwerk, 
maar de verzekeraar besteedt het juridische werk niet uitsluitend uit aan de 
Huis-kantoren. De website doet een slapend bestaan vermoeden, maar voorzitter 
John Pelle weerlegt dat: ‘We zijn een zeer actieve vereniging, met een aantal 
kantoren dat landelijk verspreid is, en we delen een centraal telefoonnummer. Een 
leadvergoeding is niet toegestaan en dat doen wij dan ook niet. De aangesloten 
kantoren betalen een vast bedrag per jaar. De huidige werkwijze is goedgekeurd 
door de orde. Er komt een nieuwe site en een eigen kwaliteitscertificaat en 
duidelijke tarieven waarmee men in het hele land terechtkan bij een van de 
kantoren. Intensiever hoeft niet van onze leden, we willen onze zelfstandigheid niet 
kwijt en blijven onder eigen kantoornaam werken.’

Vereniging:
Netlaw
Een vereniging met vijftien deelnemende kantoren verspreid over Nederland, 
met de gezamenlijke organisatie van opleidingen als belangrijke drijver. Directeur 
Sander van Essen: ‘Het is een vertrouwensband van gelijkgestemde kantoren. 
De missie van de Netlaw-kantoren is om de voordelen van grootschaligheid te 
realiseren zonder de nadelen daarvan voor de cliënt. We werken nu nog vooral 
samen in opleiding en kennisdelen. Samen een merknaam voeren is echt een 
stap verder. Een aantal kantoren maakt de samenwerking al graag zichtbaar, een 
aantal andere nog niet. We organiseren jaarlijks circa vijftig opleidingen en stellen 
de Netlaw Academy-website beschikbaar aan leden. We zijn een geaccrediteerd 
opleidingsinstituut en kunnen PO-punten geven.’ Ook Netlaw is bezig met een 
vernieuwde site, die gaat dienen als distributiekanaal naar de leden.

Licentie:
Miss Legal
Dit netwerk van juridische dienstverleners levert sinds 2016 ook advocaten-
diensten. Karina Holwerda staat aan de basis van Miss Legal: ‘Ik zag dat 
voornamelijk vrouwen en kleine ondernemers tegen juridische problemen 
opliepen. Zij waren bang om een jurist in te schakelen. Wij helpen mensen om de 
stap te maken naar juridische hulp en willen ze empoweren middels juridische 
kennis. Omdat ik het niet zelf kan doen, geef ik mijn merk en het concept in licentie 
aan zelfstandige juristen, fiscalisten en advocaten die op een Miss Legal-manier 
werken. Degenen die zich aansluiten bij ons netwerk hebben dezelfde missie als 
wij. Ze geloven in die empowerment en het laagdrempelig maken van juridische 
diensten. Ik doe de marketing en het management. Er zijn geen minimumomzetten 
en ook geen ontbindende voorwaarden op basis van de inhoud.’

Sander 
       Oorthuys

evenmin een 
landelijk keten van 
een voor cliënten 

bekend merk. Dan 
staat de manier 

waarop Omnius 
Advocatennetwerk 

werkt nog het dichtst bij het 
Britse QualitySolicitors: een 
landelijk netwerk met dezelfde 

openingstijden, dezelfde 
kwaliteitsgaranties, gratis eerste 
advies, heldere taal en andere 
eenvoudige maar vaak effectieve 
marketingtrucs. Advocaat 
Esther Brons: ‘Franchise is erg 
marketinggedreven en daarmee 
lopen we achter in dit vak. Niet gek, 
het is nog niet zo lang geleden dat we 
überhaupt niet mochten adverteren.’
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1 BEKNOPT, BONDIG 
EN BEGRIJPELIJK

De ideale blogpost bevat driehon
derd tot achthonderd woorden. Is de 
blogpost langer, dan is het raadzaam 
om er twee of meer delen van te 
maken. Een blogpost is geen proces
stuk, houd het kort en bondig. Lezen 
van een scherm vereist meer inspan
ning dan het lezen van een boek, dus 
las na vier tot zes regels een witregel 
in. De kans dat de lezer het eind van 
de tekst haalt, wordt daarmee aan
zienlijk vergroot.

2 TITELS, (TUSSEN) KOPPEN 
EN INLEIDING

Het web herbergt een eindeloze 
stroom aan informatie. De gemid
delde webbezoeker is ongeduldig en 
snel: in één oogopslag moet duidelijk 
zijn waar de tekst over gaat en wat 
deze te bieden heeft. Zorg dat de 
hoofdboodschap in de inleiding is te
rug te vinden. Verwerk daarnaast het 
kernwoord van de blogpost in de titel 
en gebruik om de twee à drie alinea’s 
een tussenkopje. Bedenk dat zoek
machine Google meer gewicht toe

kent aan kernwoorden die in titels 
en tussenkopjes worden gebruikt. 
Search engine optimalisation (SEO) 
maakt teksten beter vindbaar.

3 LIJSTJES
Gebruik lijstjes in een blogpost 
als u veel informatie wilt delen. 
Deze zijn scanbaar, u kunt er 
kernwoorden in kwijt (SEO!) en 
het biedt de bezoeker hapklare 
informatie. Overdrijf het niet, 
gebruik ze alleen als ze iets 
toevoegen.

Negen tips voor een goed verhaal

Bloggen: het digitale 
visitekaartje
DOOR / SYLVIA KUIJSTEN

Tijden veranderen en daarmee ook de manier om boven het maaiveld 
uit te steken. Alleen een standaardwebsite is niet meer genoeg. 
Een blog is goed middel om de doelgroep te bereiken. Dat kan zonder 
marketingbedrijven of ingewikkelde apps. Deze tips helpen u op weg.
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4 HYPERLINKS
Een goede manier om connecties te 
maken en transparantie en volledig
heid te bieden, is het gebruik van hy
perlinks. Zorg dat lezers direct door 
kunnen klikken naar uitspraken, 
documenten en relevante nieuwsbe
richten van andere media en wees 
eerlijk over informatiebronnen. Lin
ken naar content van andere websites 
biedt niet alleen een transparant 
beeld. De websites in kwestie krijgen 
vaak ook een melding van de link. 
Een nieuwe connectie is daarmee al 
snel gemaakt.

5 ARCHIEF
Gaat het bloggen voortvarend, 
dan heb je al snel een archief van 
blogposts opgebouwd. Verwijs in 
blogposts niet alleen naar externe 
sites, maar ook naar eerder ge
schreven stukken. Ook het laten 
inbouwen van een app op de eigen 
website waardoor eerder geschreven 
gerelateerde blogposts onder aan de 
nieuwe blogpost worden vermeld, 
loont de moeite.

6 AFBEELDINGEN
Beeld is van onschatbare waarde voor 
een representabele blogpost. Dat 
geeft de lezer een idee van de inhoud 
en ‘breekt’ de tekst. Gratis fotoma
teriaal is verkrijgbaar bij Pixabay of 
Pexels. Afbeeldingen waar je wel voor 
betaalt, zijn te verkrijgen via bijvoor
beeld Shutterstock of Hollandse 
Hoogte. Vergeet bij het invoegen 
van een afbeelding niet om deze 
een naam geven en de alt tag in te 
vullen. Dat is niet alleen handig om 
de afbeelding later terug te vinden, 
Google selecteert er ook op.

7 KEYWORD LIST
Kies per blogpost maximaal drie 
zoektermen of kernwoorden. Maak 
deze zo concreet mogelijk. Met het 
kernwoord ‘aandeelhouder’ zal 
de blogpost niet zo snel worden 
gevonden, maar ‘aandeelhouders
overeenkomst’ is alweer minder 
algemeen. ‘Transitievergoeding’ zal 
beter scoren dan ‘transitie’ en ‘ad
vocatenkantoor AmsterdamZuid’ is 
beter dan ‘Advocaat NoordHolland’. 
Het loont zeker de tijd en moeite om 
een zogenaamde keyword list op te 
stellen met daarin veelgebruikte 
termen. Probeer wel te denken als 
een potentiële cliënt. Deze zal niet 
zoeken op ‘insolventie’, maar wel op 
‘faillissement’. Als de zoektermen en 
kernwoorden zijn gekozen, verwerk 
deze dan in de titel, in minimaal 
één tussenkop en het liefst minstens 
twee keer in de tekst.

8 DELEN OP SOCIAL MEDIA
Een goedkoop en effecief promotie
middel is het delen van blogposts 
via social media en het opnemen van 
blogs in een eventuele nieuwsbrief. 
Met name het delen via social media 
kan interactie opleveren met de ach
terban, wat het kantoor een gezicht 
geeft en daarmee de toegankelijk
heid vergroot.

9 FREQUENTIE
Of het om drie blogposts per week 
gaat of eens per maand: Google 
houdt van regelmaat, zowel qua 
datum als tijdstip. Met een simpel 
blogschema zijn SEOtechnisch 
gemakkelijk punten te scoren. 
Wellicht nog belangrijker: 
geen discussies meer bij het 
koffieapparaat over wie de volgende 
blogpost moet aanleveren.

Drie bloggende advocaten(kantoren)
Jeroen Veldhuis, alias De Bloggende Advocaat, plaatst wekelijks 
een of meerdere updates op zijn website, met name gericht op civiel 
recht. Nieuwe blogposts worden gedeeld via Twitter en Facebook 
en zijn, ondanks de zakelijke toon, ook geschikt voor leken. Een goed 
voorbeeld van hoe bloggen naamsbekendheid en autoriteit creëert 
(www.debloggendeadvocaat.nl).

Naast plaatsing op social media lenen blogposts zich goed voor 
nieuwsbrieven. BANNING Advocaten speelt daar handig op in. 
Naast een drietal algemene nieuwsbrieven (BANNING Bulletin, 
Hoge Raad Vandaag en een Studenteneditie) is inschrijving 
mogelijk voor verschillende rechtsgebieden, opgedeeld in negen 
aparte nieuwsbrieven. Blogposts komen zo direct terecht bij een 
relevant publiek en tonen de expertise van het kantoor zien  
(www.banning.nl/publicaties).

Zonder lezers heeft bloggen vanuit zakelijk oogpunt weinig zin. Naast 
een informatieve insteek kan een vleugje humor helpen om blogposts 
onder de aandacht te brengen. De Koning Vergouwen Advocaten 
gaat met blogposttitels zoals ‘By the way, even over de btw’, 
‘Wat een hond!’ en ‘Trammelant in pandland’ voor een combinatie 
van die twee factoren (www. dekoningvergouwen.nl/blogs).

Zes redenen op te bloggen
1. Expertise uitstralen
2. Binding met de doelgroep
3. Een boost voor je netwerk
4. Creëert unieke social media content
5. Vergt tijd, geen geld
6. Geeft gezicht aan kantoor
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DOOR / JOLENTA WEIJERS

De aandacht voor vechtscheidingen, zowel politiek als 
maatschappelijk, is groter dan ooit. Niet de ouders, 
maar het kind moet centraal staan. In Gelderland wordt 
dat steeds meer praktijk. Het kan nog beter, zegt de 
Raad voor de Kinderbescherming in Arnhem.

VECHTSCHEIDINGEN

BELANG VAN KIND 
WINT AAN GEWICHT

ding. ‘Op dit moment hebben onge
veer 16.000 kinderen ernstig last van 
de vechtscheiding van hun ouders,’ 
constateerde hij.
Kinderen wier ouders een vecht
scheiding doormaken, kunnen 
emotioneel verwaarloosd raken en 
angstig en eenzaam zijn, leest het op 
overheidswebsite divorcechallenge.
nl. Ze kunnen in een loyaliteitscon
flict terechtkomen als ouders elkaar 
zwartmaken. Ook hebben ze vaker 
problemen op school en hebben ze 
moeite met emoties en relaties.
Esters beslissing om geen zelfstan
dige omgangsregelingen te behan
delen, wil uiteraard niet zeggen dat 
het onderwerp ‘omgang’ in haar 
familierechtpraktijk van tafel is. 
‘Het zit verweven in elke echtschei
dingsprocedure, want iedere ouder 
heeft recht op omgang met zijn kind. 
Wat ik voorsta, is in een zo vroeg 

R eina Ester weigert 
tegenwoordig zelfstandige 
zaken over de omgang met 

kinderen. ‘Ze horen niet thuis in 
het juridisch domein,’ vindt de 
Nijmeegse familierechtadvocaat. 
‘Ze versterken het conflict dat een 
scheiding op tegenspraak toch al is.’
Volgens de vFAS, de vereniging 
van Familierecht Advocaten 
Scheidings mediators, eindigde 
in 2015 twintig procent van de 
scheidingen in een vechtscheiding. 
Een explosieve stijging, aldus de 
vFAS, die verwijst naar cijfers van 
de Kinderombudsman uit 2013. 
Toen was ‘maar’ tien procent van de 
scheidingen een vechtscheiding.
Met als resultaat, zo schatte de 
Kinderombudsman in zijn rapport 
Vechtende ouders, het kind in de knel, 
dat jaarlijks ongeveer 3500 kinderen 
te maken krijgen met een vechtschei
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mogelijk stadium via goed overleg tot 
een regeling te komen. Als je over elk 
wissewasje gaat procederen, ben je 
zo twee jaar verder en zijn de verhou
dingen definitief verpest. Terwijl die 
omgangsregeling er uiteindelijk tóch 
moet komen.’

GEWILLIG
Ester vindt een gewillig oor bij de 
Raad voor de Kinderbescherming 
in Arnhem, die sinds anderhalf jaar 
voorlichtingsbijeenkomsten houdt 
voor gescheiden ouders die op de 

wachtlijst staan voor 
onderzoek door de Raad. 
‘We vertellen ouders wat 
hun complexe scheiding 
doet met hun kinderen’, 
leggen Annelies van 
der Veldt en Saskia Gubbels uit. 
Zij zijn beiden raadsonderzoeker en 
zittingsvertegenwoordiger Gezag 
en Omgang. ‘Het is een bewustwor
dingsproces. We vragen ouders zich 
zó te gedragen dat hun kinderen niet 
aan het kortste eind trekken.’
‘We zeggen tegen ouders: we 

REINA ESTER

begrijpen dat je boos bent, en 
verdrietig, en dat je je gespannen en 
gefrustreerd en machteloos voelt. 
Maar ga je voor je gelijk of ga je voor 
het geluk van je kind? Dat is in veel 
gevallen een eyeopener. We merken 
het in de individuele gesprekken 
die we met ouders voeren tijdens 
ons onderzoek. Die gaan nu veel 
minder dan vroeger over hun eigen 
zeer. Ze gaan over de kinderen. 
En zo hoort het.’
Hun initiatief, vertellen ze trots, 
heeft navolging gevonden bij de 
andere locaties van de Raad voor de 
Kinderbescherming in Nederland.
Wat hen frustreert, is dat ze de 
opgedane goede wil in de rechts
zaal te vaak weer zien afbrokkelen. 
‘Daar overheerst het gevoel: ik moet 
winnen. Dat is bijna onvermijdelijk; 
dat roept het recht in mensen op. 
Dan heeft hun advocaat het ineens 
tóch weer over die oude ruzie over 
de hoofdverblijfplaats van het kind 
en komen er weer oude verwijten en 
beschuldigingen op tafel. En dan zie 
je de boosheid terugkeren. We vragen 
ons af of advocaten zich bewust zijn 
van de rol die ze hierin spelen. Dat 
zou wel moeten, wat ons betreft. 
Want winst in de rechtszaal is te vaak 
synoniem met “operatie geslaagd, 
patiënt overleden”. Dat is voor een 
advocaat óók verlies.’

INGRAVEN
Nou en of zijn advocaten zich daar
van bewust, zegt voorzitter Dianne 
Kroezen van de vFAS. ‘Onze leden 
– wij zijn met bijna duizend – zijn in 
eerste instantie bezig met de vraag: 
hoe kunnen we een echtscheiding zó 
afhandelen dat de zaak niet esca
leert? Dat partijen zich niet ingraven 
in hun eigen standpunt. En dat we 
zo veel mogelijk hebben geregeld 

‘Ik noem ons vaak coachende 
advocaten. Wij vechten niet, 
wij behartigen de belangen 
van cliënten’

©
 G

er
 L

oe
ff

en



2017  |  2

48 aChTErGroND ADVOCATENBLAD

voordat we de officiële stap naar de 
rechter doen.’
vFASadvocaten treden niet allemaal 
op als mediators, maar hebben wel 
allemaal een gespecialiseerde schei
dingsmediationopleiding genoten, 
benadrukt Kroezen. ‘Ik noem ons 
vaak coachende advocaten. Wij vech
ten niet, wij behartigen de belangen 
van onze cliënten. Daardoor hebben 
we ook oog voor de belangen van 
de kinderen. Het familierecht kent 
geen winnaars en verliezers. Van 
een continue strijd wordt namelijk 
niemand beter.’
Een van de eerste dingen die een 
vFASadvocaat doet, is de telefoon 
pakken voor overleg met de advocaat 

van de wederpartij, zegt Kroezen. 
‘Ik geef toe: het praat gemakkelijker 
met een medespecialist. Ik bespeur 
bij nietgespecialiseerde advocaten 
vaker het gevoel dat een zaak hoe 
dan ook aan de rechter moet worden 
voorgelegd.’
Advocate Reina Ester – ook 
aangesloten bij de vFAS – vermoedt 
dat daar nogal eens een commercieel 
belang achter zit. ‘Overleg kost 
simpelweg meer tijd. Werk je op 
toevoeging, dan krijg je daar niet 
voor betaald. De vergoeding voor 
procederen op tegenspraak is hoger 
dan de vergoeding voor mediation of 
een scheiding zonder tegenspraak. 
Dat zou anders moeten.’

NOvA geeft vervolg aan Divorce Challenge
Het ministerie van Justitie lanceerde vorig jaar de website 
divorcechallenge.nl. Doel was om initiatieven te stimuleren om 
vechtscheidingen te verminderen en het belang van het kind te 
waarborgen. Ook vanuit de advocatuur werden tal van ideeën 
aangedragen. De NOvA heeft de bij de Divorce Challenge 
betrokken advocaten inmiddels verenigd in een discussiegroep. 
Volgens de NOvA is duidelijk dat veel familierechtadvocaten 
moeite hebben met de ‘in onze ogen onterechte kwalificatie van 
procestijger’ of met het beeld van een deskundige die zorgt voor 
rechtsstrijd in plaats van rechtszorg. Met deze groep wordt bezien 
of er binnen de huidige (gedrags)regels belemmeringen zijn voor 
de vaak noodzakelijke multidisciplinaire aanpak. Daarnaast wordt 
gekeken of de wens tot aanscherping van het specialisatievereiste 
duidelijker in de NOvA-regelgeving kan worden vastgelegd. 

ANNELIES VAN DER VELDT & 
SASKIA GUBBELS

DIANNE KROEZEN

VERSCHUILEN
Advocaten mogen zich niet verschui
len achter de wensen van hun cliënt, 
betoogt Ester. ‘Dominus litis, zeggen 
de gedragsregels. En je mag geen 
zaken aannemen waarvan je niet in 
gemoede weet dat ze redelijk zijn. We 
worden bovendien geacht te schik
ken waar dat kan.’
Zelf slaat Ester sinds een halfjaar 
minstens één omgangszaak per 
week af, zegt ze. ‘Dat scheelt dus 
telkens 800 euro aan toevoegingen. 
Ik beschouw dat overigens niet als 
verlies, want ik krijg er andere zaken 
voor terug.’
Het gaat Ester dan ook vooral om het 
principe. ‘Ik durf inmiddels te stellen 
dat ik het amoreel vind om hier geld 
aan te verdienen,’ zegt ze. ‘Noem 
het een kwestie van voortschrijdend 
inzicht. Je mietert je huisvuil anno 
2017 toch ook niet meer in de gracht? 
Als familierechtadvocaat mag je je 
niet opstellen als de versterkte stem 
van je cliënt, want er is één partij die 
geen stem heeft: het kind.’
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Mediationwet 
light kan kloof 
overbruggen
DOOR / MARTIN BRINK

O p 13 juli 2016 is een concept 
gepubliceerd voor een Wet 
bevordering mediation 

met toelichting. Mediation is een 
procedure waarin twee of meer 
partijen vrijwillig proberen zelf 
een geschil te voorkomen of een 
bestaand geschil op te lossen met 
de hulp van een mediator. Het ging 
om een consultatiedocument. Er 
is door een groot aantal partijen 
een zienswijze ingediend. Het 
wetsontwerp is niet goed ontvangen 
door organisaties die belangrijk zijn 
voor het noodzakelijk draagvlak 
bij de uitvoering van een wettelijke 
regeling wanneer die eenmaal zou 
zijn ingevoerd.
Voor de Mediationfederatie 
Nederland (MfN) ging het 
ontwerp niet ver genoeg, voor de 
Nederlandse Orde van Advocaten 
(NOvA) veel te ver. Al met al 
voelen de beleidsmakers op het 

verantwoordelijke departement zich 
gevangen tussen Scylla en Charybdis 
waar het gaat om de vraag hoe het nu 
verder moet.1

Wat mij betreft, is een wettelijke 
regeling van mediation helemaal 
niet nodig.2 Zou er, al dan niet 
onder druk van beroepsorganisaties 
van mediators of de politiek, 
toch wettelijk iets geregeld 
moeten worden, dan volstaat 
een mediationwet ‘light’. Deze 
bijdrage noemt daarvoor een 
proeve, waarin aan veel van de 
in de consultatieronde gebleken 
wensen en bezwaren tegemoet 
wordt gekomen. Mediation kan zo 
een plaats in de wet krijgen naast 
arbitrage en bindend advies.
Een belangrijk onderscheid is 
wel dat in het geval van beide 
laatstgenoemde varianten er van 
een beslissing door een derde 
sprake is. Een mediator neemt geen 

beslissingen, maar faciliteert alleen 
het proces tussen partijen zelf.
In het hierna genoemde ontwerp is 
er vanaf gezien om het beroep van 
mediator te regelen. Dat gebeurt 
nu ook niet voor een arbiter of 
bindend adviseur, terwijl die beiden 
verdergaande bevoegdheden hebben 
dan een mediator. De drang om 
het beroep van mediator ontstond 
bij de beleidsmakers vooral, 
omdat men overwoog een wettelijk 
verschoningsrecht aan mediators 
toe te kennen. In de praktijk blijkt 
daaraan weinig of geen behoefte te 
bestaan.3

Ook was er de wens van 
kwaliteitswaarborgen voor het 
geval een rechter partijen naar 
een mediator wil verwijzen. Op 
dit moment vindt verwijzing al 
regelmatig plaats en is er geen 
probleem waar het de kwaliteit 
betreft.4

Politiek Den Haag wil graag een wet om mediation 
te bevorderen, maar de betrokken organisaties zitten 
bepaald niet op één lijn. Advocaat Martin Brink stelt 
voor een mediationwet ‘light’ op te stellen.
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Bij rechtbanken en gerechtshoven 
bestaat een Bureau Mediation en 
de medewerkers van die bureaus 
weten heel goed welke mediator bij 
welke zaak aanbevelenswaardig is. 
Als het op enig ogenblik dan toch 
moet, zou naar mijn mening met 
een eenvoudige wettelijke regeling 
kunnen worden volstaan om 
mediation een wettelijke status te 
geven én een belangrijk aantal uit de 
consultatieronde gebleken wensen 
en bezwaren te adresseren.
Een logische plaats voor de hierna 
genoemde artikelen 1, 2 en 3 lijkt 
dan een invoeging in Titel 15 van 
Boek 7 BW (als artikel 870a, b en c) 
voorafgaand aan de regeling van de 
vaststellingsovereenkomst. Artikel 4 
zou dan een plaats kunnen krijgen in 
Boek 3 BW, voorafgaand aan artikel 
316 (als artikel 315a). Artikel 5 zou 
een artikel 111a en 278a Rv kunnen 
zijn en artikel 6 zou een plaats 
kunnen krijgen als artikel 88a Rv 
(in Boek 1, Titel 2, Afdeling 1).

Mediationwet

Artikel 1
1. Partijen kunnen overeenkomen geschillen die tussen hen zijn ontstaan dan wel 

zouden kunnen ontstaan, voorwerp van mediation maken.
2. De overeenkomst tot mediation, bedoeld in het eerste lid, betreft het schriftelijk 

compromis waarbij partijen zich verbinden om een tussen hen bestaand of 
dreigend geschil voorwerp van mediation te maken.

3. Mediation is een procedure, waarin twee of meer partijen vrijwillig proberen zelf 
een geschil te voorkomen of een bestaand geschil op te lossen met de hulp van 
een mediator.

4. Een mediator is hij die door partijen bij een overeenkomst tot mediation wordt 
aangewezen om de mediation procedure met partijen te ondernemen.

5. Behoudens andere afspraken tussen partijen in de overeenkomst tot mediation, 
is de mediator een van partijen onafhankelijke persoon, die zich ten opzichte van 
partijen en het voorwerp van de mediation, neutraal opstelt.

6. De mediator ziet alleen af van zijn neutraliteit indien partijen hiermee uitdrukkelijk 
instemmen.

7. Wordt de mediator door partijen gevraagd om als bindend adviseur of arbiter op 
te treden, dan stemt die daar alleen mee in wanneer de opdracht schriftelijk wordt 
aanvaard onder gelijktijdige beëindiging van diens hoedanigheid als mediator.

Artikel 2
1. De mediator maakt met de bij een mediation betrokken partijen in de 

overeenkomst tot mediation afspraken over geheimhouding van de informatie die 
in de mediation wordt ingebracht.

2. Informatie waarover partijen ook buiten de mediation vrijelijk zouden kunnen 
beschikken of het een ter bespreking in de mediation ingebracht bewijsmiddel 
betreft, dat zonder de mediation in een procedure bij de rechter of in arbitrage 
ook aan de rechter of de arbiter zou zijn overgelegd, valt niet onder geheimhouding 
als bedoeld in het eerste lid.

Een toelichting bij de hier genoemde artikelen, 
is te vinden op www.advocatenblad.nl, rubriek Opinie.
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NOTEN

1 Aldus secretarisgeneraal S. Riedstra 
tijdens het congres van de MfN te 
Bussum op 17 november 2016. 

2 Zie M. Brink in ‘Mediation, don’t fix it 
if fit isn’t broken’, NJB, 2016, afl. 38, p. 
2833. 

3 Zie H. Doeleman in ‘Zakelijke 
mediation, perikelen’, 
Ondernemingsrecht 2016, 6 en M. Brink, 
t.a.p., p. 2833.

4 Volgens de gekende cijfers van de 
Stichting Kwaliteit Mediators – die het 
tuchtrecht voor bij de MfN aangesloten 
mediators  uitoefent – zijn er maar 
weinig klachten per jaar gerelateerd 
aan het aantal geregistreerde 
mediators. Zie t.a.p. M. Brink, p. 2831.

3. De mediator kan niet gehouden worden aan geheimhouding als bedoeld in het 
eerste lid indien enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of in het 
kader van de toepassing van een voor de mediator toepasselijk tuchtrecht of 
aansprakelijkheidsrecht.

4. Alleen die in mediation tussen partijen gemaakte afspraken zijn verbindend, welke 
door de partijen in een door hun ondertekende vaststellingsovereenkomst zijn 
vastgelegd.

5. De in het vierde lid bedoelde vaststellingsovereenkomst valt niet onder afspraken 
met betrekking tot geheimhouding, tenzij partijen ter zake van een of meer 
onderdelen van de vaststellingsovereenkomst anders hebben afgesproken.

Artikel 3
1. Bepalingen in de overeenkomst tot mediation waarbij wordt afgeweken van het 

wettelijk bewijsrecht blijven buiten toepassing, wanneer zij betrekking hebben 
op het bewijs van feiten waaraan het recht gevolgen verbindt, die niet ter vrije 
bepaling van partijen staan.

2. Een mediationreglement, waarnaar in de overeenkomst tot mediation wordt 
verwezen, wordt geacht deel van die overeenkomst uit te maken.

3. De overeenkomst tot mediation wordt bewezen door een geschrift of een andere 
duurzame gegevensdrager. Daarvoor is voldoende een geschrift dat in mediation 
voorziet of dat verwijst naar algemene voorwaarden welke in mediation voorzien 
en dat door de partijen bij de mediation schriftelijk is aanvaard.

Artikel 4
1. De partijen bij een overeenkomst tot mediation bespreken bij de aanvang van 

de mediation met de mediator met de mediator of zij zolang de mediation niet 
is geëindigd tussen hen lopende procedures willen schorsen en geschorst 
willen houden of nieuwe procedures al dan niet ter bewaring van rechten, zullen 
beginnen.

2. Indien een schorsing of uitstel van het aanhangig maken van een procedure kan 
leiden tot het voltooien van een wettelijke verjarings- of vervaltermijn, staat het 
een partij vrij tijdens de mediation een procedure voort te zetten of aanhangig te 
maken ter vermijding van verjaring of het verval van rechten.

Artikel 5
1. Indien partijen bij voorbaat zijn overeengekomen mediation toe te passen indien 

zich een geschil zou voordoen omtrent een tussen hen bestaande rechtsbetrekking 
en een partij zich op het desbetreffende beding beroept, houdt de rechter bij 
wie het geschil aanhangig wordt gemaakt dat is onderworpen aan het beding, de 
behandeling van de zaak aan zolang de mediation voortduurt of een der partijen 
hem meedeelt alsnog van mediation of de voortzetting daarvan, af te zien.

2. In een door een advocaat ingediende dagvaarding of ingediend verzoekschrift 
waarmee een nieuwe zaak wordt aangevangen, wordt vermeld of voorafgaand 
aan de procedure mediation heeft plaats gevonden. Tevens wordt in dat geval bij 
de dagvaarding of het verzoekschrift een door de eiser dan wel verzoeker en de 
advocaat ondertekende verklaring gevoegd, waaruit blijkt de eiser dan wel de 
verzoeker door de advocaat is geïnformeerd over het bestaan van mediation als 
alternatief voor het aanhangig maken van de procedure en is geïnformeerd over (a) 
een inschatting van de financiële gevolgen welke met een procedure bij de rechter 
en een mediation voor de eiser of verzoeker gemoeid kunnen zijn en (b) over de 
duur welke met beide procedures gemoeid kan zijn.

3. Indien de in het vorige lid bedoelde verklaring ontbreekt, houdt de rechter bij wie 
het geschil aanhangig wordt gemaakt de behandeling van de zaak aan zolang de in 
het vorige lid bedoelde verklaring niet door de griffie is ontvangen.

Artikel 6
1. De rechter kan in elke stand van het geding onderzoeken of er aanleiding is te 

trachten het geschil in mediation op te lossen, daartoe met partijen overleg te 
voeren en ter zake daarvan voorstellen doen.

2. In zaken die tot de competentie van de kantonrechter behoren, kan de rechter 
partijen verwijzen naar een gesprek met een functionaris van het mediation bureau 
van de rechtbank of het gerechtshof.

3. Partijen kunnen weigeren aan een verwijzing als genoemd in het tweede lid van dit 
artikel gehoor te geven. De rechter kan uit die weigering de gevolgtrekking maken 
die hij geraden acht.

Martin Brink is advocaat en 
mediator bij Van Benthem & 
Keulen te Utrecht, voorzitter 
van de Vereniging Corporate 
Mediation en raadsheer-
plaatsvervanger. Dit artikel is op 
persoonlijke titel geschreven.
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D e Brummenuitspraak 
(ECLI:NL:RVS:2003:AI0801), 
zo genoemd naar de gemeen

te waarin de casus zich afspeelde, is 
voor het bestuurs procesrecht een be
langrijke uitspraak. Aan de eigenaar 
van een perceel met de bestemming 
‘agrarische doeleinden’ werd een last 
onder dwangsom opgelegd. De last 
had betrekking op het verwijderen 
en verwijderd houden van het perceel 
van diverse niet voor agrarische 
doeleinden bestemde materialen. 
Het bezwaar van appellant tegen de 
last onder dwangsom werd onge
grond verklaard. Appellant stelde 
vervolgens beroep in bij de recht
bank. De rechtbank verklaarde het 
beroep gegrond voor zover de last 
onder dwangsom betrekking had op 
een auto met aanhanger, een pomp 
en een kraan die zich op het perceel 
van appellant bevonden. Ten aanzien 
van het gebruik van de overige in de 
dwangsombeschikking genoemde 
materialen volgde de rechtbank ap
pellant niet. Zijn betoog dat de aan
wezigheid van deze materialen niet 
in strijd was met de gebruiksbepa
lingen van het bestemmingsplan op 
zijn perceel werd verworpen. Na deze 
gedeeltelijke gegrondverklaring van 
zijn beroep wachtte appellant af tot 
het nieuwe besluit op bezwaar kwam. 
Daartegen stelde hij weer beroep 
in en voerde hij dezelfde gronden 
nogmaals aan. De rechtbank stelde 
zich op het standpunt dat dit betoog 
niet andermaal aan een beoordeling 
kon worden onderworpen. Appellant 
stelde hiertegen hoger beroep in. 

De Brummenlijn 
DOOR / PAULIEN WILLEMSEN

Om gezag van gewijsde te voorkomen, 
moet men vaker dan gedacht appelleren 
in het bestuursprocesrecht.

   Juridische kwesties 
  die zijn weggezakt

Paulien Willemsen is advocaat bij 
LNW advocaten en mediators in 
Gorinchem, universitair docent bij de 
Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht 
en Rechtstheorie van de Universiteit 
Utrecht en redactielid van dit blad.

De Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State volgde de 
rechtbank. 
De Brummenlijn heeft tot gevolg dat 
een appellant die een eerdere proce
dure bij de rechtbank in zoverre heeft 
‘gewonnen’ dat het bestreden besluit 
is vernietigd op bepaalde gronden, 
maar wiens andere beroepsgronden 
uitdrukkelijk en zonder voorbehoud 
zijn verworpen, er veelal verstandig 
aan doet om tegen deze verwerping 
hoger beroep in te stellen. Doet hij 
dat niet en herstelt het bestuur bij 
het opnieuw voorzien de wel gehono
reerde gronden, dan kan hij in een 
nieuwe procedure voor de rechtbank 
(en in hoger beroep) de verworpen 
gronden niet opnieuw aanvoeren. 
Het oordeel over deze gronden in 
de eerste rechtbankuitspraak krijgt 
aldus gezag van gewijsde. Met de 
Brummenlijn kwam de afdeling 
terug op ABRvS 23 maart 1995 
(Amicitia), AB 1996, 262 (m.nt. PvB), 
waarin zij de burger de keuze liet om 
ofwel direct te appelleren tegen de 
het oordeel van de rechtbank waarbij 
zijn gronden uitdrukkelijk en onder 
voorbehoud waren verworpen, ofwel 
het resultaat van de bezwaarproce
dure af te wachten, waarna de ver
worpen gronden alsnog aan de orde 
konden worden gesteld in eventuele 
daaropvolgende procedures voor de 
rechtbank en in appel. De afdeling 
komt tot dit oordeel omdat het ‘ten 
tweede male beoordelen van door de 
rechtbank uitdrukkelijk en zonder 
voorbehoud verworpen gronden het 
gezag van de rechterlijke uitspraak 

waartegen geen rechtsmiddel is 
aangewend miskent’. Daarnaast is de 
lijn ingegeven door het rechtszeker
heidsbelang. Dit brengt met zich mee 
dat het betrokken bestuursorgaan en 
belanghebbenden mogen uitgaan van 
de rechtmatigheid van het besluit voor 
zover hiertegen beroepsgronden zijn 
gericht en de rechtbank deze uitdruk
kelijk en zonder voorbehoud heeft 
verworpen. De lijn wordt ook gevolgd 
door de Centrale Raad van Beroep 
(CRvB 12 november 2003, AB 2004, 206 
(m.nt. RW en Willemsen), JB 2004, 30 
(m.nt. CLGFHA & RJNS)) en het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb 
28 februari 2008, AB 2008, 139 (m.nt. 
Ortlep en Jansen)).
Voor de reikwijdte van de Brummen
lijn is verder van groot belang dat de 
lijn ook geldt voor het bestuursorgaan. 
Als dat geen hoger beroep instelt tegen 
een uitspraak van de rechtbank waarin 
deze uitdrukkelijk en zonder voorbe
houd een oordeel heeft gegeven over 
hetgeen het bestuursorgaan aan zijn 
besluit ten grondslag heeft gelegd, dan 
wordt in het vervolg van de procedure 
uitgegaan van de juistheid van de aan 
de vernietiging ten grondslag gelegde 
overwegingen (ABRvS 17 mei 2006, 
AB 2006, 420 (m.nt. Willemsen)). Het 
bestuursorgaan is derhalve gebonden 
aan een onberoepen gebleven onder
deel van een uitspraak voor zover de 
juridische grondslag van het besluit 
daarbij door de rechtbank dwingend 
wordt gecorrigeerd. 
Overigens geldt de Brummenlijn ook 
in het devolutieve traject in appel. Door 
de rechtbank uitdrukkelijk en zonder 
voorbehoud verworpen gronden waar
tegen niet in hoger beroep is gekomen, 
worden door de afdeling niet devolutief 
beoordeeld (zie ABRvS 12 augustus 
2009, 200900197/1/V6). 

Ron Borgdorff is verzekeringsspecialist voor notarissen, 

advocaten en vrijgevestigde juristen. Ron kent de 

specifieke risico’s van deze juridische beroepsgroepen. 

Met ruim 25 jaar ervaring staat hij borg voor een 

persoonlijk, gedegen advies op maat en 

korte lijnen.

U wilt een financieel adviseur 
met verstand van úw zaken?
Neem contact op voor een afspraak. 

Bel 033-20 35 000 of mail naar 

ron@ronborgdorff.nl

FINANCIEEL ADVISEUR VOOR 
NOTARIAAT & ADVOCATUUR

S?WWW.RONBORGDORFF.NL

van Boetzelaerlaan 24H 

3828 NS  Hoogland 

DÉ VERZEKERINGSSPECIALIST
VOOR NOTARIAAT 
EN ADVOCATUUR

VERZEKERINGEN ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER OA:  

BEROEPS- EN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID • GELD- EN FRAUDE 

• ARBEIDSONGESCHIKTHEID • RECHTSBIJSTAND • RECONSTRUCTIE 

zkt mdwrkr m/v

Voor wie aan een half woord genoeg heeft....
Solliciteren? visser@fishermanadvocaten.nl

De Wit Lattmann Türkkol Advocaten is sinds 2005 gevestigd in een 
karakteristiek pand in de Amsterdamse Watergraafsmeer.
Wij hebben ruimte voor samenwerking met een advocaat (m/v), liefst 
met een civielrechtelijk georiënteerde praktijk en met voltooide stage.

        Inlichtingen bij: Jan-Paul de Wit, telefoon: 020-6851715

KANTOORRUIMTE TE HUUR

Ondernemingsweg 2D
2404 HN Alphen aan den Rijn

T  0172 44 36 34
F  0172 44 36 50

E  info@cvl-incasso.nl
I  www.cvl-incasso.nl

Ondernemingsweg 2D
2404 HN Alphen aan den Rijn

T 0172 44 36 34
F  0172 44 36 50

E  info@cvl-incasso.nl
I  www.cvl-incasso.nl

Het sluitende puzzelstuk



Prikbord voor 
profess ionals

Voor meer informati e: 024 - 360 77 10 óf mail@capitalmediaservices.nl

info@benkadvocaten.nl
www.benkadvocaten.nl
Groningen| 050 - 313 64 16

B E N K  A D V O C AT E N

BENK Advocaten is een advocatenkantoor bestaande uit een team 
van advocaten en ondersteuning, dat zich voornamelijk richt op de 
ondernemers van Noord Nederland. We voelen ons betrokken bij onze 
cliënten en zorgen ervoor dat onze bereikbaarheid goed is. We werken 
hard, maar wel op een plezierige manier, met een gezond evenwicht 
tussen werk en privé.

P.S. Zie ook vacature pagina 49 

Buers advocaten
vanmeeteren@buersadvocaten.nl
www.buersadvocaten.nl
Schagen | 0224 - 21 24 96

Buers advocaten voert een algemene praktijk, 
met de nadruk op personen-,  familie- en erfrecht, 
arbeidsrecht en strafrecht. Wij bieden een uitdagende 
werkomgeving, waarin op hoog niveau bijstand 
wordt verleend aan particulieren en ondernemers. 
Partnerschap is op termijn bespreekbaar.

P.S. Zie ook vacature pagina 28

M R  E L I S A B E T H  VA N  M E E T E R E N

Schenkeveld Advocaten
j.groen@schenkeveldadvocaten.nl
www.schenkeveldadvocaten.nl
Alkmaar - Hoorn - Amsterdam

Schenkeveld Advocaten is een advocatenkantoor 
met  24 advocaten en drie vestigingen in Alkmaar, 
Amsterdam en Hoorn. Wij voeren een algemene 
rechtspraktijk, met de nadruk op onroerend goed, 
arbeidsrecht, ondernemingsrecht, letselschade, IE, 
insolventierecht en agrarisch recht. Wij bieden een 
uitdagende werkomgeving, waarin op hoog niveau 
juridische bijstand wordt verleend aan het bedrijfs-
leven, aan overheid en aan particulieren.

P.S. Zie ook vacature pagina 8

M R . J . P.  ( J E L L E )  G R O E NL E X P O

www.lexpo.com

Lexpo is terug! Op 8 en 9 mei komen ‘s werelds 
meest vooraanstaande sprekers op het gebied van 
juridische innovatie naar Nederland. Actuele thema’s, 
topsprekers, panel discussies, Q&A sessies, de 
belangrijkste leveranciers van innovatieve producten, 
een excellente catering: Lexpo’17 heeft het allemaal! 

Meer informatie en tickets op www.lexpo.com

Armarium
robert@armarium.nl
www.armarium.nl
088 - 550 44 82

Met Armarium kunt u samenwerken met collega’s, 
secretaresses en ondersteuners. Zelfs aan concepten. 
U heeft snel en veilig digitaal berichtenverkeer 
met de rechtspraak, een volledig overzicht van alle 
lopende zaken en altijd en overal toegang, ook via 
tablet en smartphone. 
 
Met Armarium is het eenvoudig om PDF/A bestanden 
naar de rechtspraak te sturen. Ook vanuit uw DMS. 
Snel, eenvoudig en veilig.

R O B E R T  S TA L L M A N N

M R . E .W. K .  ( K A R I N )  B O S M A N
De Leon en Bosman advocaten
bosman@deleonbosman.nl
www.deleonbosman.nl
Haarlem │ 023 890 4560

Wij, Kika de Leon en Karin Bosman, hebben in juni 2012 samen het kantoor 
opgericht. Wij zijn gespecialiseerd in het personen- en familierecht en zijn 
op zoek naar iemand die beschikt over een goede juridische kennis en die 
past binnen ons kantoor, dat zich kenmerkt door een informele werksfeer.
Parttime werken behoort tot de mogelijkheden.

P.S. Zie ook vacature pagina 34 
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Nederlandse orde van advocaten
Het Advocatenblad is het officiële 
orgaan van de Nederlandse orde 
van advocaten. De NOvA verzorgt 
de rubrieken Van de NOvA, 
Geschillencommissie, Tuchtrecht, 
Transfers en de column Ten slotte van 
de landelijk deken.

Samenstelling algemene raad 
Nederlandse orde van advocaten
– Bart van Tongeren (algemeen deken)
– Bert Fibbe (waarnemend deken)
– Bernard de Leest
– Ruben Alderse Baas
– Leonard Böhmer
– Aai Schaberg

Bureau van de NOvA
Raffi van den Berg 
(algemeen secretaris)

Bezoekadres
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
Tel. 070 – 335 35 35
Fax 070 – 335 35 31
E-mail info@advocatenorde.nl
Kvk-nummer: 27339260
BTW-nummer: NL002872833B01

Postadres
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

Helpdesk
helpdesk@advocatenorde.nl
Tel. 070–335 35 54

Twitter
@Advocatenorde

LinkedIn
Nederlandse orde van advocaten

Facebook
Nederlandse orde van advocaten

Instagram
@Advocatenorde

Periscope
@Advocatenorde

ToEZIChT

EXTRA INSPANNINGEN NODIG BIJ RISICOGESTUURD 
EN FINANCIEEL TOEZICHT OP ADVOCATUUR
In 2016 hebben de dekens zichtbare stappen gezet in de verbetering van het 
toezicht. Wel blijven op een aantal terreinen nog extra inspanningen nodig, zoals 
bij het risicogestuurd toezicht en het financieel toezicht. Dat schrijft het college van 
toezicht van de Nederlandse orde van advocaten in zijn jaarverslag over 2016.

Gelet op deze bevindingen zal het 
college zich in 2017 met name richten 
op het risicogestuurd toezicht en 
financieel toezicht. In zijn Werkplan 
2017 zet het college uiteen op welke 
toezichtsthema’s het zich daarnaast 
gaat richten, zoals het toezicht op de 
naleving van de Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van ter
rorisme (Wwft) en de verdere profes
sionalisering van de taakuitoefening 
van de dekens.
Het college ziet bijvoorbeeld verbete
ringen in de mate waarin de dekens 
signalen van ketenpartners verkrijgen 
en dekenbezwaren (ambtshalve klach
ten) indienen tegen advocaten, en in 
de wijze waarop de dekens verantwoor
ding afleggen in hun jaarverslagen.

RISICOGESTUURD TOEZICHT
Bij het risicogestuurde toezicht is de 
beoogde gestructureerde aanpak nog 

onvoldoende van de grond geko
men. Zo zijn de risico’s nog niet in 
alle arrondissementen voldoende 
geïnventariseerd en zijn er nog geen 
risicoprofielen opgesteld. Het vergt 
een extra inspanning van de dekens 
om dat alsnog te realiseren.

FINANCIEEL TOEZICHT
Verder constateert het college dat 
de dekens het financieel toezicht 
op verschillende wijzen uitvoeren. 
Mede daardoor is er te weinig een 
structurele aanpak met objectieve 
en uniforme criteria zichtbaar. Het 
college beveelt de dekens aan om 
meer gebruik te maken van de exper
tise van de Unit financieel toezicht 
advocatuur.
In 2016 is een pilot uitgevoerd met 
het opvragen van financiële kenge
tallen van alle advocatenkantoren in 
één arrondissement. De uitkomsten 

daarvan zijn nog niet bekend. Voor 
2017 wil het college dat de dekens 
op basis van deze pilot een effec
tieve methode ontwikkelen om 
vroegtijdig een structureel overzicht 
te krijgen van eventuele financië
le problemen bij advocaten. ‘Het 
doel is dat de dekens daarmee de 
continuïteit van de dienstverlening 
van advocaten kunnen bewaken en 
de risico’s door aantasting van de 
(financiële) integriteit van advocaten 
kunnen voorkomen of beperken,’ 
aldus voorzitter Bart van Tongeren. 
‘Dat is in het belang van rechtzoe
kenden.’

MEER INFORMATIE
Alle bevindingen en de plannen van 
het college voor komend jaar vindt u 
in het Jaarverslag 2016 respectieve
lijk het Werkplan 2017 op college
vantoezichtnova.nl/publicaties.

BENoEMINGEN

STICHTING 
BEROEPSOPLEIDING 
ADVOCATEN (SBA)
Bestuurslid per 1 maart 2017:
Mw. mr. dr. S. (Stéphanie) van Gulijk
Dhr. mr. R. (Rick) van ’t Hullenaar
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INTErNaTIoNaaL haNDELSrEChT

KANTTEKENINGEN BIJ 
GRIFFIERECHTEN NETHERLANDS 
COMMERCIAL COURT

De NOvA is positief over het plan om een internationale 
handelskamer in te stellen bij de Rechtbank Amsterdam 
en het gerechtshof Amsterdam, mits dit geen negatieve 
gevolgen heeft voor de reguliere rechtspraak.

In een reactie op het wetsvoorstel 
van minister Blok van Veiligheid en 
Justitie over het oprichten van The 
Netherlands Commercial Court 
(NCC) onderschrijft de NOvA de 
voordelen van het beleggen van 
ingewikkelde en internationale 
handelsgeschillen bij een gespeciali
seerd rechtscollege. Dat is goed voor 
het Nederlandse bedrijfsleven en het 
vestigingsklimaat. Wel plaatst de 
NOvA kanttekeningen bij onder meer 

de invoering van kostendekkende 
griffierechten, die aanzienlijk hoger 
zijn dan de griffiekosten voor de 
reguliere rechtspraak.

MEER INFORMATIE
Het uitgebreide advies van de 
NOvA, inclusief de suggesties 
voor verbeteringen van de 
adviescommissies Burgerlijk 
Procesrecht en Buitenland, vindt u 
op advocatenorde.nl/nieuws.

 VErSChoNINGSrEChT

VERSCHONINGSRECHT ONDER DRUK
Het professionele verschoningsrecht van advocaten staat 
onder toenemende druk. Met name vanuit de kant van de 
opsporingsinstanties wordt aangestuurd op een inperking hiervan. 
In het kader van de aanpak van belastingontduiking kondigde 
staatssecretaris Wiebes van Financiën afgelopen januari aan 
het verschoningsrecht in fiscale aangelegenheden in te willen 
perken. Hier heeft de NOvA resoluut afstand van genomen.

In aanloop naar de Tweede Kamer
verkiezingen van maart 2017 zal de 
NOvA aandacht blijven vragen voor 
de grondslagen en het belang van 
het beroepsgeheim van advocaten, 
met als belangrijkste aspect het 
verschoningsrecht. Het professionele 
verschoningsrecht is gefundeerd op 
een algemeen geldend rechtsbegin
sel dat ertoe dient de belangen van de 
burger te beschermen ten opzichte 
van de overheid. De afgelopen tijd 
is gebleken dat veel misverstanden 
blijven bestaan over de reikwijdte en 
de toepasselijkheid van de geheim

houding. De NOvA zet erop in die 
misverstanden weg te nemen. Doel 
is te voorkomen dat afbreuk wordt 
gedaan aan het belangrijke uitgangs
punt dat iedereen zich zonder vrees 
voor openbaarmaking voor advies 
en bijstand tot een advocaat moet 
kunnen wenden.
Ook de lokale dekens hebben door
lopend aandacht voor dit belangrijke 
onderwerp. Zo vindt er onder andere 
periodiek overleg plaats met de 
hoofdofficieren van justitie waar
bij dit onderwerp aan de orde kan 
komen.

WETGEVINGSaDVIES

De NOvA telt zeventien adviescom
missies wetgeving, verdeeld over 
bijna alle disciplines van het recht. 
Deze commissies brengen gevraagd 
en ongevraagd advies uit over wets
voorstellen. Recent verschenen de 
volgende adviezen.

WETSVOORSTEL 
NETHERLANDS 
COMMERCIAL COURT
Adviescommissies: Burgerlijk proces
recht en Buitenland
Datum advies: 1 februari 2017
Strekking: De NOvA onderschrijft 
de voordelen van het beleggen van 
ingewikkelde en internationale han
delsgeschillen bij The Netherlands 
Commercial Court als gespeciali
seerd rechtscollege. Wel plaatst de 
NOvA kanttekeningen bij onder meer 
het invoeren van kostendekkende 
griffierechten, die aanzienlijk hoger 
zijn dan de griffiekosten voor de 
reguliere rechtspraak.

MEER ADVIEZEN
– Wijziging Besluit basisregistratie 

personen
 Adviescommissie vreemdelingen-

recht, 3 februari 2017
– Wetsvoorstel en AMvB waardeover

dracht klein pensioen
 Adviescommissie pensioenrecht, 

 20  januari 2017
– Wijziging Besluit inburgering in 

verband met participatieverklaring
 Adviescommissie vreemdelingen-

recht, 17 januari 2017

JURIDISCHE DATABANK
Alle wetgevingsadviezen vindt u in de 
Juridische databank op advocaten
orde.nl/wetgevingsadviezen.
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Medio 2017 ontstaan er twee 
vacatures in de algemene raad 
(AR). De AR roept advocaten die 
belangstelling hebben voor een 
van deze functies op zich te melden 
bij de algemeen deken, Bart van 
Tongeren (tel. 0703353584 email, 
a.kreuger@ advocatenorde.nl) of 
de algemeen secretaris, Raffi van 
den Berg ( tel. 070 335 3535, email 
r.vandenberg@advocatenorde.
nl), of per post aan de Nederlandse 
Orde van Advocaten, Postbus 30851, 
2500 GW Den Haag.

Profiel:
– een vooraanstaand en 

vakbekwaam advocaat met 
uitstekende reputatie;

– aantoonbare bestuurlijke 
kwaliteiten en ervaring;

rEChTErLIJKE orGaNISaTIE

EVALUATIE WET HERZIENING GERECHTELIJKE KAART
Het onderzoek van de Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart wordt 
de komende tijd geïntensiveerd. Daarbij is de advocatuur een welkome bron van 
informatie en ervaringen om de effecten van de wet HGK in kaart te brengen.

In januari 2016 is de Commissie Eva
luatie Wet herziening gerechtelijke 
kaart ingesteld. De commissie doet 
onderzoek naar de doeltreffendheid 
en effecten in de praktijk van de Wet 
herziening gerechtelijke kaart (Wet 
HGK) en de Wet splitsing arrondisse
ment OostNederland in de arrondis
sementen Gelderland en Overijssel. 
De commissie richt zich hierbij op 
vier thema’s: 1) kennis, deskundig
heid en toegankelijkheid, 2) bestuur
lijke inrichting, 3) bedrijfsvoering en 
– met het oog op de samenvallende 
grenzen van de arrondissementale 
en regionale indeling – 4) de samen
werking tussen de eerstelijns recht

spraak, het Openbaar Ministerie en 
de politie.

PRAKTIJKERVARINGEN 
VAN ADVOCATEN
Dit voorjaar intensiveert het onder
zoek zich. Zo bezoekt de commissie 
onder andere alle rechtbanken, 
gerechtshoven en bijzondere colle
ges. Dit met als doel om een beeld te 
krijgen van de wijze waarop de Wet 
HGK is geïmplementeerd, van de 
veranderingen die als gevolg van de 
Wet HGK hebben plaatsgevonden en 
van de ervaringen tot dusver.
De commissie vindt ook de ervarin
gen van de advocatuur van belang bij 

het in kaart brengen van de effecten 
van de Wet HGK in de praktijk. Zowel 
in de oriënterende fase als naar aan
leiding van het plan van aanpak heeft 
de commissie gesproken met lokale 
dekens en de Nederlandse orde van 
advocaten.
De praktijkervaringen van procede
rende advocaten kunnen bijdragen 
aan een nadere verdieping van de 
onderwerpen. De commissie is dan 
ook van plan om later dit jaar een 
bijeenkomst voor advocaten te orga
niseren. Heeft u interesse om deze 
bijeenkomst bij te wonen, stuur dan 
een email naar CommissieHGK@
minvenj.nl.

– in staat de kernwaarden van de 
advocatuur goed uit te dragen;

– teamplayer. 

Aandachtsgebieden:
– kwaliteitsbevordering advocatuur 

waaronder permanente educatie 
en beroepsopleiding.

– persoon en familierecht, mede in 
de context van de gefinancierde 
rechtsbijstand.

– Nederlandse advocatuur binnen 
internationale context en NOvA 
binnen Europese context / CCBE. 
Beheersing van Engels, Frans en 
Duits strekt tot aanbeveling.

De AR streeft ernaar in de verga
dering van het college van 
afgevaardigden van 19 april 2017 
met voordrachten te komen.

Informatie over de functie:
Voor een lid van de algemene raad 
is het tijdsbeslag gemiddeld 500 uur 
per jaar. De NOvA verstrekt een tege
moetkoming voor gederfd inkomen, 
naast vergoeding van reis en verblijf
kosten. De maandelijkse vergade
ringen van de algemene raad vinden 
in Den Haag plaats. Daarnaast is 
er door het jaar heen een aantal 
vaste bijeenkomsten, onder meer de 
vergaderingen van het college van 
afgevaardigden in Utrecht.
 
Over beide functies zullen Bart van 
Tongeren en Raffi van den Berg graag 
uw vragen beantwoorden.
 
Sollicitaties ontvangen wij graag bin
nen drie weken; deze worden vanzelf
sprekend vertrouwelijk behandeld.

VaCaTurES

OPROEP VERVULLING TWEE 
VACATURES IN ALGEMENE RAAD
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Kwaliteitsbevordering

Praktijkvoering t.b.v. advocaat

Opleiding

Belangenbehartiging

Wetgevingsadvisering

Tableau

Toezicht

Tuchtrecht

Juridische aangelegenheden

Bestuurlijke organisatie

Bureau van de NOvA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A*

B*

367

-65

-112

632

95

475

501

2390

141

873

7516

22,63

-4,01

-6,90

38,97

5,85

29,28

30,89

147,36

8,70

53,82

463,41
Inkomsten

en communicatie

Kosten (x 1000 €)

Pijlers

+

+

Kosten per pijler

1. Kwaliteitsbevordering
      
Ontwikkeling kwaliteitstoetsen  20 1,23  
Cassatiebalie Civiel/Strafrecht  42 2,59  
Geschillencommissie  350 21,58  
Totaal kosten  412    
Inkomsten uit Cassatiebalie Civiel/Strafrecht  -45 -2,77    
Totaal pijler 1  367 22,63  
  
2. Praktijkvoering t.b.v. advocaat
      
Juridische databank  10 0,62  
Expertise tappen internetcommunicatie  5 0,31  
Onderhoud nummerherkenning  15 0,92  
Advocatenpas  15 0,92  
Totaal kosten  45    
RAIO-afdrachten  -110 -6,78    
Totaal pijler 2:  -65 -4,01  
  
3. Opleiding
      
Beroepsopleiding advocaten  2.196 135,40  
Permanente opleiding  5 0,31  
Totaal kosten Opleiding  2.201    
Inkomsten uit Beroepsopleiding advocaten  -2.268 -139,84 
Inkomsten uit Permanente opleiding  -45 -2,77  
Totaalinkomsten opleiding  -2.313    
Totaal pijler 3:  -112 -6,90   
    
4. Belangenbehartiging en communicatie   
   
Gefinancierde rechtshulp  25 1,54  
Project KEI  60 3,70  
Project Herziening Strafvordering  10 0,62  
Aanpassen website  80 4,93  
Jaarverslag  7 0,43  
Algemene publiciteit, promotie, manifestaties  35 2,16  
Advocatenblad  150 9,25  
Symposia en seminars  265 16,34  
Totaal pijler 4  632 38,97   
    
5. Wetgevingsadvisering
      
Hoogleraar  75 4,62  
Adviescommissies wetgeving  20 1,23  
Totaal pijler 5  95 5,85   
    
6. Tableau      

Vervanging OneDirect  180 11,10  
Mijn Orde  50 3,08  
OneDirect  200 12,33  
Hosting en onderhoud BAR  75 4,62  
Totaal kosten  505    
Doorbelasting licenties OneDirect  -30 -1,85    
Totaal pijler 6  475 29,28  
  
   
   
   
      
     
      

7. Toezicht
      
College van toezicht  306 18,87  
Wwft uitbouw kennis en voorlichting  5 0,31  
CCV ontwikkeling - onderhoud  50 3,08  
Ondersteuning uitvoering toezicht dekens  25 1,54  
Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur  10 0,62  
Registratie voordeurdelers   105 6,47  
Totaal pijler 7:  501 30,89   
 
8. Tuchtrecht
      
Vacatiegeld en reiskosten advocaatleden 
HvD en RvD  120 7,40  
Ondersteuning tuchtrechtspraak (SOTA)  2520 155,37  
Totaal kosten tuchtrechtspraak  2640    
Kostenveroordeling (art. 48, zesde lid)  -200 -12,33  
Griffierecht klachten RvD  -50 -3,08  
Totaal pijler 8  2390 147,36   
      
9. Juridische aangelegenheden 
     
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  136 8,39  
Kosten bezwaar en beroep  5 0,31  
Totaal pijler 9  141 8,70   
    
A. Bestuurlijke organisatie 
     
Algemene raad      
Vergoedingen leden algemene raad  550 33,91  
Reis-, verblijf- en vergaderkosten  45 2,77  
Mediatraining  7 0,43  
Totaal algemene raad  602    
College van afgevaardigden      
Vacatiegelden  60 3,70  
Vergaderkosten  60 3,70  
Totaal college van afgevaardigden  120    
Raad van advies  10 0,62  
Buitenland      
C.C.B.E.  80 4,93  
IBA/UIA/CEEBA/ABA/ICB  60 3,70  
Totaal buitenland  140    
Algemeen      
Representatiekosten  5 0,31
Externe advisering  25 1,54
Totaal algemeen  30    
Subtotaal bestuurlijke organisatie  902  
Doorberekening naar college van toezicht  -29 -1,79
Totaal pijler 10:  873 53,82   

B. Bureau van de NOvA     
      
Personeelskosten 6015 370,86
Huisvesting 712 43,90
Kantoor 317 19,54
Informatietechnologie 764 47,11
Subtotaal bureau van de NOvA 7808 481,41
Doorberekening aan College van Toezicht -252 -15,54
Inkomsten restaurant  -15 -0,92
Rente -25 -1,54
Totaal pijler 11: 7.516 463,41 
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*  De kosten voor de bestuurlijke organisatie (A) en het bureau van de NOvA (B) 
worden voor het grootste deel gealloceerd aan de pijlers 1 t/m 9.

fINaNCIËLE BIJDraGE

WAAR GAAT UW FINANCIËLE BIJDRAGE NAARTOE?
Vorige maand ontving elke advocaat 
in Nederland de factuur voor de 
finan ciële bijdrage 2017 (790 euro 
voor categorie 1 en 259 euro voor 
categorie 2). Deze bijdragen vanuit de 
balie stelt de Nederlandse orde van 
advocaten als beroepsorganisatie 
voor meer dan 17.500 advocaten in 
staat om de onafhankelijke posi

tie van de advocatuur te borgen en 
uitvoering te geven aan de bij wet 
opgedragen taken. Hieronder vallen 
onder meer het zorg dragen voor de 
beroepsopleiding, de organisatie van 
de tuchtrechtspraak, het bevorderen 
van de kwaliteit van de beroepsgroep 
en de regeling van het systeemtoe
zicht. Daarnaast behartigt de NOvA 

de belangen van de advocatuur in 
ruime zin zoals het bewaken van 
het verschoningsrecht en de zeker
stelling van de toegang tot het recht. 
Wat de NOvA dit jaar precies met uw 
financiële bijdrage doet, ziet u in de 
grafiek. De kosten per pijler staan 
hiernaast uitgesplitst in de tabellen, 
gebaseerd op de begroting voor 2017.
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Personeelskosten 6015 370,86
Huisvesting 712 43,90
Kantoor 317 19,54
Informatietechnologie 764 47,11
Subtotaal bureau van de NOvA 7808 481,41
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VErZEKErINGSrEChT

‘DE “DIRECTE ACTIE” IS OP ONS ADVIES 
BEPERKT TOT LETSELSCHADE’
De NOvA telt zeventien adviescommissies wetgeving, die gevraagd en ongevraagd 
advies uitbrengen over wetsvoorstellen. Eén daarvan is de adviescommissie 
verzekeringsrecht. Vier vragen aan de voorzitter Tjalling Dorhout Mees.

Wat is kenmerkend voor uw advies-
commissie?
‘Alle leden hebben jarenlange erva
ring op het gebied van verzekerings
recht. De commissie is gemêleerd 
samengesteld, zowel wat betreft de 
grootte van kantoren, focus binnen 
het verzekeringsrecht als regionale 
spreiding. Een aantal leden staat 
voornamelijk verzekeraars bij, ande
ren staan ook met regelmaat verze
kerden bij. Deze brede samenstelling 
is van belang voor een zo evenwichtig 
mogelijke advisering. Leden van de 
commissie hebben ook ervaring met 
internationale vraagstukken en heb
ben goed zicht op de ontwikkelingen 
in de Europese regelgeving.’

Welk wetgevingstraject staat u het 
meest bij?
‘De totstandkoming van titel 7.17 
BW: de verzekering. Aan dit project 
hebben alle leden van de adviescom
missie verzekeringsrecht een eigen 
bijdrage geleverd. De uitkomsten 
van die deeladviezen zijn door de 
commissie als geheel besproken en 
in het definitieve advies opgenomen. 
De meeste opmerkingen waren ter 
verbetering of verduidelijking van de 
wetgeving.
Op één onderdeel, de “directe actie”, 
hebben we als commissie duidelijk 
stelling genomen. Met een direc
te actie kan een benadeelde de te 

verhalen schade rechtstreeks van de 
verzekeraar vorderen. Hierover waren 
wij kritisch. De commissie was er 
met name niet van overtuigd dat de 
directe actie zou moeten worden in
gevoerd, zeker niet met de reikwijdte 
zoals in het voorgestelde artikel was 
weergegeven. Als de minister toch de 
directe actie wilde invoeren, luidde 
het advies van de commissie om dit 
te beperken tot letselschade, dan wel 
tot schade uit onrechtmatige daad. 
Ons advies is deels overgenomen: 
de directe actie is weliswaar tegen 
ons advies in ingevoerd, maar wel 
beperkt tot letselschade.’

Met welk advies heeft u echt het 
 verschil kunnen maken?
‘Recent heeft de adviescommis
sie verzekeringsrecht geadviseerd 
over de Implementatiewet voor de 
Europese PRIIP’sverordening. Naar 
aanleiding van het advies zijn artikel 
1:77c van de Wet op het financieel 
toezicht en de memorie van toelich
ting aangepast. Het voert te ver om 
hier in detail op in te gaan, maar met 
deze aanpassing is in elk geval in 
belangrijke mate aan de kritiek van 
de commissie tegemoetgekomen.’

Wat staat de komende tijd boven aan 
in uw agenda?
‘De commissie is vanaf 1 januari 2017 
van samenstelling veranderd. Kitty 

Lieverse van Loyens & Loeff en Rob 
Meijer van Houthoff Buruma  waren 
na vele jaren actief lidmaatschap 
door de nieuwe regels van de NOvA 
genoodzaakt om afscheid van de com
missie te nemen. Natalie Vloemans 
van Ploum Lodder Princen en Pieter 
Leerink van JPR Advocaten zijn voor 
hen in de plaats gekomen. Voor de vol
gende bijeenkomst staat dan ook hoog 
op de agenda de vraag wat hoog op de 
agenda moet komen. Ongetwijfeld zal 
de nietaflatende regelgeving op het 
gebied van financiële markten daarbij 
een belangrijke rol blijven spelen.’

SAMENSTELLING 
ADVIESCOMMISSIE 
VERZEKERINGSRECHT
Tjalling Dorhout Mees, Nysingh 
 advocatennotarissen (voorzitter)
Stijn Franken, NautaDutilh (secreta
ris)
Pieter Leerink, JPR Advocaten
Natalie Vloemans, Ploum Lodder 
Princen
Wim Weterings, Dirkzwager
Berry van Wijk, Houthoff Buruma

OVERZICHT 
ADVIESCOMMISSIES
Kijk voor een overzicht van alle 
 adviescommissies op advocatenorde.
nl > Advocaten > Persoonsgegevens > 
Adressen en ledenlijst > Adviescom
missies wetgeving.

oNDErTuSSEN oP hET BINNENhof

In verband met het verkiezingsreces van de Tweede Kamer 
van 24 februari tot en met 20 maart vervalt deze rubriek.



“Ik wil met mensen samenwerken. Net als in een zeilwedstrijd, er samen 

volledig voor gaan. Met enthousiaste mensen om me heen die me inspireren, 

motiveren en het allerbeste in me naar boven halen. Deze mensen prikkelen  

mij om tot het uiterste te gaan. Dat doe ik ook bij Hogan Lovells, een inter - 

na tionaal advocatenkantoor met een wereldwijd netwerk, voortreffelijke 

opleidingsmogelijkheden, een collegiale sfeer en uitdagende zaken. Voor mij  

dé plek om het maximale uit mezelf te halen!” 

 

Ben jij ook uiterst gedreven en wil je samen tot het uiterste gaan?

Kies dan voor Hogan Lovells, aan de Keizersgracht in hartje Amsterdam.

www.werkenbijhoganlovells.nl

“HET ZIJN DE MENSEN OM  
ME HEEN DIE HET BESTE IN  
ME NAAR BOVEN HALEN!”

Marieke Poulie,
Senior Advocaat Intellectual Property,  
Media & Technology, Hogan Lovells

UITERST
GEDREVEN Hogan Lovells International LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs

HOGAN1701 210x297 fc afl. Marieke [CERT].indd   1 18-01-17   09:48
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NAAR ANDER 
KANTOOR
Aarts, mw. mr. F.F.: 
Cleerdin & Hamer te 
Amsterdam
Abramse, mw. mr. E.: 
DVAN advocatuur & 
notariaat te Rotterdam
Agterberg, mr. V.O.: 
Agterberg & Van Dijk te 
Utrecht
Alsters, mw. mr. 
F.G.M.M.: Akzo Nobel 
NV te Arnhem
Altenaar, mr. W.: 

Marxman Advocaten 
B.V. te Amersfoort
Aqde, mr. A. el: Van 
Doorn cs te Amsterdam
Augustin, mr. B.H.A.: 
Simons & Partners 
advocaten te Gulpen
Baarle, mw. mr. E.V.S. 
van: Maet Advocaten te 
Zeewolde
Bakker, mw. mr. P.A.: 
Baker & McKenzie 
Amsterdam N.V. te 
Amsterdam
Bassyouni, mw. mr. 
B.: Basell Service 
Company B.V. te 
Rotterdam
Beljaars, mw. mr. M.: 
MannaertsAppels 
Advocaten te Tilburg
Berg, mr. J.M. van den: 
Houthoff Buruma te 
New York
Berg, mr. S.A.P. 
van den: Beelaard 
Breetveld Advocaten te 
’sGravenhage

Berg, mr. S.W. van 
den: RESOR N.V. te 
Amsterdam
Berge, mr. E.A.H. ten: 
Cees Advocaten te 
Naaldwijk
Beukers, mr. H.H.T.: 
Boels Zanders 
Advocaten te 
Eindhoven
Bezem, mw. mr. E.E.M.: 
Cleerdin & Hamer te 
Amsterdam
Biesheuvel-Hoitinga, 
mw. mr. J.: De Haan 

Advocaten & Notarissen 
te Groningen
Blom, mw. mr. R.A.: 
Cees Advocaten N.V. te 
Delft
Boeve, mr. G.G.: 
VMBS Advocaten te 
Eindhoven
Bolhuis, mw. mr. L.: 
Philips Lighting B.V. te 
AmsterdamZuidoost
Bos, mr. V. van den: 
DVAN advocatuur & 
notariaat te Rotterdam
Bosboom, mr. D.J.: 
EBH Legal B.V. te 
Honselersdijk
Bosch, mr. M.K.M.: 
Maverick Advocaten 
N.V. te Amsterdam
Bosshardt, mr. H.A.: 
Marxman Advocaten 
B.V. te Amersfoort
Broekman, mr. P.G.: 
Vorstman Advocaten te 
Naarden
Broekman, mw. mr. 
M.F.H.: Bird & Bird LLP 
te ’sGravenhage

Brouwers-Wozniak, 
mw. mr. A.D.: 
Broeseliske Van 
Vlijmen Advocaten te 
’sGravenhage
Buitelaar, mr. M.: Cees 
Advocaten N.V. te Delft
Buiting, mr. J.W.H.: 
Cees Advocaten N.V. te 
Delft
Ceylan, mw. mr. E.: 
SERV te Amersfoort
Chorus, mr. F.A.: De 
Koning Vergouwen 
Advocaten te 

Amsterdam
Commijs, mr. N.S.: 
Benthem Gratama 
Advocaten te Zwolle
Deinum, mr. H.J.: Cees 
Advocaten N.V. te Delft
Dekens, mw. mr. 
N.W.A.: Tophoff 
Advocaten te Alkmaar
Dekker, mw. mr. H.B.: 
DVAN advocatuur & 
notariaat te Rotterdam
Dessing, mw. mr. M.R.: 
Schyns Advocaten te 
Utrecht
Diepeveen-Goldhoorn, 
mw. mr. S.M.: Boeve 
Familierecht B.V. te 
Arnhem
Dietvorst-Janssen, 
mw. mr. L.M.E.: 
Advocatenkantoor 
Dijkgraaf te 
’sGravenhage
Dijck, mw. mr. 
A.C.W.M. van: Kehrens 
Snoeks Advocaten & 
Mediators te Best
Dijkstra, mw. mr. V.E.J.: 

Houthoff Buruma te 
Brussel
Dooren-Korenstra, 
mw. mr. A.W.: Reitsma 
advocaten te Vught
Douma, mr. E.C.: 
de Groot Douma 
Vosmeijer te 
Amstelveen
Dufour, mr. R.: Immix 
Advocaten te Zeist
Duiveman, mw. 
mr. A.C.W.: 
KoerhuisKersten 
familierechtadvocaten 

en scheidings
mediators te Zwolle
Dullaart, mr. J.A.: Cees 
Advocaten te Naaldwijk
Eefting, mr. R.P.: 
Rechtshulp Advocaten 
te Assen
Eksen, mw. mr. A.: 
KienhuisHoving 
advocaten en 
notarissen te Enschede
Elk, mr. A.J.W. van: 
Van der Steenhoven 
advocaten N.V. te 
Amsterdam
Elshof, mr. P.P.J.: Cees 
Advocaten N.V. te Delft
Faassen, mr. M.J.P.: 
Gimbrère International 
Advocaten te Breda
Falkena, mw. mr. 
M.: Okkerse & Schop 
Advocaten te Almere
Fellinger, mr. J.H.: 
Fruytier Lawyers 
in Business B.V. te 
Amsterdam
Flantua, mw. mr. 
S.: Okkerse & Schop 

Advocaten te Lelystad
Franssen, mw. mr. 
M.H.W.: Windt Le 
Grand Leeuwenburgh 
te Rotterdam
Gaasbeek, mw. 
mr. P.B.: Coupry te 
’sGravenhage
Gardingen, mw. mr. 
L.V. van: Houthoff 
Buruma te London
Gerbrandij, mr. W.A.P.: 
Mr. W.A.P. Gerbrandij, 
advocaat te Amsterdam
Gerretsen, mr. R.B.: 

Windt Le Grand 
Leeuwenburgh te 
Rotterdam
Giessen, mw. mr. J. van 
der: Cees Advocaten 
N.V. te Delft
Goeij-Prins, mw. mr. 
J.C.: NautaDutilh te 
New York
Gog, mr. P.J.C. van: 
Leeman Verheijden 
Huntjens Advocaten te 
Rotterdam
Goossens, mw. mr. 
B.A.: Bosselaar & 
Strengers Advocaten te 
Utrecht
Goudriaan, mw. mr. 
M.E.: Muller Advocaten 
te Gouda
Griffioen, mr. EJ.W.: 
DVAN advocatuur & 
notariaat te Rotterdam
Grimm, mw. mr. M.: 
Klopstra c.s. Advocaten 
en Mediators te 
Hoogezand
Groot, mr. J. de: 
de Groot Douma 

TraNSfErS

WIE, WAT, WAAR?
Wie vertrok, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u zelf onlangs van kantoor gewisseld 
of eigen baas geworden? Mail uw verhaal of meld u aan via redactie@advocatenorde.nl.

KRIEBELEND ONDERNEMERSBLOED
Kriebelend ondernemersbloed, tijd voor een nieuwe uitdaging en behoefte 
aan een betere balans tussen werk en privé. Dit zijn de redenen dat Nicole 
Lindhout (42), voormalig advocaat en mediator familie en erfrecht bij 
Holla Advocaten, voor zichzelf is begonnen. ‘Interessant aan dit rechtsge
bied vind ik dat ik mensen bijsta in een voor hen emotioneel vaak moeilijke 
periode, zoals een echtscheiding of de afwikkeling van de nalatenschap 
van een dierbare. Op ondernemersvlak kan ik nog leren. Ik wil graag meer 
mensen laten ervaren dat met mediation goede resultaten te behalen zijn.’
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Vosmeijer te 
Amstelveen
Haans, mw. mr. 
C.A.F.: Olie & De Jonge 
Advocaten te Goes
Haas, mr. R.P.H.W.: 
Cogens Advocaten te 
Heerlen
Haase, mw. mr. N.C.: 
KBS Advocaten N.V. te 
Utrecht

Haasjes, mw. mr. M.: 
HJF Advocaten B.V. te 
Voorburg
Habib-Portier, mw. mr. 
A.: Utens Advocaten te 
Leeuwarden
Hagelstein, mr. C.T.: 
NautaDutilh N.V. te 
Amsterdam
Hagendoorn, mr. J.R.: 
DVAN advocatuur & 
notariaat te Rotterdam
Haneveer, mw. 
mr. J.A.F.: Verus te 
Woerden
Heidinga, mw. mr. F.: 
Shioda Advocaten te 
Hilversum
Hel, mr. J.A. van de: 
Stek te Amsterdam
Hellinga-van Dijk, 
mw. mr. K.: Hellinga 
& Hellinga Advocaten 
B.V. te Capelle aan den 
IJssel
Helvert, mw. mr. S. van: 
Van den Wildenberg 
& Van Halder te 
Nijmegen
Hemmink, mw. mr. D.: 
Philips Lighting B.V. te 
AmsterdamZuidoost
Hennevelt, mr. H.P.Th.: 
Shell International B.V. 
te ’sGravenhage
Herder, mw. mr. 
H.M. den: AKD te 
Amsterdam
Heuverling, mr. O.: 
Cees Advocaten te 
Naaldwijk
Hiemstra, mr. J.: Cees 

Advocaten N.V. te Delft
Hoek, mw. mr. M.S. van 
der: Cees Advocaten te 
Naaldwijk
Hof, mw. mr. S.M.: 
Cleerdin & Hamer te 
Amsterdam
Hordijk, mr. F.J.: Cees 
Advocaten te Naaldwijk
Houben-Timmermans, 
mw. mr. J.A.: Rutten & 

Welling Advocaten LLP 
te Heerlen
Hövell tot Westervlier 
en Wezeveld, mr. T.J.M. 
van: BarentsKrans N.V. 
te ’sGravenhage
Hustings-Goes, mw. 
mr. I.J.M.A.: Forward 
Advocaten te Tilburg
Jaarsma, mr. R.A.: 
Immix Advocaten te 
Zeist
Janssen, mr. S.H.: 
Baker & McKenzie LLP 
te London
Keeken, mr. J.H. van: 
Assuraad Advocaten BV 
te Ermelo
Kiefte, mw. mr. A.Y. te: 
Cees Advocaten N.V. te 
Delft
Klaui, mw. mr. C.C.: 
Akin Gump Strauss 
Hauer & Feld te Londen
Kleingeld, mr. J.J.Y.: 
EBH Legal B.V. te Delft
Kolste, mr. N.: De 
Bont Advocaten te 
Amsterdam
Kroes, mw. mr. I. de: 
Gemeente Den Haag te 
’sGravenhage
Laarse, mr. M. van der: 
DVAN advocatuur & 
notariaat te Rotterdam
Large, mr. S.H.W. Le: 
Bruggink & Van der 
Velden Advocaten 
Belastingadviseurs BV 
te Utrecht
Leen, mw. mr. R.D.: 
Wij advocaten te 

Amsterdam
Leeuwen, mr. R.M.R. 
van: Leeway Advocaten 
te Amsterdam
Leliveld, mr. J.T.C.: 
Van Doorne N.V. te 
Amsterdam
Lenstra, mr. R.X.: 
DVAN advocatuur & 
notariaat te Rotterdam
Liere, mr. E. van: 

Van Doorne N.V. te 
Amsterdam
Marcusse, mr. M.F.: 
Cees Advocaten N.V. te 
Delft
Martens, mw. mr. L.: 
Immix Advocaten te 
Zeist
Meegdenburg, mr. A.W. 
van: Cees Advocaten 
N.V. te Delft
Mersch, mw. mr. M.F. 
van der: Velink & De 
Die Advocaten te 
Amsterdam
Meulen, mw. mr. E. van 
der: LEAN Lawyers te 
Utrecht
Minnaard, mr. 
M.W.: HELD B.V. te 
Amsterdam
Minne, mw. mr. 
E.D. van der: BLIX 
Advocaten te 
Amsterdam
Moison, mw. mr. E.M.: 
Houthoff Buruma te 
Rotterdam
Munk, mr. P.J.: 
Vesper Advocaten te 
Amsterdam
Noordzij, mr. L.M.: 
AMS Advocaten te 
Amsterdam
Noort, mr. B.F. van: 
Cees Advocaten N.V. te 
Delft
Odijk, mw. mr. S.: 
Nysingh advocaten
notarissen N.V. te 
Zwolle
Odink, mr. M.J.: 

Leeway Advocaten te 
Amsterdam
Oosteren, mr. V. van: 
Fruytier Lawyers 
in Business B.V. te 
Amsterdam
Ortmans, mw. mr. 
S.L.M.: Philips 
International B.V. te 
Eindhoven
Oudolf, mr. F.M.: 

Stibbe N.V. te 
Amsterdam
Overdam, mr. J. van: 
FNV Advocaten te 
Woerden
Overes, mw. mr. T.S.S.: 
Diekstra Van der Laan 
Advocaten te Leiden
Oversteeg, mw. 
mr. A.M.S. van: 
Advocatenkantoor 
Rafaela te Rotterdam
Pander, mw. mr. L.: 
Légalité te Drachten
Plas-Hoebeke, mw. mr. 
B.R.D.: NautaDutilh 
N.V. te Amsterdam
Plug, mr. M.R.: Cees 
Advocaten N.V. te Delft
Postma, mr. D.H.J.: 
Allen & Overy LLP te 
Amsterdam
Postma, mr. J.: EBH 
Legal B.V. te Delft
Psara, mw. mr. MT.: 
Stam Familierecht 
Advocaten & Mediators 
te Vught
Quindt, mw. mr. N.C.: 
mr. R.M.W.H. Bedaux 
te Heerlen
Raats, mr. T.: Maverick 
Advocaten N.V. te 
Amsterdam
Ravelli, mr. J.J.M.: 
Norton Rose Fulbright 
LLP te Amsterdam
Relouw, mw. mr. 
L.M.F.: Köster 
Advocaten N.V. te 
Haarlem
Riedijk, mw. mr. N.R.: 

EBH Legal B.V. te 
Honselersdijk
Rispens, mr. H.A.: 
Shioda Advocaten te 
Hilversum
Rommy, mr. L.R.: 
Advocatenkantoor 
Siccama te Amsterdam
Rooij, mw. mr. J. de: De 
Breij Evers Boon N.V. te 
Amsterdam

Roos, mr. G.M.P.: 
Haagstate Advocaten 
N.V. te ’sGravenhage
Rosenberg Polak, mw. 
mr. T.L.: Houthoff 
Buruma te Rotterdam
Rutten, mr. J.G.D.: 
Shioda Advocaten te 
Hilversum
Sassen, mr. M.A.B.: 
Kortman Advocaten te 
’sGravenhage
Schreuders, mr. D.S.: 
Simmons & Simmons 
LLP te Amsterdam
Schut, mr. T.P.: Schut 
en Dragtenstein 
Advocaten te 
Amsterdam
Shreki, mw. mr. W.M.: 
Libertas Lawyers te 
Rotterdam
Sieswerda, mw. mr. 
A.E.: Köster Advocaten 
N.V. te Haarlem
Slaghekke, mw. mr. 
M.M.R.: NautaDutilh 
N.V. te Amsterdam
Sluijs, mr. 
J.J.M.: Coupry te 
’sGravenhage
Slump, mr. J.J.: 
Gemeente Zoetermeer 
te Zoetermeer
Stap, mr. S.H. van der: 
DVAN advocatuur & 
notariaat te Rotterdam
Stark, mw. mr. R.M.: 
Van Veen Advocaten te 
Ede gld
Stiekema, mr. R.: 
Immix Advocaten te 

PENSIOEN IS VOOR IEDEREEN VAN BELANG
Teun Huijg (36), Maarten Minnaard (48) en Mark Heemskerk (40) zijn 
onlangs held gestart na te hebben gewerkt als pensioenrechtadvocaat bij 
respectievelijk Stibbe, Houthoff Buruma en Onno F. Blom Advocaten. ‘Wij 
vormen een unieke combinatie van praktijk en wetenschap, civiel en fiscaal 
recht en we zijn betrokken geweest bij de belangrijkste pensioenzaken van 
de afgelopen jaren. Het pensioenrecht is altijd in beweging en het is voor 
iedereen van belang. Wij kunnen door onze kennis het verschil maken. Wij 
zitten boven op alle ontwikkelingen, maken desnoods nieuwe jurispruden
tie en houden elkaar en onze klanten scherp.’
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Zeist
Stobbe, mr. J.J.: Gutter 
Lamphen Hooijer 
Advocaten te Utrecht
Stoeten, mr. G.R.: 
De Haan Advocaten 
& Notarissen te 
Groningen
Stoffijn, mw. mr. M.A.: 
Van As Advocaten te 
’sHertogenbosch
Stolk, mw. mr. N.: 
EBH Legal B.V. te 
Honselersdijk
Thöenes, mr. M.J.: 
Adriaanse van der 
Weel Advocaten te 
Rotterdam
Timmerman, mr. 
D.: Straatman 
Koster Advocaten te 
Rotterdam
Unen, mw. mr. D.V. van: 
Stedin Netbeheer B.V. 
te Rotterdam
Veen, mr. H. van: Delta 
Lloyd te Amsterdam
Veenhoff, mw. mr. 
S.C.: 2BW Advocaten te 
Nijmegen
Velde, mr. J.A.R. van 
de: Oomes Advocaten 
te Son
Velden, mw. mr. 
M.C.B. van der: 
MannaertsAppels 
Advocaten te Breda
Vellekoop, mw. mr. 
P.: EBH Legal B.V. te 
Honselersdijk
Vencken, mr. H.J.K.: 
Houthoff Buruma te 
Amsterdam

Verheij, mr. B.: 
Gemeente Advocaten 
Rotterdam te 
Rotterdam
Vermeulen, mr. 
O.: Straatman 
Koster Advocaten te 
Rotterdam
Vermeulen, mw. 

mr. E.T.: Arcagna te 
Amsterdam
Verwoert, mw. 
mr. M.E.: Leeway 
Advocaten te 
Amsterdam
Verzaal, mw. mr. 
S.A.C.: de Groot 
Douma Vosmeijer te 
Amstelveen
Vliet, mr. M. van der: 
Baker & McKenzie 
Amsterdam N.V. te 
Amsterdam
Vliet, mw. mr. K.S.L. 
van: Cees Advocaten te 
Naaldwijk
Volleberg, mr. D.S.: 
La Gro Advocaten te 
Gouda
Vos, mw. mr. W.D. de: 
Rohe Advocaten te 
Amsterdam
Vries, mw. mr. D. 
de: Stibbe N.V. te 
Amsterdam
Vries-Blom, mw. mr. 
L.E.M.: Cees Advocaten 
N.V. te Delft
Wanders, mr. K.G.K.: 
Fruytier Lawyers 
in Business B.V. te 
Amsterdam
Wessel, mr. R.H.A.: 
Cees Advocaten N.V. te 
Delft
West, mr. M.A.J.: Van 
der Feltz advocaten te 
’sGravenhage
Wezelenburg, mr. P.: 
Cees Advocaten N.V. te 
Delft
Wiggers, mr. S.H.: 

Bergh Stoop & Sanders 
te Amsterdam
Wijk, mw. mr. M.M. 
van: EBH Legal B.V. te 
Honselersdijk
Wittekamp, mr. J.J.: 
Cees Advocaten N.V. te 
Delft
Wolfs, mr. W.: Straus 

Wolfs Advocaten te 
Amsterdam
Yildirim, mr. V.E.: 
Allen & Overy LLP te 
Amsterdam
Zivkovic, mw. mr. D.: 
Heineken International 
B.V. te Amsterdam
Zomers, mw. mr. L.S.: 
Advocatenkantoor 
Warmerdam te 
Alkmaar
Zondag, mr. J.A.: 
Holla Advocaten te 
Eindhoven
Zuiderwijk, mw. mr. 
M.N.C.: EBH Legal B.V. 
te Honselersdijk

NAAR NIEUW(E) 
KANTOOR OF 
ASSOCIATIE
A Lawyer (mw. mr. 
A.H. WeijtsHuiskes te 
Naarden)
advocaat Changoer 
(mr. D.R. Changoer te 
Amsterdam)
Advocasus (mr. C.M. 
Brouwers te Gemert)
Advocatenkantoor 
(mr. N.P.J. Frijns te 
Maastricht)
Advocatenkantoor 
Flipse (mw. mr. M. Til
Flipse te Varsseveld)
Advocatenkantoor 
Gerards (mw. mr. A. 
Gerards te Oldenzaal)
Advocatenkantoor 
Hagens (mr. G. Hagens 
te Utrecht)
Advocatenkantoor 

Hendry de Boer (mr. H. 
de Boer te Zutphen)
Advocatenkantoor 
Huber (mw. mr. A. 
Huber te Arnhem)
Advocatenkantoor 
Louwerse (mw. mr. A.L. 
Louwerse te Haarlem)
Advocatenkantoor 
Spangesekade (mw. 

mr. M. HaarBas te 
Rotterdam)
Advocatenkantoor van 
der Veer (mr. D.P. van 
der Veer te Nijmegen)
Advocatenkantoor Van 
Gilst (mr. J.E. van Gilst 
te Wageningen)
Advocatenkantoor 
Weegenaar (mr. 
E.R. Weegenaar te 
’sGravenhage)
Advocatenpraktijk mr. 
M.P. Geerdink (mr. M.P. 
Geerdink te Assen)
Allen & Overy LLP (mw. 
mr. M.L. Seckel te New 
York)
Altun Corporate 
Law (mr. R. Altun te 
Amsterdam)
Anita VAN WIJK 
advocaat|(scheidings)
mediator in 
familiezaken (mw. 
mr. J.M.G. van Wijk te 
Leeuwarden)
Atlas Fiscaal Advocaten 
B.V. (mr. B. Niels te 
Amsterdam)
ATS Advocatuur (mw. 
mr. H. BulutYazir te 
’sGravenhage)
Bakx & Snorn 
Strafrechtadvocaten 
(mw. mr. E.M. Bakx 
en mr. R.P. Snorn te 
Heerenveen)
Bergs Advocatuur 
& Mediation (mw. 
mr. C.M.F. Bergs te 
Amsterdam)
Bernard Tamaëla 

Advocatuur (mr. B.S. 
Bernard te Laren nh)
Block Advocaten (mw. 
mr. A.A. Bloemberg en 
mw. mr. R.P.M. Kocken 
te Haarlem)
BMW Nederland B.V. 
(mw. mr. C.E.E.S.M. 
Spierings te Rijswijk 

zh)
Boendermaker 
Letselschade 
Advocatuur (mr. Y.B. 
Boendermaker te 
Hilversum)
Boerwinkel 
Advocatenkantoor 
Bergen (mw. mr. M.E. 
Boerwinkel te Bergen 
nh)
BRISK legal (mr. D.J. 
Smits te Eindhoven)
Brouwer Advocatuur 
(mw. mr. J.C. Brouwer 
te Bolsward)
Bruins Advocatuur 
& Mediation (mw. 
mr. T.A. Bruins te 
Aerdenhout)
Carlijn Rouwet 
Advocatuur (mw. 
mr. C.J. Rouwet te 
Lichtenvoorde)
Cees Advocaten N.V. 
(mr. E.A.H. ten Berge, 
mr. J.A. Dullaart, mr. 
O. Heuverling, mw. 
mr. M.S. van der Hoek, 
mr. F.J. Hordijk en mw. 
mr. K.S.L. van Vliet te 
Naaldwijk)
Cees Advocaten N.V. 
(mw. mr. R.A. Blom, 
mr. M. Buitelaar, mr. 
J.W.H. Buiting, mr. 
H.J. Deinum, mr. P.P.J. 
Elshof, mw. mr. J. 
van der Giessen, mr. 
J. Hiemstra, mw. mr. 
A.Y. te Kiefte, mr. M.F. 
Marcusse, mr. A.W. 
van Meegdenburg, 

mr. B.F. van Noort, 
mr. M.R. Plug, mr. B.J. 
Tideman, mw. mr. 
L.E.M. VriesBlom, mr. 
R.H.A. Wessel, mr. P. 
Wezelenburg en mr. J.J. 
Wittekamp te Delft)
Coupry (mw. mr. P.B. 
Gaasbeek, mr. A. de 

‘GET OUT OF JAIL CARD’
Kim Kieft (31) en Claartje van Keulen (34) hebben onlangs hun eigen straf
rechtkantoor opgericht na bij Van Essen Advocaten te hebben gewerkt. ‘De 
tijd was rijp om eigen beslissingen te nemen zonder verantwoording af te 
hoeven leggen. De flexibiliteit en vrijheid zijn onbetaalbaar. Het opbouwen 
van een goed strafrechtkantoor en de wijze waarop wij ons kantoor in de 
markt zetten, heeft onze focus de komende jaren. Als je boven het maaiveld 
uit wilt steken, vergt dat de nodige creativiteit. Zo hebben we onze eigen 
visitekaartjes laten vormgeven met de pakkende tekst: ‘get out of jail card’. 
Een visitekaartje waar onze cliënten de humor van inzien.’
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Groot en mr. J.J.M. 
Sluijs te ’sGravenhage)
DDH Advocatuur (mw. 
mr. D.W.M. de Haan te 
Oosterhout nb)
de Groot Douma 
Vosmeijer (mr. E.C. 
Douma, mr. J. de 
Groot, mw. mr. S.A.C. 
Verzaal, mw. mr. H. 
Vosmeijer en mw. mr. 
L. van Wassenberg te 
Amstelveen)
De Haan Advocaten en 
Notarissen (mr. R. de 
Bondt en mr. E.A. de 
Waart te Schiphol)
Dijkmanlaw 
advocatuur en 
belastingadvies 
(mr. R.P. Dijkman te 
’sGravenhage)

Dolderman 
Letselschade 
Advocaten (mr. V. 
Dolderman en mr. T.J. 
van der Torn te Utrecht)
Drechtsteden 
Advocaten (mr. A.W. 
Niesert te Sliedrecht)
Drummen Advocatuur 
(mw. mr. W. Drummen 
te Amsterdam)
EBH Legal B.V. (mr. 
D.J. Bosboom, mr. J. 
Geelhoed, mr. J.J.Y. 
Kleingeld, mr. J. 
Postma, mw. mr. N.R. 
Riedijk, mr. N.P.O. 
Ruysch, mw. mr. N. 
Stolk, mw. mr. P. 
Vellekoop, mw. mr. 
M.M. van Wijk en mw. 
mr. M.N.C. Zuiderwijk 
te Honselersdijk)
Elferink & Kortier 
Advocaten (mw. mr. 
M.H. Elferink en 
mr. M.J.M. Kortier te 
Deventer)
Essers Advocaten 
(mr. M.J.J.M. Essers te 
Amsterdam)
Familie & Strafrecht 

Advocaat Flokstra (mw. 
mr. M.S. Flokstra te 
Oldenzaal)
FB LabourWise (mw. 
mr. F.C. Boel te Laren 
nh)
Frank Heideman, 
advocaat (mr. 
F.J. Heideman te 
Amsterdam)
Gase Advocatuur (mr. 
H. Gase te Almere)
Gemeente Ermelo (mw. 
mr. L.M. Jonkervan 
den Brink te Ermelo)
Haag & Duin 
Advocatuur (mw. 
mr. A. Akhiat te 
’sGravenhage)
HELD B.V. (mr. M. 
Heemskerk, mr. 
T. Huijg en mr. 

M.W. Minnaard te 
Amsterdam)
Henkelman Advocatuur 
| Familierecht & 
Mediation (mr. E. 
Henkelmande Mooy te 
Groningen)
Inalfa Roof Systems, 
Inc. (mw. mr. P.W. de 
Best te Auburn Hills)
Irma van den Heuvel 
Advocaat & Mediator 
(mw. mr. I.T.F. van den 
Heuvel te Westerhoven)
ITenIE (mr. H.J.A. 
Klasens te Amsterdam)
Jan Hein van Rijswijck 
Advocaat (mr. J.H.F.M. 
van Rijswijck te 
Arnhem)
Juist Advocatuur (mw. 
mr. M.A. Ploemen te 
Heerlen)
Kieft Advocaat (mw. 
mr. K.A. Kieft te 
Amsterdam)
Koudijs Advocatuur 
(mr. A.E.M.C. Koudijs 
te Utrecht)
Kouwenaar Advocatuur 
(mw. mr. A. Kouwenaar
de Coninck te Nijkerk 

gld)
Kroesbergen Advocaat 
(mr. S. Kroesbergen te 
Hoogeveen)
Lamers cs Advocaten 
(mr. W.J.J. Lamers te 
Amstelveen)
Lawfact (mr. S.E. van 
Roggen te Nieuwegein)
Leeway Advocaten 
(mr. R.J. Dolk, mr. 
R.M.R. van Leeuwen, 
mr. M.J. Odink en mw. 
mr. M.E. Verwoert te 
Amsterdam)
Legal2 People (mr. 
M.L.M. Klinkhamer te 
’sGravenhage)
Legaltree Novakovski 
(mw. mr. T. Novakovski 
te Leiden)
Leroux Advocatuur 

B.V. (mr. A.A. Leroux te 
Eindhoven)
Lexcom Legal (mr. F. 
Swart te Amsterdam)
Liane van Etten 
Advocaat (mw. mr. 
J.A.C. van Etten te 
Arnhem)
Libertas Lawyers (mw. 
mr. P. de Haas, mw. mr. 
A.B. Schoonbeek, mw. 
mr. W.M. Shreki, mr. 
P.C. Verloop, mr. P. de 
With en mr. M.T. van 
der Wulp te Rotterdam)
Lindhout Advocatuur 
& Mediation (mw. mr. 
N.M. LindhoutSchot te 
Tilburg)
Makker advocatuur 
(mw. mr. F.A.A.M. 
Makker te Amsterdam)
Meis Advocatuur 
(mr. F.M. Meis te 
Groningen)
Michels en Tuma 
Advocaten (mr. J. 
Michels te Oldenzaal)
Mieke van Willigen 
Advocaat (mw. mr. 
M.F. van Willigen te 
Arnhem)

Mous Advocatuur (mr. 
B. Mous te Haarlem)
Mr. D. van der Wal, 
advocaat (mr. D. van 
der Wal te Amsterdam)
mr. S. Duurland 
Advocaat (mw. mr. 
S. Duurland te 
Amsterdam)
Mr. W.A.P. Gerbrandij, 
advocaat (mr. 
W.A.P. Gerbrandij te 
Amsterdam)
Norton Rose Fulbright 
VS LLP (mr. T. 
Timmermans te New 
York)
Opsteen | advocaat in 
vastgoed (mw. mr. L. 
Opsteen te Uden)
Orange Law (mr. 
S.C. Swinkels te 

’sGravenhage)
Oskam Advocatuur 
(mr. J. Oskam te 
Amsterdam)
OXP advocaten (mw. 
mr. A.M. Breedveld en 
mw. mr. J.E. Brouwer
Harbach te Arnhem)
Peelland Advocaten 
(mr. H.J.A. Jansen 
en mr. R. Janssen te 
Helmond)
Provincie Fryslan 
(mr. J.J. Hiemstra te 
Leeuwarden)
Provincie Gelderland 
(mr. M.J. Eurlings te 
Arnhem)
Quist Legal (mw. mr. 
C.M. Quistten Horn te 
Pijnacker)
Ramakers Advocatuur, 
Mediation en 
Training (mw. mr. 
E.A.M. Ramakers te 
Hoensbroek)
Ramsaroep Advocatuur 
(mr. A. Ramsaroep te 
Wassenaar)
Recoup advocaten (mr. 
S.H. van Erk, mr. W.J.B. 
van Nielen en mr. 

S.H.M. Zuidervliet te 
Utrecht)
Reitsma advocaten 
(mw. mr. A.W. Dooren
Korenstra en mr. E.J.H. 
Reitsma te Vught)
Ronald Verdaas 
advocatuur (mr. A.J. 
Verdaas te Utrecht)
RTS Advocaten (mr. 
R.H.J. van Gulick, mw. 
mr. S. Kuijs en mw. mr. 
T.J.E. op de Weegh te 
Alkmaar)
Saakjan advocatuur 
(mr. A. Saakjan te 
Maastricht)
Saskia den Boer 
Advocaat (mw. mr. 
S.E.B. den Boer te 
Eindhoven)
Scheltema Legal 

Services (mr. F.J. 
Scheltema te Alkmaar)
Schmidt advocatuur 
(mr. R.B. Schmidt te 
Amsterdam)
Sec Arbeidsrecht 
Advocaten (mw. mr. 
C.C. BuijsmanKip 
en mr. M.J. Dekker te 
Haarlem)
Sellmeijer Advocatuur 
(mw. mr. C.M. 
Sellmeijer te De Meern)
Sodexo Nederland B.V. 
(mr. P.J. Versteeg te 
Capelle aan den IJssel)
Sorbi Advocatuur (mr. 
J.C. Sorbi te Dordrecht)
Splendor Advocaten 
(mw. mr. A.P.G. Gielen 
en mw. mr. A. Romein 
te Utrecht)
Stam Familierecht 
Advocaten & Mediators 
(mw. mr. MT. Psara 
en mw. mr. L. Stam te 
Vught)
Straus Wolfs Advocaten 
(mr. M. Straus, mr. 
W. Wolfs en mw. mr. 
K.R.I. van der Zwan te 
Amsterdam)

AF VAN EILANDGEDRAG INDIVIDUELE ADVOCATEN
John Dullaart (55) is sinds dit jaar verbonden aan Cees Advocaten. Een fu
sieproduct van Wessel, Tideman & Sassen, waar hij voorheen werkzaam was 
en EBH Elshof Advocaten. ‘Wij wilden fuseren ter verdieping van expertise 
en ter vergroting van de slagkracht op de markt. We zijn gaan samenwerken 
om het voor de klant anders te doen: nononsense, laagdrempelig, duidelijk 
en betrokken. We willen af van het eilandgedrag van individuele advocaten. 
Het team staat de klant bij, die daardoor verzekerd is van het beste dat we 
kunnen bieden. Ik houd me bezig met insolventie en ondernemingsrecht en 
vastgoed. Ik blijf graag veelzijdig, dat trekt me aan in deze rechtsgebieden.’
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SW Arbeidsrecht (mw. 
mr. S.O. Willebrands te 
Amersfoort)
Tan Advocatuur B.V. 
(mr. R.L.M.M. Tan te 
Amsterdam)
Tegenbosch Advocaten 
(mr. J.A. Tegenbosch te 
Wintelre)
Timmer & Hoesenie 
Advocatuur (mw. mr. 
K. Hoesenie en mw. 
mr. L.A.E. Timmer te 
Rotterdam)
Transactioncounsel.nl 
(mr. H.P. van Berkum te 
’sGravenhage)
Van Arkel Advocatuur 
(mr. J. van Arkel te 
Vlissingen)
Van As Advocaten (mr. 
T.B.M. Kersten en mw. 
mr. M.A. Stoffijn te 
’sHertogenbosch)
Van Breukelen 
Advocatuur (mr. J.J.A.P. 
van Breukelen te 
Rotterdam)
Van den Berg advocaten 
(mr. J.P. van den Berg 
en mr. R.W. Keus te 
’sGravenhage)
Van der Stel advocatuur 
(mw. mr. E.J. van der 
Stel te Almere)
Van Dijk 
Advocatenkantoor 
(mr. C.T.W. van Dijk te 
Utrecht)
Van Hilten Advocaten 
& Mediators B.V. (mw. 
mr. S.V. de Jong en mw. 
mr. C.S.M. Ruijgrok te 
Amsterdam)
Van Keulen Advocatuur 
(mr. R.C. van Keulen te 
Hoogvliet Rotterdam)
Van Viegen Advocatuur 
(mr. M. van Viegen te 
Amsterdam)
vRE Advocatuur (mw. 
mr. S.M.I. Renterghem
Engelen te Vught)
Walenkamp (mr. N. 
Walenkamp te Leiden)
Willem van Baren (mr. 
W.H. van Baren te 
Amsterdam)
Withaar & Yildirim 
Advocaten (mw. mr. 
M.D. Withaar en mr. U. 
Yildirim te Zwolle)
Zuidvean Advocatuur 
B.V. (mr. H.G.M. van 
Zutphen te Almelo)
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Adriaenssen, mw. mr. 
A.T.C., Oosterhout nb 
(31122016)

Anakhrouch, mr. A., 
Amsterdam (2712
2016)
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Amsterdam (3112
2016)
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2016)
Bakkali, mw. mr. H., 
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K.M.J., Amsterdam (31
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Bernards, mr. G.W.A., 
Eindhoven (31122016)
Bogaerts-van den 
Brand, mw. mr. E.A.C., 
Utrecht (09012017)
Böhler, mw. mr. B., 
Amsterdam (0101
2017)
Bol, mw. mr. J.P.M., 
Oudorp nh (01012017)
Bolte, mr. J.C., 
Bilthoven (31122016)
Boneveld, mw. mr. B., 
Alphen aan den Rijn 
(20012017)
Bood, mr. J.P., Aldtsjerk 
(30122016)
Bootsman, mr. S.C., 
Hoorn nh (01012017)
Bor, mw. mr. FG., 
Rotterdam (05012017)
Boukich, mw. mr. F., 
Rotterdam (01012017)
Bouwens, mr. G.J.S., 
’sHertogenbosch (01
012017)
Brandse, mw. mr. S.I., 
Naarden (01012017)
Brens, mw. mr. B., 
Vught (01012017)
Broek, mr. W.J.G.M. 
van den, Nijmegen (31
122016)
Broek, mw. mr. F.C.C. 
van den, Amsterdam 
(31122016)
Bron-Slis, mw. mr. 
R.J.A., Amsterdam (31
122016)
Brouwer, mr. H., 
Utrecht (31122016)
Brouwer, mw. mr. E., 
Utrecht (31122016)
Brug, mr. F. van der, De 
Bilt (01012017)

Bruggink, mr. H.R., 
Utrecht (01012017)
Brummelhuis, mr. 
P.C.M. ten, Venray (01
012017)
Brunet de Rochebrune, 
mr. W.H.B.K., 
Nijmegen (31122016)
Claassen, mr. W.H., 
Rotterdam (31122016)
Couvret, mw. mr. L.J., 
Utrecht (01012017)
Daalen, mr. O.L. van, 
Amsterdam (3112
2016)
Daatselaar, mr. M.T. 
van, Hoogeveen (0101
2017)
Dam, mw. mr. B.A. van, 
Arnhem (30122016)
Dechesne, mw. mr. 
I.A.M., Leeuwarden (31
122016)
Detmar, mr. T.E.A., 
Drachten (01012017)
Dijck, mw. mr. I.C.G.M. 
van, Nijmegen (0101
2017)
Dijk, mr. B. van, 
Rotterdam (05012017)
Dijk, mr. R. van, 
Utrecht (31122016)
Dijk, mr. S.H. van, 
’sGravenhage (0101
2017)
Dijk, mw. mr. M.J. van, 
Arnhem (31122016)
Dik, mw. mr. C., 
Amsterdam (3112
2016)
Doel, mw. mr. P.A.J. van 
den, ’sGravenhage (19
012017)
Doorn, mw. mr. A. van, 
Amsterdam (3112
2016)
Drueten, mr. B.J. van, 
Erlecom (01012017)
Dubbeldam, mr. H.W., 
Utrecht (01012017)
Duijne Strobosch, mr. 
A.J. van, ’sGravenhage 
(31122016)
Eelsing, mr. W., Ter 
apel (31122016)
Eling, mw. mr. M.T.J., 
Rotterdam (31122016)
Emmerig, mr. A., Lage 
Zwaluwe (31122016)
Flos, mr. K.P.T.G., 
Middelburg (3112
2016)
Franssen, mr. E., 
Huizen (31122016)
Franssen, mr. F.G.G., 
Alphen aan den Rijn 
(31122016)
Franssen, mw. mr. 
I.J.A., Rotterdam (23
012017)

Ganzeboom, mw. mr. 
C., Amsterdam (3012
2016)
Garrels, mr. P.J.C., 
Enschede (31122016)
Geurink, mr. C.B., 
Doetinchem (3112
2016)
Gielissen, mr. N.L.M., 
Eindhoven (31122016)
Gijbels, mw. mr. L.J.H., 
Rotterdam (31122016)
Gijsberti Hodenpijl, 
mr. F.S.P., Amsterdam 
(01012017)
Gijselhart, mr. A.V.P.M., 
Deventer (31122016)
Gool, mr. P.J.G.M. van, 
Dordrecht (31122016)
Goumans, mr. 
C.M.F.M., Soerendonk 
(30122016)
Gouw, mr. J.J. van der, 
’sGravenhage (0101
2017)
Grimminck, mw. mr. 
E.S., Castricum (3112
2016)
Groen, mw. mr. N., 
Almere (01012017)
Groenendaal, mw. mr. 
E.G.C., Amsterdam (31
122016)
Groeneveld, mw. mr. 
M.L., Rotterdam (01
012017)
Gysenbergs, mw. mr. 
E., ’sHertogenbosch 
(31122016)
Haerkens, mr. R.M.M., 
Breda (31122016)
Hagen, mr. S.R., 
Oranjestad/Aruba (31
122016)
Halder, mr. J.F.E. van, 
Nijmegen (31122016)
Halderen, mr. K.J.R. 
van, Amsterdam (25
012017)
Hamelberg-
Scheephorst, mw. mr. 
P.B., Utrecht (3112
2016)
Hartog, mw. mr. E., 
Dordrecht (28122016)
Hattum, mw. mr. J.MA. 
van, Amsterdam (25
012017)
Heemstra, mr. H.F.R. 
van, Amsterdam (01
012017)
Hel, mr. J. van de, 
Nijmegen (31122016)
Herwijnen, mr. L.M. 
van, Rotterdam (0201
2017)
Hilgevoord, mr. H.G., 
Rotterdam (31122016)
Hinkel, mr. W., Zwolle 
(28122016)

Hollander, mr. A.A. 
den, Middelharnis (31
122016)
Hoogerwerf, mr. P., 
Hoogeveen (29122016)
Hoogstad, mw. mr. L., 
Veldhoven (30122016)
Hout, mr. P. van der, 
Rotterdam (30122016)
Huizinga, mr. W.D., 
Arnhem (31122016)
Iongh, mr. O.J.G. de, 
Rotterdam (02012017)
Jansen, mr. P.C.H., 
Roosendaal (0501
2017)
Janssen, mr. J.H.M.H., 
Roermond (31122016)
Janssen-Dek, mw. mr. 
A.E., Noordwijk zh (01
012017)
Jong, mw. mr. M. de, 
Purmerend (31122016)
Jörissen, mr. J.D., 
Boxtel (31122016)
Kamsma, mw. mr. 
R.C.M., Leeuwarden 
(31122016)
Kaptan, mw. mr. D., 
Apeldoorn (29122016)
Kaspers, mr. A., 
Amsterdam (3112
2016)
Keijser, mr. T.R.M.P., 
Nijmegen (31122016)
Kemme, mw. mr. M.F., 
Ittervoort (01012017)
Kemp, mw. mr. I.M.C., 
Maarssen (01012017)
Keunen, mw. mr. 
R.M.L., Veldhoven (27
122016)
Kingma, mw. mr. H., 
Zwolle (31122016)
Kisin, mw. mr. E., 
’sGravenhage (0101
2017)
Klein Gunnewiek, mw. 
mr. K., Nijmegen (31
122016)
Klompenhouwer, mw. 
mr. M.D., Rotterdam 
(01012017)
Knops, mr. R.H.M., 
Tilburg (01012017)
Koen, mw. mr. M.S., 
Rotterdam (31122016)
Kok, mw. mr. J., 
Noordwijk zh (0101
2017)
Kooij, mw. mr. K. van 
der, Rotterdam (0101
2017)
Kousedghi, mw. mr. S., 
Amsterdam (3112
2016)
Kouw, mr. H., Almere 
(31122016)
Kranendonk, mr. 
L.Chr., Amsterdam (01



2017  |  2

70 VaN DE NoVa ADVOCATENBLAD

012017)
Kriens, mw. mr. I., 
Rotterdam (31122016)
Kroon, mr. W.J. van der, 
Utrecht (01012017)
Kuijken, mw. mr. I.S., 
Gorinchem (31122016)
Laat, mr. P.M. de, 
Eindhoven (31122016)
Lamme, mr. P.A.L.C., 
Zoetermeer (31122016)
Lammeren, mw. mr. 
I.M. van, Amsterdam 
(31122016)
Lange, mw. mr. T. de, 
Rotterdam (01012017)
Langedijk, mw. mr. 
W.M., Amsterdam (31
122016)
Langeveld-de Groot, 
mw. mr. J.F.C., Alphen 
aan den Rijn (2301
2017)
Leemans-van Koten, 
mw. mr. T.I., Breda (01
012017)
Leijen, mr. J., 
Amsterdam (3012
2016)
Lich, mw. mr. J.C., 
Haren gn (31122016)
Loeb, mw. mr. E., 
Amsterdam (3112
2016)
Lunenborg, mw. mr. J., 
Amsterdam (0801
2017)
Maessen, mr. M.J., 
Tilburg (31122016)
Marel, mr. A.J. van der, 
Amsterdam (0101
2017)
Meij, mr. E.L. de, 
Diemen (28122016)
Meij, mw. mr. G. van 
der, Katwijk zh (3112
2016)
Meurs, mr. J.H. van, 
Kampen (30122016)
Michielsen-de Wilde, 
mw. mr. B.N.J., Uden 
(31122016)
Mol, mr. T.W.M. de, 
Amsterdam (3012
2016)
Montagne-Helmig, mw. 
mr. P.A., Heemstede 
(31122016)
Mouwen, mr. E.J., 
Breda (31122016)
Muller, mw. mr. T., 
Rotterdam (13012017)
Müller, mw. mr. A., 
Tilburg (31122016)
Mutsaerts, mr. F.V.B.M., 
’sHertogenbosch (31
122016)

Nolet, mr. E.J.P., 
’sGravenhage (3112
2016)
Nuis, mr. C.T.E., Goes 
(31122016)
Oderkerk, mr. 
H.W.J.M., Breda (3112
2016)
Oosterling, mw. mr. 
I.M., Veenendaal (29
122016)
Parramore, mr. E.T.G., 
Amsterdam (3112
2016)
Paulich, mw. mr. G., 
Amersfoort (01012017)
Peels-Nooter, mw. mr. 
M., Zeist (28122016)
Peeters, mr. C.M.J., 
Oosterhout nb (3112
2016)
Plas, mr. T.S., 
Groningen (25012017)
Plokker, mr. J.L., 
’sGravenhage (3112
2016)
Pluijmen, mw. mr. 
M.H.J., Roermond (31
122016)
Poiesz, mr. W.G., 
Gouda (31122016)
Pol, mr. D. van der, 
Hoorn nh (01012017)
Popering, mw. mr. M.K. 
van, Amsterdam (31
122016)
Prins, mr. R.M., 
Rotterdam (31122016)
Raaijmaakers, mw. mr. 
B.J.W.M., Utrecht (31
122016)
Raaimakers, mw. mr. 
C.W.J., Nijmegen (31
122016)
Rodrigues Pereira-de 
Kuyper, mw. mr. C.S., 
Rotterdam (01012017)
Roet, mw. mr. M.C.L., 
Amsterdam (3112
2016)
Rootselaar, mr. 
H.E.G.P. van, 
Rotterdam (01012017)
Rotshuizen, mr. E.J., 
Leeuwarden (3112
2016)
Rueb, mr. A.S., 
Amsterdam (3112
2016)
Ruers, mr. R.F., Utrecht 
(31122016)
Rutten, mr. E.H.J.M., 
Heerlen (01012017)
Sadelhoff, mw. mr. 
K.I.M. van, Duiven (31
122016)
Sadelhoff, mw. mr. 

S.M.T. van, Rotterdam 
(01012017)
Schaberg, mw. mr. A.B., 
Amsterdam (3112
2016)
Schagen, mr. Th.C. van, 
Haarlem (31122016)
Schie, mr. C.T.G. van, 
Nijmegen (31122016)
Schilfgaarde, mr. P. 
van, ’sGravenhage (01
012017)
Schlingmann, mw. mr. 
F.M., Amsterdam (01
012017)
Schneijdenberg, 
mw. mr. A.P.C.M., 
Eindhoven (29122016)
Schutte, mr. J.M., 
Rotterdam (01012017)
Seesink-van den 
Boogaart, mw. mr. 
C.A.W., Arnhem (3112
2016)
Siderius, mw. mr. A.D., 
’sGravenhage (0101
2017)
Siemons, mw. mr. J., 
Amsterdam (0101
2017)
Sikkema, mw. mr. S.T., 
Nieuwegein (0101
2017)
Slaar, mw. mr. H., 
Amsterdam (3112
2016)
Slagter, mr. M.A., 
Badhoevedorp (3112
2016)
Slottje, mr. F.M., 
’sGravenhage (3112
2016)
Sloun, mw. mr. F.M. 
van, Arnhem (0101
2017)
Smit, mr. E.G.M., 
Middelburg (0101
2017)
Snoeks, mr. M.L.C., 
Amersfoort (2401
2017)
Spanjaard, mr. S.J., 
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Staden ten Brink, mr. 
E.H. van, ’sGravenhage 
(28122016)
Steendelaar, mw. mr. 
M.D.E. van, Amsterdam 
(01012017)
Steketee, mr. M.M.K.J., 
Amsterdam (0101
2017)
Straatman-Selij, mw. 
mr. M.M.A., Cadier en 
Keer (31122016)
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van, Rotterdam (2912
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2017)
Tiethoff, mr. F.H., 
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Tijs, mw. mr. L.M., 
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Timmer, mr. M.J.W., 
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2017)
Timmer, mr. R.J.L., 
Enschede (30122016)
Timmerman, mw. mr. 
M., Amsterdam (0101
2017)
Togt, mw. mr. K. van 
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2016)
Utenhove, mr. L.Ph.J. 
van, ’sGravenhage (01
012017)
Valk, mr. S.F. van der, 
Voorschoten (3112
2016)
Veenma, mw. mr. V.L., 
Rotterdam (31122016)
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2016)
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Drunen (31122016)
Verhagen, mw. mr. 
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Nijmegen (19012017)
Verwilst, mr. G.A.M., 
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THE LEGAL 
INNOVATION EVENT

  8 & 9 MAY 2017
Park Plaza Schiphol Airport

For more information go to:

www.lexpo.com

David B. Wilkins
Harvard Law School
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Don’t miss this unique opportunity to hear world-
renowned speakers discuss innovation in the 
legal industry.

Lexpo’17  will focus on legal market 
developments, business development strategies, 
the magic (and myths) of artifi cial intelligence and 
how to nurture a culture of innovation at law fi rms.

With keynote presentations, panel 
discussions, Q&A sessions, ample 
networking opportunities and a trade fl oor 
with the latest innovative products and services - 
not to mention excellent catering - Lexpo has it all.

If you want to be ready for the future of the legal 
sector, make sure you come to Lexpo’17!

Lexpo is back!
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uITSPraKEN

Deze uitspraken zijn geselecteerd en bewerkt door de Commissie Disciplinaire 
Rechtspraak, bestaande uit Carel Gaaf (voorzitter), Jan de Bie Leuveling Tjeenk, 
Tjitske Cieremans, Han Jahae, Robert Sanders en Paul Wilmink.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT EN 
VERANTWOORDINGSPLICHT
– Hof van discipline 1 februari 2016, 

ECLI:NL:TAHVD:2016:25.
– Artikel 11a Advocatenwet, 

 gedragsregel 37.
– Advocaat weigert met beroep op 

geheimhoudingsplicht rekening 
en verantwoording af te leggen 
over depot.

Mr. X houdt op de derdengeldenreke
ning een depot aan waaruit gedu
rende drie jaar betalingen kunnen 
worden verricht aan cliënten uit hoof
de van schikkingen inzake aande
lenleasecontracten. Na ommekomst 
van drie jaar zal het restantbedrag 
worden gestort op de rekening van de 
uitvoeringsstichting van de claim
stichting.
Klager, bestuurder van de uitvoe
ringsstichting, vraagt na drie jaar 
aan mr. X om rekening en verant
woording af te leggen over het depot 
en het eventuele restant te storten als 
afgesproken. Mr. X weigert. Aan de 
deken geeft mr. X enige uitleg; jegens 
klager doet mr. X een beroep op zijn 
geheimhoudingsplicht. Er wordt 
niets teruggestort.
Het hof overweegt dat er twee 
botsende beginselen zijn, te weten de 
geheimhoudingsplicht en de plicht 
tot rekening en verantwoording 
over het depot. Daar moet mr. X zelf 
een oplossing voor vinden. Het hof 
suggereert tussenkomst van een 
accountant. Mr. X heeft de kwestie 
na jaren nog niet opgelost en dat is 
onbevre digend en klachtwaardig.
Berisping.

TOETSING VAN 
BEROEPSFOUT IN 
TUCHTPROCEDURE
– Hof van discipline 1 april 2016, 

zaak nr. 150098, ECLI:NL: 
 TAHVD:2016:57.

– Artikel 46 Advocatenwet.
– Advocaat kiest niet voor 

bestuursrechtelijke procedure in 
verband met schadevergoeding 
voor cliënte.

Het hof van discipline vernietigt in 
deze uitspraak het oordeel van de 
raad van discipline en verklaart de 
klacht ongegrond. Het verwijt betrof 
een beweerdelijke beroepsfout in een 
zaak waarin mr. X de civielrechtelijke 
weg had gekozen in plaats van de 
bestuursrechtelijke. Van zijn cliënte 
werden toeslagen teruggevorderd, 
die het UWV ten onrechte 
gecontinueerd had.
Nadat in verschillende instanties was 
vastgesteld dat de toeslagen moesten 
worden terugbetaald door de cliënte, 
diende de advocaat namens haar 
een schadevergoedingsvordering in 
bij het UWV. Die werd afgewezen. 
Daarop koos mr. X de weg van de 
civiele dagvaarding. De rechter 
meende echter dat op de afwijzing 
van het UWV een bezwaar en 
beroepsprocedure had moeten 
volgen. De cliënte werd daarom niet
ontvankelijk verklaard. Zij klaagt dat 
mr. X verwijtbaar heeft gehandeld 
door een beroepsfout te maken.
Het hof neemt voor de beoordeling 
van het optreden van mr. X tot 
uitgangspunt dat de advocaat 
vrijheid dient te hebben in de 
behandeling van de zaak. Die 
wordt echter wel begrensd door 
hetgeen binnen de beroepsgroep 
als professionele standaard geldt. 
Dat houdt in: zorgvuldigheid en 
het criterium van een redelijk 
bekwaam en redelijk handelend 
advocaat wordt aangehaald. Hier 
wordt derhalve getoetst aan het 
civiel criterium voor beroepsfouten 
en wel in volle omvang.
Maar dan komt het hof tot de 
conclusie dat de zaak in kwestie 

weliswaar bij de civiele rechter tot 
nietontvankelijkheid van de cliënte 
had geleid, maar op zichzelf geen 
onbegrijpelijke vordering betrof, nu 
uit de toelichting op de vordering 
bleek dat sprake had kunnen zijn van 
een onrechtmatige overheidsdaad 
met schade voor de cliënte tot gevolg. 
Kennelijk heeft de rechtbank dat 
niet zo gezien, of de gronden van de 
vordering niet willen aanvullen.
Van tuchtrechtelijk verwijtbaar 
handelen is echter geen sprake 
geweest, aldus het hof. De vraag of 
een beroepsfout is gemaakt door 
de vordering in de dagvaarding 
niet beter te formuleren, is niet aan 
het hof.

CONTACT OPNEMEN 
MET GETUIGEN DOOR 
DE WEDERPARTIJ
– Hof van discipline 11 april 

2016, zaak nr. 150090, ECLI:NL: 
 TAHVD:2016:75.

– Gedragsregel 16 lid 3.
– Terughoudend omgaan met de 

uitzondering van gedragsregel 16, 
lid 3.

Naar aanleiding van een door mr. 
Y in 2004 ingediend verzoekschrift 
tot het houden van een voorlopig 
getuigenverhoor heeft mr. X, 
advocaat van de wederpartij, 
gesproken met een aantal van de 
in het verzoekschrift genoemde 
getuigen, te weten: K, L en G. L en 
G zijn nog steeds in dienst van de 
wederpartij; K sinds 2010 niet meer.
De klacht houdt in dat mr. X in 
strijd met gedragsregel 16 heeft 
gehandeld door contact op te nemen 
met de mogelijk te horen getuigen. 
De raad heeft de klacht ongegrond 
geoordeeld en daartoe overwogen 
dat mr. X zich terecht heeft beroepen 
op de uitzondering van gedragsregel 
16, lid 3.
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In hoger beroep overweegt het 
hof dat gelet op het belang van het 
voorkomen van beïnvloeding van 
getuigen terughoudend moet worden 
omgegaan met het aanvaarden van 
een uitzondering op de hoofdregel 
dat aangezegde of aan te zeggen 
getuigen door de advocaat van de 
wederpartij voorafgaand aan het 
verhoor niet mogen worden gehoord. 
De hoofdregel lijdt uitzondering 
ten aanzien van de eigen cliënten 
en personen in dienst van of in een 
bijzondere relatie staande tot de 
eigen cliënt. Wanneer sprake is van 
een bijzondere relatie als bedoeld 
in lid 3, kan niet eenduidig worden 
beantwoord en hangt steeds af van 
de omstandigheden van het geval.
In dit geval was K al geruime tijd niet 
meer in dienst van de wederpartij, 
terwijl niet is gesteld noch gebleken 
dat K na zijn vertrek nog enige 
relatie met de wederpartij heeft 
onderhouden. De uitzondering van 
lid 3 is dan ook niet in beeld.
Waarschuwing.

ADVOCAAT ALS 
BEWINDVOERDER
– Hof van discipline 11 april 

2016, zaak nr. 150114, ECLI:NL: 
 TAHVD:2016:69.

– Artikel 46 Advocatenwet, vergelijk 
gedragsregel 23 lid 1.

– Advocaat schiet als 
beschermingsbewindvoerder 
tekort.

In deze kwestie is de advocaat 
bewindvoerder. Mr. X is in november 
benaderd, klaagster is in januari 
onder bewind gesteld en daarna is 
er maanden niets gebeurd, totdat 
mr. X in september een verzoek voor 
toepassing WSNP indiende. Dat werd 
afgewezen, wegens inconsistenties 
in de financiële onderbouwing 

en het feit dat geen poging was 
gedaan tot een buitengerechtelijke 
schuldregeling. Klaagster meent 
dat mr. X nalatig is geweest, om 
meerdere redenen.
De raad van discipline had al 
geoordeeld dat mr. X verzuimd had 
in de eerste maanden aandacht te 
geven aan de zaak. Bij het hof komt 
ook de uitspraak van de rechtbank in 
het geding, waarin het WSNPverzoek 
werd afgewezen.
Het hof stelt vast dat mr. X 
een andere hoedanigheid 
had dan advocaat, namelijk 
beschermingsbewindvoerder ex Boek 
1 BW, maar dat dat er niet aan in weg 
staat zijn optreden tuchtrechtelijk 
te toetsen om te bepalen of hij met 
dat optreden het vertrouwen in de 
advocatuur heeft beschaamd. Dat 
blijkt het geval. Het ontbreken van 
een deugdelijke financiële opstelling 
bij het WSNP verzoek was een van de 
primaire taken van mr. X.
Uit het vonnis van de rechtbank 
kan afgeleid worden dat geen 
deugdelijk poging is ondernomen 
om een buitengerechtelijk regeling 
te onderzoeken. Dat is ernstig 
plichtsverzuim dat mr. X als 
bewindvoerder en als advocaat kan 
worden aangerekend en dat leidt tot 
schending van het aanzien van de 
advocatuur.
Onvoorwaardelijke schorsing van een 
maand.

VIJF TOT ELF JAAR GEWACHT 
ALVORENS TE DECLAREREN
– Hof van discipline 6 juni 2016, 

zaak nr. 150170, ECLI:NL: 
 TAHVD:2016:101.

– Gedragsregel 1.
– Advocaat wacht zeer lang met 

declareren. Hof verzwaart 
de maatregel in verband met 
overschrijding grenzen van 

betamelijkheid van de wijze 
van verweer.

Mr. X heeft in oktober 2013, 
ruim vijf jaar nadat de laatste 
werkzaamheden waren verricht, 
zijn cliënt alsnog een declaratie 
toegezonden ter zake van vóór juni 
2008 verrichte werkzaamheden. 
Schriftelijke declaratieafspraken 
ontbraken. De raad van discipline 
acht de hiertegen gerichte klachten 
gegrond en legt een voorwaardelijke 
schorsing op voor de duur van 
twee weken.
Het hof verwerpt de grieven van 
mr. X en overweegt met betrekking 
tot de op te leggen maatregel dat 
het een advocaat vrij staat zijn 
standpunt over een klacht kenbaar 
te maken en zich te verdedigen op 
de wijze die hem goeddunkt. Deze 
vrijheid is echter niet onbeperkt. 
De grenzen van de betamelijkheid 
mogen niet worden overschreden. 
In dit geval is mr. X deze grens ver 
te buiten gegaan. In weerwil van 
zijn mededeling aan klager dat een 
klacht tegen hem (in verband met 
zijn voorgenomen vertrek uit de 
advocatuur) geen enkel effect meer 
heeft en de klacht hem ‘daarom 
volkomen koud’ laat, heeft mr. X 
besloten hoger beroep in te stellen 
tegen de beslissing van de raad.
Vervolgens is mr. X ter zitting van 
het hof niet verschenen, overigens 
zonder hiervan het hof en klaagster 
op voorhand in kennis te stellen, 
om dit merkwaardige gedrag toe te 
lichten. Ook in eerste aanleg is mr. 
X niet ter zitting verschenen. Het 
hof ziet daarom met eenparigheid 
van stemmen aanleiding een 
zwaardere maatregel op te leggen 
dan de raad.
Onvoorwaardelijke schorsing 
van twee weken.
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T erwijl president Trump al snel na zijn in
auguratie de grenzen van de Amerikaanse 
rechtsstaat aftast, denk ik met weemoed te

rug aan de overdonderende speech van Jeh  Johnson, 
de voormalige Secretary of Homeland Security. 
Tijdens de conferentie van de International Bar 
 Association in Washington benadrukte juist hij 
– verantwoordelijk voor het bestrijden van terroris
me, cyberveiligheid, grensbewaking en handhaving 
van immigratiewetten – het belang van een goed 
functionerende advocatuur voor een juiste werking 
van een onafhankelijk rechtssysteem. Dat was nog 
geen halfjaar geleden… Johnsons inspirerende 
woorden echoën bij mij nog steeds na, zeker gezien 
de steeds hogere populistische golven die momen
teel tegen de oevers van onze rechtsstaat klotsen. 
Ook in Nederland moeten we vandaag de dag helaas 
constateren dat de politiek en het ministerie van 
Veiligheid en Justitie te weinig aandacht hebben 
voor de positie van de advocatuur in onze rechts
staat. De afgelopen jaren is hierop meer en meer 
beknibbeld, zowel inhoudelijk als financieel. Als 
we kijken naar bijvoorbeeld verhoorbijstand en 
gefinancierde rechtsbijstand heeft de NOvA alle 
zeilen bij moeten zetten om op de kabinetsplan
nen voldoende rechtsstatelijk tegengas te leveren. 
Hoewel deze dossiers nog niet zijn gesloten, hebben 
we gelukkig wel aansprekende resultaten kunnen 
boeken. Niet zozeer voor de advocatuur als zodanig, 
maar uiteindelijk in het belang van een goede toe
gang tot het recht van iedere Nederlander en goede 
rechtsbescherming van rechtzoekenden.
Dat er nog genoeg werk te verzetten blijft, blijkt uit 
het recent verschenen rapport van de Commissie 
rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s 
2017. Hierin laat de NOvA zien in hoeverre de plan
nen van politieke partijen niet alleen de rechtstaat 
versterken, maar tegelijkertijd ook indruisen tegen 
de rechtsstatelijke minimumeisen, of hier zelfs 
volkomen haaks op staan. Indicatief is dat de term 
‘rechtsstaat’ in drie van de dertien doorgelichte 
verkiezingsprogramma’s geen enkele keer voor

komt. Nog dramatischer wordt het als je zoekt op 
‘advocaat’: die term is slechts in drie verkiezings
programma’s terug te vinden. De SP springt daar 
met kop en schouders bovenuit door te stellen dat 
we ‘zuinig moeten zijn op de juridische beroepen’ 
en dat ‘betrouwbare advocaten bijdragen aan een 
betrouwbare rechtsstaat’.
De conclusies van de commissie liegen er niet om. 
Veertien verkiezingsvoorstellen van vijf partijen 
hebben een rood vinkje gekregen, beduidend meer 
dan vier jaar geleden. Daarbij gaat het om beleids
voorstellen die volgens de commissie regelrecht in 
strijd zijn met de rechtsstaat. Die variëren van het 
voorstel om de financiering van moskeeën door 
buitenlandse overheden te verbieden (CDA), plan
nen om ‘criminelen’ met een dubbele nationaliteit 
te denaturaliseren en geen immigranten uit islami
tische landen toe te laten (PVV) tot het voorstel om 
de nationaliteit in te trekken van Nederlanders die 
zich aansluiten bij een terroristische organisatie 
(VVD). Commissievoorzitter Wouter Veraart noemt 
dit alles ‘spierbalmaatregelen’, die vooral inspelen 
op de onderbuikgevoelens in de samenleving, maar 
tegelijkertijd de rechtsstatelijke toets echt niet 
kunnen doorstaan.
Opmerkelijk is verder dat de majeure operatie 
‘modernisering Strafvordering’ niet in de verkie
zingsprogramma’s voorkomt, met uitzondering 
van de VVD die dit terloops noemt. Een omissie 
van formaat! Nergens ook een woord over het 
verschoningsrecht, een van de kernwaarden in ons 
rechtsbestel, dat onlangs door staatssecretaris Wie
bes in fiscale zaken ter discussie werd gesteld. Ook 
dat is op zijn minst een rechtsstatelijke misser te 
noemen. Maar laat ik positief eindigen: afgaand op 
de verkiezingsprogramma’s lijkt er een voorzichtige 
kentering te ontstaan als het gaat om de gefinan
cierde rechtsbijstand. Een trits partijen zegt te wil
len investeren in de rechtsstaat door de toegang tot 
het recht voor minder vermogenden te versterken. 
Zulke ‘spierballentaal’ kan, wat mij betreft, door 
politici niet vaak genoeg gebezigd worden!

SPIERBALLEN TAAL
DOOR / BART VAN TONGEREN 
ALGEMEEN DEKEN NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATENTEN SLoTTE



“De doorwerking 
van Unierecht heeft 

ingrijpende gevolgen, 
óók voor de 

civiele rechtspraktijk”

Verder denken over burgerlijk recht

Mr. Irene Aronstein verzorgt voor het CPO de cursus ‘De doorwerking van Unierecht in de privaatrechtelijke rechtspraktijk’. 

Het doel van deze cursus is om uw bewustzijn van de doorwerking van Unierecht in het Nederlandse privaatrecht te vergroten, 

u basiskennis te verschaffen van het Unierechtelijke privaatrecht en u van praktische handvatten te voorzien. Hoe werkt het 

Unierecht door in het nationale privaatrecht? Met welke Unierechtelijke regels en leerstukken dient u in de rechtspraktijk 

rekening te houden? Hoe kunt u argumenten ontlenen aan (de doorwerking van) het Unierecht in een privaatrechtelijk geschil? 

Na afl oop van deze cursus heeft u inzicht verworven in de doorwerking van Unierecht in Nederlands privaatrecht en in de 

relevantie van Unierechtelijke regels en verplichtingen in de privaatrechtelijke rechtspraktijk.

 

U kunt zich ook aanmelden voor onder meer de volgende cursussen:

• Actualiteiten in kartelschadezaken: de richtlijn, torpedo’s, passing-on en andere kwesties

• Beslag- en executierecht

• Effectief in kort geding

• Procederen in civiel appèl

 

Kijk voor meer informatie en ons volledige cursusaanbod burgerlijk recht op www.cpo.nl. Voor scherpe denkers.

Mr. Irene Aronstein
DOCENT MOLENGRAAFF INSTITUUT VOOR 

PRIVAATRECHT, UNIVERSITEIT UTRECHT

De meeste starters starten bewust 
hun eigen notariskantoor vanuit passie. 
Je wilt vol gas vooruit. 
Maar voor iedere startende 
ondernemer zijn er ook 
valkuilen. Hoe herken je deze? 
En nog belangrijker: hoe voorkom 
je dat je daar in valt?

Bijvoorbeeld door een reële 
liquiditeitsbegroting waarin niet 
alleen de aanschaf van inventaris en 
briefpapier voorkomen, maar ook 
de kosten voor softwarelicenties, 
huur, verzekeringen en krediet
faciliteiten. Kortom; een goed 
doortimmerd ondernemingsplan.

Met onze kennis van het notariaat 
helpen we al ruim 35 jaar starters 
op weg.

Vraag het starterspakket van 
Niehoff Werning & Kooij aan, 
zodat je snel ‘up and running’ bent. 

Alvast succes!

www.nwk.nl

Een eigen 
kantoor 
starten?

Ik wens 
je veel 
personeel
Dat is geen positieve toe-
wensing. Vreemd eigenlijk, 
want goed personeel kan 
veel werk verzetten. 

Maar let op; het brengt 
verplichtingen met zich mee. 
Zo moet je bij ziekte het 
loon doorbetalen en ben je 
als werkgever vaak aanspra-
kelijk als de werknemer iets 
overkomt. En je wilt ook 
zorgen voor goede secun-
daire arbeidsvoorwaarden
zoals een pensioen.

Niehoff Werning ondersteunt 
je hierbij. Met bijvoorbeeld 
een goede inschatting van de 
risico’s.

Dan kunnen we je met een 
gerust hart veel personeel 
toewensen!

www.nwk.nl

De meeste starters starten bewust
hun eigen kantoor vanuit passie.
Je wilt vol gas vooruit.
Maar voor iedere startende
ondernemer zijn er ook
valkuilen. Hoe herken je deze?
En nog belangrijker: hoe voorkom
je dat je daar in valt?

Bijvoorbeeld door een reële
liquiditeitsbegroting waarin niet
alleen de aanschaf van inventaris en
briefpapier voorkomen, maar ook
de kosten voor softwarelicenties,
huur, verzekeringen en kredietfaciliteiten.
Kortom; een goed doortimmerd
ondernemingsplan.

Met onze kennis van de advocatuur
helpen we al ruim 35 jaar starters
op weg.

Vraag het starterspakket van
Niehoff Werning & Kooij aan, zodat
je snel ‘up and running’ bent.

Alvast succes!

OM_Advocatenblad_2017_02.indd   4-6 10-02-17   12:12:11



JAARGANG 97  |  2017  |  2

JA
A

R
G

A
N

G
 96  |  20

17  |  2

INTERVIEW
Ferdinand Grapperhaus 
roept op tot sociale cohesie

ACHTERGROND
Franchiseformules 
slaan zelden aan

KIJK VOOR HET ACTUELE NIEUWS OP ADVOCATENBLAD.NL
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OPINIE 
Mediationwet light kan 
kloof overbruggen

Kiezen 
voor de 

rechtsstaat

24/25 april 2017

Doorpakken
Procesrecht 

Drie  topdocenten!

Ruime aandacht voor KEI

(nieuw!)

Puntwaardig?

Absoluut! Maar liefst20 PO-punten! Prijs is€1.395,- (excl. btw).Dat is nog geen70 euro per punt!Scherp!

Doorpakken Procesrecht wordt
georganiseerd door Law At Work
met medewerking van Law At Web.

Voor het precieze 
programma en aanmelden 
Doorpakken Procesrecht:

www.doorpakken
procesrecht.nl

Wanneer en waar?

Op maandag 24 en

dinsdag 25 april van

9 tot 21 uur; twee volle

dagen in de Jaarbeurs

te Utrecht. 
Met broodjes J

Ook weer nieuwe Doorpakken

Vermogensrecht op 19 en 20 

juni 2017

zie www.doorpakken

vermogensrecht.nl
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