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Dirkzwager
zoekt talent!

ZELFTEST
Toets uw kennis met
de tuchtquiz 2019

INTERVIEW
Moslima Najima Kahn over haar
ervaringen in een blanke balie

KRONIEKEN
Aansprakelijkheidsrecht
Personen- en familierecht, erfrecht

Dirkzwager is een topspeler waar ambitieuze, gemotiveerde juristen en fiscalisten
dienstverlening op hoog niveau leveren. Dat doen wij in een mooie omgeving en in een
prettig werkklimaat. Dirkzwager is innovatief, gedreven en toekomstgericht.
Dirkzwager zoekt medewerkers die bij dit profiel passen.
Ben jij ambitieus en ga je hard aan de slag om de kansen die wij bieden op te pakken?
Wil je het beste uit jezelf halen en werken bij het grootste kantoor buiten de Randstad?
Dan zijn deze actuele vacatures wellicht interessant voor jou.
•
•
•
•
•

Advocaat - stagiair(e) aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Advocaat - stagiair(e) civielrechtelijke praktijk (gezondheidszorg)
Advocaat - stagiair(e) IE, IT en Privacyrecht
Advocaat - medewerker bestuurlijk gezondheidsrecht
Advocaat - medewerker vennootschapsrecht/fusies en overnames

Dirkzwager zoekt talent en heeft jou veel te bieden. Jij ons ook?
Bekijk dan snel voor meer informatie de actuele vacatures op www.werkenbijdirkzwager.nl
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Netwerk
brengt wereld
binnen
handbereik
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VU LAW
ACADEMY

Ons vertaalteam staat
ook voor ú klaar!

Ook dit najaar: verder specialiseren met
praktijkgerichte en inspirerende leergangen!
De leergangen die dit najaar starten bieden u volop keuze om uw
academische kennis op verschillende rechtsgebieden te verdiepen.
Op het gebied van conflicthantering en mediation start de leergang
Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen.
Wilt u strafrechtspecialist worden en lid worden van de Nederlandse
Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)? Schrijft u zich dan in voor
de Leergang Specialisatie strafrecht.
• Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
2 september 2019 | 3 4.880 | NOvA 38 PO/38 PWO
• Leergang Specialisatie Strafrecht
16 september 2019 | 3 4.700 | NOvA 48 PO
• Leergang Pensioenrecht
17 september 2019 | 3 10.995 | NOvA 62 PO
• Leergang Onderwijsrecht
25 september 2019 | 3 2.950 | NOvA 20 PO
• Leergang Verdieping Contractenrecht
28 oktober 2019 | 3 2.365 | NOvA 21 PO

Juridisch vertalen, een vak apart.
Van arbitragerecht tot zeerecht: JMS Textservice heeft al sinds 1997 de vertaalspecialist
in huis die uw juridische teksten met kennis van zaken vertaalt. Met ons uitgebreide
team in-house vertalers en ons omvangrijke netwerk ervaren freelancers vervullen
wij al uw juridische (spoed)vertaalopdrachten, in elke denkbare talencombinatie, en
altijd binnen de gewenste deadline. Voor een vrijblijvende prijsopgave kunt u ons
bellen of een e-mail sturen.

• Leergang Financieel-economisch strafrecht
29 oktober 2019 | 3 3.600 | NOvA 34 PO
• Leergang Effectieve conflicthantering,

onderhandelen en mediation voor juristen
5 november 2019 | 3 3.150 | NOvA 24 PO/24 PWO

• Leergang Sport & Recht
12 november 2019 | 3 2.500 | NOvA 24 PO
T 0299-351851
E info@jmstext.nl
W www.jmstext.nl
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ANDERE
CULTUUR

REDACTIONEEL

DOOR / KEES PIJNAPPELS
Het is weer tijd voor een spelletje. Weliswaar over een bloedserieus
onderwerp, maar gestoken in een speels jasje om het – passend bij deze
tijd van het jaar – wat lichter en luchtiger te maken: de tuchtrechtquiz.
Trudeke Sillevis Smitt en Linus Hesselink hebben aan de hand van
recente tuchtrechtelijke uitspraken twaalf (strik)vragen opgesteld.
Daarmee kunt u toetsen of uw kennis up-to-date is. Het is enigszins
arbitrair maar we hebben gemeend dat tenminste twee derde deel van de
antwoorden juist moet zijn. Niet dat schorsing of schrapping dreigt bij
minder dan acht goede antwoorden, maar als waarschuwing mag u het
wel beschouwen. Zie het als een soort adviestoets, net zoals stagiairs die
gaan krijgen als ze beginnen aan de beroepsopleiding. Is het resultaat
onder de maat, dan is het raadzaam de kennis van onder meer de
gedragsregels wat bij te spijkeren.
Een eerste begin kunt u al maken met het artikel over confraternele
correspondentie (vanaf pagina 28). Sabine Droogleever Fortuyn peilde
de meningen over gedragsregel 26. Hoewel niet alle advocaten overtuigd
blijken van nut en noodzaak, zijn de dekens in elk geval blij met de
nieuwe regel. Zij hebben er minder werk door gekregen.
In dit nummer ook uitgebreid aandacht voor het internationale netwerk.
Michel Knapen heeft zich in dat fenomeen verdiept. Vele tientallen
Nederlandse kantoren maken deel uit van een internationaal
samenwerkingsverband. Gelijk hebben ze. Zo’n netwerk koppelt
doorgaans het nuttige aan het aangename, blijkt uit het verhaal
(vanaf pagina 14). Het levert zaken op en verruimt je horizon. ‘Privé is
het een verrijking,’ zegt Ruud Voorvaart, lid van Interlegal, die zelfs
buitenlandse collega’s uitnodigde op zijn bruiloft.
Gelukkig wordt de balie ook binnen de landsgrenzen diverser, hoewel
langzaam. NautaDutilh zou best wat meer kleur in huis willen halen,
verzuchtte Jaap Jan Trommel recentelijk in De Telegraaf. In het interview
op de pagina's 42-45 geeft de Rotterdamse Najima Khan hem alvast wat
praktische tips. Deze bij voorbeeld: ‘Bij het bestuderen en beoordelen
van een cv wordt veel waarde gehecht aan lidmaatschap van een corps
of hockeyclub. Terwijl dat voor veel mensen in de minderheidsgroepen
vaak niet mogelijk is, omdat hun focus vooral ligt bij werken. Of omdat
ze bezig zijn met het ontwikkelen van hun vaardigheden om een
achterstand weg te werken.’
Je zou nog een stapje verder kunnen gaan. Beschouw lidmaatschap van
een corps sowieso niet langer als pluspunt. Dan werk je pas echt aan
cultuurverandering.
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COLLEGAADVOCATEN
GEZOCHT

}

Bel: 088 - 278 77 77

Langenberg Gürses Vleugel
advocaten zoekt collegaadvocaten met een lopende
praktijk. Samenwerking op
basis van kostendeling en
kantoor in hartje Utrecht.

meer info:
mr. D. Gürses
T 030 - 737 08 60
Schoolplein 5A
3581 PX Utrecht

Vind en reserveer uw
eigen chauffeur!

}

www.lgv-advocaten.nl

Gezocht: gezond boerenverstand
Vanwege verdere versteviging van ons
specialisme, zijn wij op zoek naar een advocaat voor de agrarische praktijk.
Wij zoeken een advocaat met goede kennis van en ervaring met de agrarische
praktijk. Wij vragen naast de benodigde
juridische kennis een nuchtere kijk op
zaken, een praktische instelling en een
gevoel voor partijverhoudingen. De juiste
kandidaat beschikt bovendien over goede commerciële vaardigheden.
Wij bieden een uitdagende baan binnen
ons advocatenkantoor in het hart van de
Nederlandse agri & foodsector in Wageningen. Je gaat samenwerken met een
team van enthousiaste, gedreven collega’s aan een breed palet van zaken in de
agrarische praktijk.

www.aens.nl

Advocatenblad_2019_06.indd 5

Uitgebreide informatie over ons kantoor
kun je vinden op onze website. Voor meer
informatie over de vacature kun je bellen met mr. Benno Nijman of mr. Jacoline
Kroon via telefoonnummer 0317-425300.
Een sollicitatiebrief met cv kun je mailen
aan mr. B. Nijman: bnijman@aens.nl
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CIJFERS
COLUMN
DOOR / HARRY VEENENDAAL

Einde van de
overheidsrechtspraak?
Zo vaak legt het OM jaarlijks
conservatoir beslag ten behoeve
van het slachtoffer (art. 94a lid 3 Sv).
Volgens het Barneveldse bureau
Significant, dat deze wettelijke
mogelijkheid evalueerde, is dat
relatief weinig. Jaarlijks legt de
rechter ongeveer 13.000 keer een
schadevergoedingsmaatregel op.

CITAAT

‘Nu is 25% van
de partners
vrouw, dat
willen we
opschroeven.
Onder jongere
werknemers is
de verhouding
meer 50/50.
Probleem is
veel meer om
ook culturele
diversiteit te
realiseren.’
Managing partner Jaap Jan Trommel
van NautaDutilh in De Telegraaf.

S

inds enige tijd zijn vrijwel
alle rechtbanken behept met
het principe van maatschap
pelijk effectieve rechtspraak. De proef
met de ‘Spreekuurrechter’ die de
Rechtbank Noord-Nederland in
2018 bijvoorbeeld heeft gehouden,
is succesvol verlopen. Het idee is dat
personen een eenvoudig geschil aan
de rechter kunnen voorleggen zonder
dagvaarding of advocaat. De rechter
hoort partijen en adviseert een schikking. In 91% van de gevallen wordt
het conflict snel, effectief en tegen
een laag tarief opgelost. Volgens de
rechtbank een uitkomst voor veel
burgergeschillen.
Toch is niet iedereen tevreden. Recent
hoorde ik over een missive van een
advocaat aan een rechtbank waarin
werd betoogd dat de Spreekuurrechter in strijd is met een eerlijk proces
zoals bedoeld in artikel 17 Grondwet
en artikel 6 EVRM. Op het eerste
gezicht een niet-serieus te nemen
standpunt omdat op grond van artikel
96 Rv medewerking van beide partijen
vereist. Anders volgt een ‘reguliere’
procedure. De vraag is gerechtvaardigd of er niet een wildgroei aan privatisering van overheidsrechtspraak
dreigt en dat inderdaad rechtsstate
lijke waarborgen onder druk staan.
Diverse rechtbanken nemen de
komende tijd initiatieven waarbij
de rechter ‘mediation’-taken op zich
neemt. Sinds 1 maart 2019 kent het
Gerechtshof Den Haag een ‘Bemiddelingsrechter’. Partijen die in een hogerberoepzaak samen kostenefficiënt
tot een snelle en definitieve afwikkeling van hun conflict willen komen,
kunnen het geschil voorleggen aan
deze Bemiddelingsrechter. De Recht-

bank Noord-Holland is dit jaar een
proef gestart ‘Tot op de bodem’. Bij
bouwgeschillen willen rechters zo
snel mogelijk ter plaatse kijken naar
de situatie.
De Rechtbank Overijssel start per
juli 2019 de ‘Overlegrechter’. Het is
voor bedrijven en burgers mogelijk
een civiel geschil aan de Overijsselse
Overlegrechter voor te leggen. De zitting wordt op korte termijn gepland.
De rechter onderzoekt samen met
partijen in overleg of ze er onderling
uit kunnen komen. Lukt dat niet?
Dan hakt de rechter alsnog de knoop
door. Ten slotte start de Rechtbank
Rotterdam in 2020 het project ‘Wijkrechtspraak’ in Rotterdam-Zuid.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat
behoefte bestaat aan een mengvorm van mediation en rechtspraak.
Rechtspraak is kennelijk niet altijd
de meest effectieve vorm van geschilbeslechting. Rechters zijn er ook niet
altijd van overtuigd dat een rechtszaak partijen verder helpt. Mediation
in combinatie met rechtspraak of
arbitrage is een interessante optie.
De politiek in Den Haag sluit zich hier
graag bij aan omdat het bij uitstek
‘het versterken van het zelfoplossend
vermogen’ van burgers illustreert.
Zelfredzaamheid als ideaal van een
participatiemaatschappij. Probleem
is dat met mediation in combinatie
met rechtspraak rechtsstatelijke
waarborging noodzakelijk is. Nadeel
is dat meer waarborgen kan leiden
tot formalisering en dat gaat ten
koste van de aantrekkelijkheid van
mediation. Gedeeltelijke privati
sering van geschilbeslechting is
mooi, maar wat is dan nog het nut
van overheidsrechtspraak?
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Wrang verjaardagsfeestje
DOOR / KEES PIJNAPPELS BEELD / PIERRE CROM

D

e Iraanse mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh
vierde haar 56ste verjaardag
eind mei noodgedwongen in de
cel. Ze zit een gevangenisstraf
uit van tientallen jaren omdat ze
protesteerde tegen de verplichting
een hoofddoek te dragen en tegen

de doodstraf. Niettemin was ze op
haar verjaardag in de gedachten van
velen. In Den Haag organiseerde
Amnesty International een
betoging bij de Iraanse ambassade.
Ongeveer 120 mensen namen deel,
onder wie vertegenwoordigers van
de Amsterdamse orde.
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IETS MEER KLACHTEN
Ten opzichte van 2017 (2.259) is het aantal klachten
jegens advocaten in 2018 (2.301) licht gestegen, schrijven
de lokale dekens in hun gezamenlijke jaarverslag.

I

n 2016 lag het aantal klachten
op 2.303. ‘Selectie op kwaliteit
en normconform gedrag begint
aan de poort, meer bepaald bij het
aannamebeleid van stagiairs en hun
begeleiding,’ aldus het dekenberaad.
De dekens hebben in 2018 daarom
beleid geformuleerd met betrekking
tot de toelating en de begeleiding van
stagiairs. Dat beleid is in de arrondissementen neergelegd in de Beleidsregel stage en patronaat 2018. Ook
hebben de dekens nadere afspraken
gemaakt over het te hanteren beleid
rond recidiverende advocaten. Deze
afspraken worden in 2019 in een
beleidsregel vastgelegd. Het is voor
het eerst dat het dekenberaad (het
overlegorgaan van de dekens) en de
lokale orden de verantwoording over
het toezicht hebben gebundeld in één
jaarverslag. Door afzonderlijk verslag
te doen, ontstond de laatste jaren een
verbrokkeld beeld van het toezicht,
aldus het dekenberaad.

FINANCIEEL TOEZICHT
De markt van juridische dienst
verlening verandert, aldus het
dekenberaad. Zo stijgt het aantal
alternatieve aanbieders van juridische diensten en is er een tendens
waarneembaar waarin overheid en
rechtspraak steeds meer aansturen
op vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Als gevolg van de
marktontwikkelingen en de druk die
hierdoor op de financiële soliditeit
van menig kantoor is komen te staan,
heeft het financieel toezicht aan aanmerkelijk belang gewonnen, meldt
het jaarverslag. ‘Deze handschoen
wordt in de komende jaren meer en
meer opgepakt.’
De dekens legden in 2018 566 kantoorbezoeken af, tien procent van
het totaal aantal advocatenkantoren
in Nederland. Daarnaast vond er in
279 gevallen specifiek toezicht plaats
naar aanleiding van een signaal
rondom financiën.

MINDER STUDIE VOOR STAGIAIRS
De toekomstige beroepsopleiding voor advocaten gaat
minder studie-uren vergen dan nu. De studiebelasting
daalt van 158 naar circa 100 dagdelen.

D

e studiebelasting is een van
de elementen van de vernieuwde beroepsopleiding
voor advocaten, die de algemene raad
van de NOvA voorstaat. Volgens de
NOvA krijgt de opleiding een sterke
focus op toegepaste kennis, vaardigheden en ethiek. De eerste lichting
stagiairs die hiermee te maken
krijgt, start in het voorjaar van 2021.
De duur van de opleiding gaat naar
twee jaar. Dat is nu drie maanden meer. De opleiding gaat zich
minder richten op juridische-inhoudelijke kennis en meer op vaardigheden. Ethiek gaat een belangrijke rol
spelen in de vernieuwde opleiding,

kernwaarden en gedragsregels krijgen veel aandacht.
Aanvankelijk was het de bedoeling
een toelatingstoets voor de beroepsopleiding in te voeren. Dat plan is
verlaten. Iedere advocaat-stagiair kan
met de beroepsopleiding starten.
Er komt wel een basistest, maar die
geldt ter advisering.
Het college van afgevaardigden sprak
op 26 juni over de beroepsopleiding,
na sluiting van deze editie. Ga naar
de website van het Advocatenblad
voor het verslag.
Zie ook pagina 79 in dit nummer
voor meer informatie over de
beroepsopleiding.

‘VAKER ONDER
ZOEK NAAR
ONTERECHTE
CELSTRAF’
De Adviescommissie Afgesloten
Strafzaken (ACAS) vindt dat ze
vaker moet worden ingeschakeld
om onterechte veroordelingen
terug te draaien. In het jaarverslag
bepleit de ACAS verlaging
van de drempel voor nader
onderzoek in afgesloten zaken.

I

n geval van veroordeling voor een
misdrijf waarop een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer staat
en waarbij de rechtsorde ernstig is
geschokt, kan de advocaat van een
veroordeelde bij de procureur-generaal
(pg) bij de Hoge Raad vragen om nader
onderzoek. Op grond daarvan dient
te worden beoordeeld of er reden is de
Hoge Raad om herziening te vragen.
De pg is verplicht de ACAS om advies te
vragen over het nader onderzoek. Sinds
2013 heeft de ACAS 37 keer een advies
uitgebracht. In 2018 betrof het vijf
adviezen, waarvan slechts in één geval
negatief werd geadviseerd.

DREMPEL
In haar jaarverslag vraagt de ACAS zich
af of er niet vaker moet worden bekeken
of sprake is van onterechte veroordelingen. Ook zaken waarop minder dan
twaalf jaar gevangenisstraf staat, zouden in aanmerking moeten komen.
De wetgever heeft een drempel willen
inbouwen om de herzieningspoorten
niet al te wijd open te zetten, stelt de
commissie. ‘Met een instroom van gemiddeld acht zaken over de eerste paar
jaar sinds de oprichting van de ACAS
kan inmiddels wel worden vastgesteld
dat deze drempel in zoverre het beoogde effect sorteert. Vanuit de gedachte
dat een onterechte veroordeling ook in
minder zware zaken het vertrouwen in
een goed functionerende rechtsorde
kan aantasten, zou overwogen kunnen
worden om deze drempel enigszins te
verlagen.’
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AFDOENINGS
BIJSTAND IN
ALLE REGIO’S

TK DRAAGT KEI‑WET
TEN GRAVE

In alle politieregio’s wordt
nog dit jaar begonnen met
de invoering van zogeheten
afdoeningsbijstand, hebben
justitieministers Grapperhaus
en Dekker de Tweede
Kamer laten weten.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de intrekking
van de KEI-wet uit 2016 zoals die gold voor de
rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland.

D

e twee ministers doen daarmee de toezegging gestand
die Grapperhaus dit voorjaar
à contrecoeur deed aan de Tweede
Kamer. Volgens de bewindslieden is
in de regio’s Rotterdam en Zeeland-
West-Brabant een begin gemaakt
met de intensivering van afdoeningsbijstand. Ook de acht andere regio’s
treffen hun voorbereidingen. ‘De
verwachting is dat in de loop van het
najaar er steeds meer regio’s mee aan
de slag zullen gaan, zodat alle regio’s
vóór het einde van 2019 een start maken met de intensivering van afdoeningsbijstand’, aldus de ministers.
Volgens de beide bewindslieden zijn
ze nog in gesprek met de NOvA over
de vergoeding van de afdoeningsbijstand voor advocaten. We hebben het
vertrouwen dat we tot goede afspraken zullen komen, zo schrijven ze.
De Tweede Kamer vroeg het kabinet
dit voorjaar per motie zo spoedig
mogelijk te realiseren dat verdachten
bijstand krijgen van een advocaat bij
het opleggen van alle strafbeschikkingen via ZSM.

A

ls ook de Eerste Kamer
akkoord gaat, komt er per
1 januari 2020 een einde
aan verplicht digitaal procederen in
handelszaken voor de civiele rechter
bij de rechtbanken Gelderland en
Midden-Nederland.
Het wetsvoorstel regelt dat straks alle
rechtbanken weer hetzelfde procesrecht hebben. Daarmee komt een
einde aan de huidige situatie, met
een apart procesrecht voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en een ander procesrecht
voor de overige rechtbanken.
De intrekking van de KEI-wet volgt
op het vastlopen van de ambitieuze
digitaliseringsplannen van de Rechtspraak, een debacle dat de schatkist
tientallen miljoenen euro’s heeft
gekost.
Advocaten in asiel- en bewaringszaken blijven wel verplicht digitaal
procederen. Ook bij de Hoge Raad
blijft die verplichting bestaan.
Advocaten die, na inwerkingtreding
van de wet, een civiele vorderingsprocedure starten bij de rechtbanken
Midden-Nederland of Gelderland,
moeten dat weer zoals voorheen op
papier doen met een dagvaarding.
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De Rechtspraak zegt nog te onderzoeken hoe moet worden omgegaan met de digitale procedures
die dan nog onderweg zijn.

PROCESVERNIEUWING
De KEI-wet uit 2016 regelde niet alleen de digitalisering, maar bracht
ook vernieuwingen in het civiele
procesrecht. Het wetsvoorstel dat
nu is aanvaard, regelt dat enkele
vernieuwingen uit de KEI-wet worden overgenomen in het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering.
Die gaan daarmee in civiele zaken
voor alle rechtbanken en hoven
gelden.
De rechter krijgt meer ruimte om
regie te voeren in het begin van de
procedure, voorafgaand aan en tijdens de mondelinge behandeling.
Ook vervalt het pleidooi. In plaats
daarvan komt de mogelijkheid
voor partijen om hun stellingen
nader te onderbouwen. De Rechtspraak wil deze veranderingen
per 1 januari 2020 invoeren. Het is
nog niet duidelijk wanneer andere
onderdelen van de KEI-wet worden
ingevoerd, zoals de procesinleiding
en strakkere termijnen.

PROEF MET SECOND OPINION DOODSOORZAAK
Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland start een pilot waarin nabestaanden extra
opheldering krijgen in zaken waar twijfel is over de precieze doodsoorzaak. Dat gebeurt via
een second opinion over het opsporingsonderzoek door een tweede officier van justitie.

H

et komt geregeld voor dat
nabestaanden twijfelen over
de precieze doodsoorzaak,
zonder dat dat leidt tot een tweede
lijkschouwing. Tweede Kamerlid van
Madeleine van Toorenburg (CDA)

stelde vorig jaar voor om in deze
zaak een second opinion mogelijk
te maken. Minister Dekker voor
Rechtsbescherming heeft de Kamer
laten weten dat er in het parket
Noord-Holland een pilot komt.

In voorkomende gevallen wordt een
dossier herzien door een tweede
officier van justitie. Bekeken wordt
of de second opinion bijdraagt aan
het wegnemen van de twijfels bij
nabestaanden.
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Groot in Bolsward
DOOR / ERIK JAN BOLSIUS

BEELD / SOPHIE KROON

Eenpitter Jacqueline Brouwer investeert vanaf de
start van haar kantoor in onlinemarketing, sponsoring
en naamsbekendheid. Dat betaalt zich uit.

O

f ze hier iedereen kent?
Ja, bijna wel, zegt Jacqueline Brouwer (45) lachend.
Brouwer is pas sinds ruim twee
jaar advocaat in Bolsward, maar ze
is er geboren en getogen. Tijdens
een wandeling door het stadje, met
hond Maxime aan de lijn, groet ze
dan ook vrijwel elke voorbijganger.
Eind jaren negentig lag het werk in
de advocatuur niet voor het oprapen
en solliciteerde Brouwer door het
hele land. Ze kon als advocaat-stagiair aan de slag bij een kantoor
in Alkmaar. ‘Ik ben geboren met
een groot rechtvaardigheidsgevoel
en wist al van kleins af aan dat ik
advocaat wilde worden.’ Brouwer
studeerde af in civiel en strafrecht,
maar ging snel een andere kant op.
Hoe dat gaat: ‘Ik werd geïnspireerd
door mijn patroon, een heel goede
specialist aansprakelijkheidsrecht

en letselschade.’ Bij haar volgende
kantoor had een van de advocaten
een grote praktijk in het vastgoed.
‘Ik kon de Grotius opleiding Vastgoed
volgen en doe sindsdien veel huur- en
bouwrecht.’ Haar Noord-Hollandse
ervaring bleek een goede basis voor
haar huidige kantoor, een ondernemingsrechtpraktijk in woonplaats
Bolsward. Een praktische keuze, de
dagelijkse reis over de Afsluitdijk
kostte haar te veel tijd.
Met een gratis inloopspreekuur en
vaste pakketprijzen voor ondernemers bouwde ze in korte tijd haar
praktijk op. ‘Als startende ondernemer heb je best hoge kosten, dat
ondervond ik zelf, maar ik hoorde het
ook van mijn klanten. Een ondernemer ziet een advocaat als sluitpost,
wil er niet veel geld aan uitgeven.
Je ziet dat ze te weinig regelen, geen
contracten, geen algemene voor-

Jacqueline Brouwer
2017-heden

eigenaar Brouwer Advocatuur

2002-2016

advocaat Klaver van der Hooft Posch Advocaten

1999-2002

advocaat Schenkeveld Advocaten

Ongehuwd, twee kinderen

waarden. Vaak hebben ze al wel wat
geknipt en geplakt, die documenten
kan ik in een quickscan checken
op juridische juistheid, tegen een
vaste prijs. Vervolgens groei ik met
de starter mee. Ik leer het bedrijf
kennen, kan adviezen geven over de
ontwikkeling van de onderneming
naar bijvoorbeeld een volgende stap
na een eenmanszaak. Welke overeenkomsten heb je nodig, hoe ga je het
doen met je personeel? Die vaste prijs
kost me wel geld, maar via die klanten krijg ik ook weer nieuwe klanten.
Zo gaat het balletje rollen. Ik vind
ook dat iedereen recht heeft op een
betaalbare, ervaren advocaat.’ Het
gevaar dat een klant voor een dubbeltje op de eerste rang wil blijven
zitten, ziet Brouwer niet. ‘Ze betalen
op een gegeven moment zonder
discussie mijn uurtarief of een vaste
prijs waar we heldere afspraken over
maken. Ik heb eigenlijk nooit gesodemieter over facturen.’

EENPITTER
Hoewel Brouwer behoorlijk wat
rechtsgebieden voor ondernemers
bestrijkt, denkt ze niet dat haar praktijk te breed is om als eenpitter te
overzien. ‘Je hebt zeker in het begin
de neiging om alles te pakken wat je
pakken kunt. Aan een aantal rechtsgebieden waag ik me echt niet. Dat
betekent dat ik regelmatig nee moet
verkopen, maar dat is niet erg. Als je
alles doet, ben je nergens echt goed
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‘Ik moet regelmatig
nee verkopen, maar
dat is niet erg. Als je
alles doet, ben je
nergens echt goed in’
in. Ik blijf bij mijn leest, vastgoed, ondernemingsrecht, letselschade. Voor
arbeidsrecht werk ik samen met een
van mijn vroegere maten, die komt
regelmatig hiernaartoe en werkt dan
ook een dag op mijn kantoor. Voor familierecht geldt hetzelfde, dat doe ik
samen met een oud-kantoorgenoot,
een echte specialist.’
Bij de start van haar kantoor investeerde Brouwer direct in naamsbekendheid. Lachend vertelt ze haar
filosofie: ‘Mensen moeten mijn bakkes gewoon overal zien.’ Dus liet ze
een website bouwen en won ze advies
in over het gebruik van zoekwoorden.
Ze besteedde in het eerste jaar zo’n
10.000 euro aan advertenties in lokale en sociale media, sponsoring en
een beursstand met een banner waar
haar foto groot op staat. Ook schrijft
ze elk kwartaal een column in het
tijdschrift Ondernemend Friesland.
‘Die worden gelezen, dat merk ik aan
de telefoontjes uit andere delen van
Friesland, Leeuwarden, Drachten.
Ik moet er wel toegankelijke taal in
hanteren. Juridisch gezien zou ik het

anders opschrijven, maar het moet
ook leesbaar zijn natuurlijk.’ De columns zet ze door op haar bedrijfspagina op LinkedIn, waar ze minimaal
twee berichten per week plaatst, ook
teksten die al op haar website staan.
‘Via LinkedIn trek ik ze naar de site
toe. Mijn webbouwer houdt de bezoekersaantallen bij, daar krijg ik maandelijks een overzicht van. Ik krijg er
leuke feedback op van mijn klanten,
ze vinden dat ik goed zichtbaar ben.’
Brouwer twijfelt er niet aan dat haar
online-inspanningen ook echt werk
opleveren. ‘Het wordt steeds drukker,
ik heb waarschijnlijk al snel mensen
nodig. Mijn pand is wel gehuurd met
het oog op uitbreiding, maar je moet
altijd maar zien of het lukt.’ Als ze
er een advocaat aanneemt, ontstaat
er ook ruimte voor haar idee om op
Ameland een spreekuur te organiseren. Haar ouders komen er vandaan.
‘Daar zit geen advocaat en ik denk
dat die zeer welkom is, maar ik
kom er nu niet aan toe.’
Online is Brouwer steeds beter
vindbaar, maar ook in de lokale

gemeenschap kan niemand om haar
heen. Ze zit in het bestuur van de
lokale ondernemersvereniging, ging
pas nog langs lokale ondernemers
met de vraag of ze een loterij willen
sponsoren voor de voetbalclub van
de kinderen, ze helpt op school, waar
mogelijk. Ook sponsort Brouwer het
jaarlijkse ‘Heamiel’ (hooimaaltijd)
in Bolsward, oorspronkelijk het
oogstfeest. ‘Ik heb banners, sta op de
website en doe hetzelfde bij een feest
op Ameland, het Roggefeest. En ik ga
regelmatig naar SC Heerenveen, als
ze evenementen hebben waar ondernemers komen.’
Om de hoek van haar kantoor stapt
Brouwer even een nieuw grand café
binnen, het Veerhuys, om de eigenaar
te begroeten, haar jongere broer.
‘Dit heeft een mooie uitstraling en
het is toegankelijk qua prijs. Nee, het
mag hier niet te duur zijn.’ Dat geldt
ook voor haar praktijk. ‘Je moet veel
uren maken om een leuke boterham
te hebben. Het is een kleine gemeenschap, dus als je te hoge declaraties
stuurt, weet ook iedereen het.’
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DOOR / MICHEL KNAPEN

D

e een noemt zich ‘the leading
international network of
independent law firms’, de
ander ‘an international network of
leading independent law firms’, een
derde omschrijft zich als een ‘elite global network of independent law
firms’, een vierde als ‘the next generation lawyers network’. Ze hebben namen die verwijzen naar het
recht, zoals Alliuris, Iurisgal, Legus,
Consulegis, Cicero of Juris Global, of
dragen fantasienamen als Meritas,
Pragma of Proteus. De ene opereert
mondiaal, de andere is meer regioge-

© Shutterstock

NETWERKEN
BRENGEN
WERELD BINNEN
HANDBEREIK

Advocatenkantoren sluiten
zich maar wat graag aan bij een
internationaal netwerk. Daarmee
kunnen ze de concurrentie
aan met de grote merken.

bonden. Bij de meeste staan aanmeldingen open, bij een enkeling word
je alleen lid als je nadrukkelijk wordt
uitgenodigd. De een concentreert
zich op één rechtsgebied, andere zijn
meer generiek van aard.
Zo’n tweehonderd zijn er, de internationale netwerken waarbij advocatenkantoren zich kunnen aansluiten.
Bij de ene zit een handvol kantoren
in enkele landen, aan de grootste
zijn meer dan tienduizend advocaten
verbonden, werkzaam in tegen de
tweehonderd kantoren, verspreid
over 160 landen. Ze organiseren

workshops en congressen, golfdagen
en pubnights, kennen praktijkgroepen, schrijven blogs, hebben soms
een eigen app en geven publicaties
uit. En: ze verwijzen cliënten door
naar andere kantoren in het netwerk,
als ze zelf te weinig expertise hebben
in een bepaalde jurisdictie.

EXOTISCHE JURISDICTIES
De internationale netwerken van
advocatenkantoren komen op in de
tweede helft van de jaren tachtig van
de vorige eeuw. Ze zijn een reactie
op de internationalisering van de
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grote kantoren. Die openen in het
buitenland vestigingen en dringen zo
de lokale markten binnen – dit in navolging van het Amerikaanse Baker
& McKenzie, dat in 1949 een eerste
kantoor buiten de Verenigde Staten
opent om daar Amerikaanse cliënten
bij te staan. Als Engelse kantoren
eind jaren tachtig hetzelfde gaan
doen, krijgen kleinere kantoren in
landen waar plotseling Amerikanen
en Britten zitten, het moeilijk – ze
eten een deel van de ruif leeg.
Vestigingen van de grote, internationale kantoren vormen al snel een
dekkend netwerk van juridische
diensten in landen die ertoe doen.
Kleinere kantoren hebben die mogelijkheid niet, en dreigen zo de boot te
missen – en dus gaan ze relaties aan
met kantoren in het buitenland. Die
groeien uit tot de netwerken. Die ontwikkeling wordt versneld doordat
zowel het vak als de handel veel internationaler wordt. Dat leidt er ook toe
dat advocaten te maken krijgen met
nieuwe vakgebieden, andere wetten
en exotische jurisdicties. Het wordt
voor lokale kantoren steeds moeilijker internationale cliënten te bedienen, deskundigheid moet worden
gehaald bij ‘collega-kantoren’ in
andere landen. Dan helpt het als je
in hetzelfde netwerk zit.
Het eerste netwerk, zo wordt algemeen aangenomen, is de Club de
Abogados, met kantoren in alle
Latijns-Amerikaanse landen en in
Spanje. Nadien volgen er wereldwijd
nog zo’n tweehonderd ‘netwerken
van goede vrienden’. ‘Ik bel wel even
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Internationaal kantoor of netwerk?
Mondiale netwerken van onafhankelijke advocatenkantoren bieden tegenwicht aan
internationale kantoren met wereldwijde vestigingen. Vijf argumenten waarom ze
sterker uit de bus (kunnen) komen.
1. Netwerken kunnen werken tegen lagere kosten omdat ze geen dure
infrastructuur van buitenlandse kantoren hebben. Ze zijn minder bureaucratisch
en hoeven minder geld te besteden aan marketing.
2. Kantoren die deel uitmaken van een netwerk kennen in eigen land de
(juridische) cultuur beter dan vestigingen van een kantoor dat van oorsprong
van elders komt. Veel internationale kantoren worden gezien als een verlengstuk
van het hoofdkantoor ver weg, niet geworteld in de lokale zakelijke markt.
3. Uit onderzoek van The Lawyer blijkt dat cliënten netwerkkantoren steeds beter
waarderen. Ze worden gezien als de lokale experts, rekenen lagere tarieven en
bieden een hogere service. Ook grote cliënten maken steeds makkelijker de
overstap naar netwerkkantoren.
4. Vooral de grote internationale netwerken hebben een grotere dekking van
kantoren dan de internationale advocatenkantoren.
5. Netwerkkantoren vinden zichzelf flexibeler. Daardoor kunnen ze makkelijker
inspelen op de wensen van (lokale) cliënten, en tegelijkertijd alleen die
opdrachten aannemen waar ze echt voor voelen.

een goede vriend in Dubai,’ kun je
dan zeggen tegen de cliënt.

EXCLUSIVITEIT
Al snel onderscheiden de verschillende netwerken zich van elkaar.
Neem Lex Mundi (opgericht in 1989):
het eerste netwerk dat bepaalt dat
lidmaatschap alleen openstaat voor
de grotere kantoren van een land –
in Nederland is dat Houthoff. Een
netwerk als TerraLex neemt dat over
– Kennedy Van der Laan wordt lid.
Meritas volgt, met Lexence.
Zijn de vroegere netwerken min of
meer geheime genootschappen – er
wordt niet uitgedragen dat een kantoor lid is van een ‘club’ – later gaat
men het lidmaatschap actief inzetten
om zo het internationale karakter
van het kantoor te benadrukken. De

Nog op zoek naar een netwerk?
Bij veel netwerken is al een Nederlands kantoor aangesloten. Alleen
als een tweede kantoor een andere expertise heeft, kan het zich soms
alsnog aansluiten. Er zijn nog enkele netwerken zonder Nederlands
kantoor. Dat is bijvoorbeeld Juris Global (ondernemingsrecht,
belastingrecht, familierecht), een wat kleiner netwerk dat vooral is
gericht op Europa, maar ook leden heeft in Beiroet, Hongkong en
Guatemala City. Ook Iurisgal (45 kantoren in 43 landen) heeft nog
geen Nederlandse vertegenwoordiging.

boodschap: ons kantoor is een stuk
kleiner dan de grote internationale
kantoren uit de VS en het Verenigd
Koninkrijk, maar door ons netwerk
doen we niet voor hen onder. Op de
meeste websites van advocatenkantoren wordt het lidmaatschap van
een netwerk inmiddels vermeld.
Ruwweg worden er drie soorten netwerken onderscheiden: die waarbij
alleen de grote kantoren zich kunnen
aansluiten, netwerken die ook
openstaan voor kleinere kantoren
en boetieknetwerken die zich alleen
richten op kantoren met een bijzondere specialisatie. Het aantrekkelijke
aspect van een lidmaatschap is exclusiviteit: doorgaans kan slechts één
kantoor in een land (of regio) lid zijn
en doet het referral-werk van andere
kantoren in het netwerk. Voordeel:
maximale inkomsten uit het netwerk
en minimale conflict of interest.
Of advocatennetwerken uiteindelijk
sterker uit de bus komen dan de grote internationale law firms is nog niet
zeker. Uiteindelijk hebben de grote
kantoren nog altijd veel grotere marketingbudgetten dan de netwerken.
Wat netwerken daarentegen weer
sterker kan maken, is dat ze soms
ook openstaan voor accountancy- en
andere advieskantoren, zodat er een
multidisciplinair netwerk ontstaat.
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‘We kunnen nu
internationaal
zakendoen’

ARAM VAN BUNGE
TEN HOLTER NOORDAM

Lid van Mackrell International,
NextLaw Referral Network en
IAG International

V

roeger was Ten Holter
Advocaten aangesloten bij
Mackrell International en
Noordam Advocaten bij IAG International. Na de fusie zijn we lid van
beide netwerken gebleven. In 2016
begon NextLaw – een initiatief van
Dentons – en daarvan zeiden we:
dáár moeten we ook bij zitten. Als
middelgroot kantoor hebben we niet
de slagkracht om zelfstandig grote
cross border zaken te doen, maar we
hebben wel internationale cliënten.
Dan biedt zo’n netwerk uitkomst.
Er geldt wel een strenge selectie; je
kunt je niet zomaar abonneren. Het
netwerkbestuur kijkt naar eerdere
referrals, specialismen en of het kantoor wel solide is. Je wordt ook geacht
in het netwerk actief te zijn. Er zijn
praktijkgroepen, bijeenkomsten over
juridische onderwerpen, seminars
over businessdevelopment. Er is van

alles te doen en je komt advocaten
van over de hele wereld tegen.
Vaak wordt gedacht: je zit in zo’n netwerk om zaken binnen te halen. Het
is juist omgekeerd. Je wilt je cliënt zo
goed mogelijk bedienen en daarvoor
moet je hem kunnen doorverwijzen
naar een goede collega-advocaat in
het buitenland. Die doorverwijzingen – referrals – moeten goed worden
bijgehouden en zijn voor andere kantoren in elk netwerk zichtbaar in het
besloten deel van de website. Verwijs
je nooit door, of raffel je zelf zaken uit
het buitenland af, dan kun je uit het
netwerk worden gegooid.
We hebben alleen al voor NextLaw nu
ruim dertig keer een zaak doorverwezen, zelfs voor leden van de andere
netwerken waar we in zitten. Het
aantal zaken dat via onze netwerken
binnenkomt, is wat minder maar dat
zegt niks over de omvang van de zaak

en hoeveel werk ermee is gemoeid.
Het zijn internationale zaken en het
behelst vaak serieus werk.
Een aardige referral is die van een
Aziatische autofabrikant geweest. Via
een Zweeds netwerkkantoor wilde dit
bedrijf haar contracten laten reviewen in Europa. In elk land is vervolgens een kantoor uitgezocht via het
netwerk Mackrell International en
zo kon men binnen twee weken een
advies over de contractuele situatie
in heel Europa geven.
Opgeteld: we hebben veel profijt
van de drie netwerken en het weegt
zeker op tegen het jaarlijkse lidmaatschapsgeld. Hoewel NextLaw opmerkelijk genoeg gratis is.
Nou ja, gratis: het is niet vrijblijvend.
De deelname aan internationale bijeenkomsten kost geld, en met name
de vele uren die je in het netwerk
steekt, maken het kostbaar. De andere twee netwerken kosten enkele
duizenden euro’s per jaar.
Wat ik heb geleerd van de netwerken?
Dat ondanks de culturele verschillen
professionele dienstverleners over de
hele wereld ongelofelijk welwillend
tegenover elkaar zijn.’
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‘Het is een
verrijking, privé
en zakelijk’
RUUD VOORVAART

VOORVAART ADVOCATEN,
BREDA
Lid van Interlegal

T

© Robert Aarts

oen mijn kantoorgenoten
jaren geleden uit het bestuur
van De Jonge Balie stapten,
wilden ze elkaar ook privé blijven
zien. Dat gold ook voor Vlaamse advocaten, die we goed kenden omdat
Breda dicht bij de grens ligt. Die
vriendenclub werd een zakenclub. In
1998 zijn we het serieus gaan aanpakken en is Interlegal ontstaan.
Jaarlijks bezoek ik twee bijeenkomsten van Interlegal, en soms een
extra bijeenkomst in Duitsland. Dat
is ook nog eens goed voor je Duits. Na
de zakelijke vergaderingen en workshops zijn er dan speeches, cabaret,
er wordt gezongen en gedanst, dan
gaan de remmen los. We zijn een
beetje corporaal. Dit najaar is er een
bijeenkomst in New Delhi. Dat is het
bijzondere van Interlegal: je komt op
mooie plekken in andere culturen
en ontmoet interessante mensen.
Kameraadschap stond in de beginjaren voorop, en dat geldt nog steeds.
Bij mijn huwelijk waren zeker tien
Interlegal-collega’s aanwezig. Verder
word je geacht actief binnen het
netwerk te zijn, ook voor het beste
netwerkresultaat. Ik was enkele jaren
penningmeester en daarna vier jaar
voorzitter van Interlegal.
Interlegal heeft nu zo’n dertig leden,
één kantoor per land. Als een Nederlands kantoor zich aanmeldt, kan
ik mijn veto daarover uitspreken.
Naar buiten toe zijn we echter niet
exclusief. Ik kan een zaak doorverwijzen naar het Interlegal-lid in een
ander land maar ook naar een ander
kantoor in dat land.

Ik heb inmiddels zo’n twintig zaken
behandeld uit België en Duitsland,
maar ook uit Hongarije, het VK,
Griekenland en de VS. De zaken varieerden van klein bier tot zeer groot
in omvang. Een referral uit Duitsland
was wel heel bijzonder. Een Syrische
cardioloog, wonend in Duitsland,
had allerlei medische apparatuur
geleverd aan een kinderziekenhuis in
de Iraakse stad Erbil. Daarvoor zou
hij worden betaald met geld van een
Amerikaans fonds voor de wederopbouw van Irak. Hij had zijn geld (ongeveer een half miljoen dollar) voor
de transactie niet gekregen – dat was
verdwenen naar een Iraakse tussenpersoon met een rekening in Dubai
op naam van een bedrijf met een
postadres in Nederland. Hoewel de
zaak moeizaam leek, hapte ik na enig
aandringen toe, omdat de cardioloog
radeloos was aangezien zijn reputatie
in geding was. Na onderzoek bleek
dat de tussenpersoon asiel had aangevraagd in Nederland en hier zelfs

een huis bezat. Over zijn lotgevallen
was een artikel verschenen in een
landelijke krant. Hij werd onder druk
gezet en niet veel later werd het volledige transactiebedrag (met rente en
kosten) aan de cardioloog uitbetaald.
Een van de mooiste zaken uit mijn
carrière.
Het lidmaatschap is duizend euro
per jaar. Dat wordt ruimschoots
terugverdiend met zaken die je krijgt
van collega’s in het buitenland. De
kosten voor de reizen kunnen soms
hoog uitvallen. Ik weet niet of ik daar
voldoende aan overhoud. Maar privé
is het een verrijking. Je praat veel
over je werk en zo kom je zakelijk ook
steviger te staan.
Wat ik heb geleerd van het netwerk?
Dat de dagelijkse beslommeringen
die wij hier kennen – over marketing en het binnenhalen van zaken,
behoud van personeel, kantoororganisatie, hoe je het pensioen regelt –
voor advocatenkantoren overal ter
wereld hetzelfde zijn.’
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‘Kost weinig, brengt
niet heel veel op’
RODERICK RISCHEN

RISCHEN & NIJHUIS ADVOCATEN, ROTTERDAM)
Lid van Proteus

W

aarom ik precies bij dít
netwerk zit? Omdat ik
een van de oprichters
ben. In 1981 kreeg ik een beurs van
de British Council om een halfjaar
Engels recht in Londen te studeren.
De groep van 1984 wilde een alumnivereniging oprichten, de European
Lawyers’ Association. Daarin zitten
niet alleen advocaten maar ook rechters en bedrijfs- en overheidsjuristen.
Iedereen is lid op persoonlijke titel.
Via deze vereniging werd ik later
gevraagd, door een Belgische collega,
of ik wilde meedenken over een
netwerk van advocatenkantoren. Zo

richtten wij in 1996 Proteus op, inmiddels met negentien middelgrote
kantoren in vijftien Europese landen.
Zakelijk gezien kan ik zeggen: het
kost weinig maar het levert ook niet
heel veel op. We hebben jaarlijks één
bijeenkomst, de laatste keer in Praag.
Die kosten vallen mee. Lidmaatschapsgeld is er niet, we hebben geen
centraal kantoor en dus geen kostbare staf. Tijdens een bijeenkomst krijg
je altijd een goede update over de
laatste ontwikkelingen over kantoormanagement en ieders praktijken.
Af en toe rolt daar ook een zaak uit
die je kunt doen op verzoek van een

buitenlands lid. Het is handig om in
andere landen advocaten te kennen.
Die kun je inschakelen als je advies
nodig hebt over het recht in het betreffende land.
Wat ik heb geleerd van het netwerk?
Dat advocatenkantoren eigenlijk
overal zo’n beetje vergelijkbaar
functioneren.’

‘Over en weer cliënten
doorverwijzen’
ANNE VAN DER HEIDE
LEXENCE, AMSTERDAM
Lid van Meritas

A

ls onafhankelijk kantoor
hebben we geen vestigingen
in het buitenland. Om de
dienstverlening aan iedere cliënt te
optimaliseren, werken we sinds 2005
samen met Meritas. Via het netwerk
kunnen we cliënten doorverwijzen
naar andere kantoren waarvan we
weten dat ze daar ook in goede handen zijn. Aan de andere kant krijgen

wij doorverwijzingen van buitenlandse kantoren. Je hebt als individueel
kantoor echter geen zeggenschap
welke buitenlandse kantoren lid worden. Om het best passende kantoor
te kiezen in voor ons minder bekende
jurisdicties vragen we kantoren waar
we al ervaring mee hebben om advies. Op deze manier weten wij zeker
dat we de beste prestatie kunnen
leveren voor onze cliënt. Meritas is
één van de grootste netwerken ter
wereld met 183 kantoren in meer dan
negentig landen.
Meritas kent ook “young lawyers”.
Daarvoor dien je minimaal vier jaar
advocaat te zijn en nog geen partner.

Ieder kantoor heeft een young lawyer
– ik ben dat namens Lexence – én
een partner als contactpersoon.
Het is geen verplichting om bij
Meritas actief te zijn, wij zijn dat wel.
Twee partners waren board members
en sinds kort zit ik (30 jaar) in het
member engagement committee. We
organiseren activiteiten om leden
meer te betrekken bij het netwerk.
Tijdens de laatste annual meeting was
dat een inzamelingsactie voor het
goede doel.
Wat ik heb geleerd van het netwerk?
Actieve betrokkenheid en persoonlijk
contact verhogen je zichtbaarheid.
Dat betaalt zich ook terug.’
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‘Je deelt en
krijgt wat terug’

ALICE VAN DER SCHEE
VAN BENTHEM & KEULEN,
UTRECHT
Lid van SCG Legal

S

CG Legal bestaat dertig jaar.
Het is ontstaan vanuit het idee
dat kantoren hun krachten
wilden bundelen, als tegenhanger
van grote internationale law firms.
Samen staan we sterk, we hebben
vertrouwen in elkaar. Door de korte
lijnen onderling kunnen we voor
cliënten de beste oplossing zoeken.
We weten dat ze bij andere kantoren
in het netwerk in deskundige handen zijn.
In de beginjaren was SCG Legal een
Amerikaans netwerk. Maar cliënten
globaliseerden, het werk van advocaten ging mee. Nu hebben we 140
kantoren over de hele wereld. Wij als
netwerk selecteren de kantoren in de

landen. Bij ons geldt: invitation only.
We zoeken daarbij naar coherente
samenwerking, naar kwalitatief sterke en innoverende kantoren die bij
elkaar passen. Dat is essentieel voor
het succes van het netwerk.
Van Benthem & Keulen is nu vijftien
jaar lid van SCG Legal. We waren
toen op zoek naar een netwerk,
doordat onze cliënten internationaler werden en zaken meer grensoverschrijdend. We zochten een netwerk
om de beste ondersteuning voor
onze cliënten te kunnen verlenen.
Dat werd uiteindelijk SCG Legal.
Daarbinnen ben ik zelf altijd actief
geweest. In panels gezeten, conferenties gevolgd. Vier jaar zat ik in de

executive board, nu ben ik voorzitter voor één jaar.
We hebben veel baat bij het netwerk. Er zijn altijd veel potentiële
zaken die met andere kantoren
kunnen worden gedeeld. Vooral
van Europese partners hebben we
veel zaken gekregen, nu ook steeds
meer van buiten Europa. Dat zijn
internationale zaken boven op de
M&A-zaken die je sowieso al doet
met buitenlandse kantoren. De
baten van het netwerk overtreffen
bij verre de kosten.
Wat ik heb geleerd van het netwerk?
Van belang is de wederkerigheid,
alleen dát houdt het netwerk in
stand: je deelt en je krijgt wat terug.’

Op de volgende pagina staat een overzicht van internationale
netwerken en de Nederlandse kantoren die er deel van uitmaken.
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Internationale netwerken, groot en klein
Nederlandse kantoren maken deel uit van ruim vijftig internationale netwerken. Een overzicht.
Naam netwerk

Kantoor

Lawyers Associated
Worldwide (LAW)
SCG Legal / by invitation
The European Law Firm (ELF)
Mackrell International
Nextlaw Referral Network

Fruytier Lawyers, Blenheim

IAG Global
Visalaw International
European Immigration
Lawyers Network
League of Lawyers
Unilaw
Eurolegal
The Law Firm Network
Alliuris
Eurojuris International

International Practice Group
Legal Netlink Alliance
International Business
Law Consortium
Meritas
Interlegal
Alfa International
International Lawyers Network
Libralex
Euréseau
Adlaw International
Lexwork International
Legalink
Globalaw Limited
Pragma
Consulegis
Lex Mundi
Pangea Net
AEA
International Jurists
TAGLaw
Lawrope
Proteus
New Circle
LEI Network
Ally Law
ADVOC
First Law International
PLG International Lawyers
Global Law Group/
Globaladvocaten
The Harmonie Group
World Law Group
World Link for Law
Interlaw
TerraLex
Multilaw
Warwick Legal Network
The Lawyer Network
Cicero
GBL Alliance
Legus
Ius Laboris

Van Benthem & Keulen
Holla
Ten Holter Noordam
Ten Holter Noordam, Boekx Advocaten, Heffels Spiegeler,
Parker Advocaten
Ten Holter Noordam
Everaert Advocaten
Everaert Advocaten, Kroes Advocaten, Schakel Advocaten

Actief
in landen
50

Aangesloten
kantoren
100

82
29
60
200

149
29
90
650

20
17

65
20

AMS Advocaten
Wieringa Advocaten
Wieringa Advocaten
Wieringa
Marree & Dijkshoorn
Cees Advocaten, Dietvorst & Te Braake Advocaten, Jongeneel, Kingfisher,
MannaertsAppels Advocaten, Marree & Dijkshoorn, Lanen & Standhardt,
MVWS Advocaten, RWV Advocaten, Schaeken & Schnitzler Advocaten,
Sneep, Nuijten en Van Dijk Advocatuur, Van Boven & Van der Bruggen
Advocaten, Van Dam & Kruidenier Advocaten, Van den Sigtenhorst
Kant Advocaten, Van der Sluis, Van der Zee en Kalmijn Advocaten,
Van Rijsbergen Plet Advocaten, Can Zinnicq Bergman, Willemse &
Van Poorten, Wolfs Advocaten
Hoens & Souren, JPR, Thuis & Partners, plus negen belastingadvieskantoren
Wintertaling, Lamsma Veldstra & Lobe
Wintertaling

19
16
22
60
19
50

17
16
21
51
30
600

45
43

110

Lexence
Voorvaart Advocaten
Buren
PlasBossinade en UdinkSchepel Advocaten
Bergh Stoop & Sanders, Rox Legal
Van den Herik & Verhulst Advocaten
Höcker Advocaten
Florent
Ekelmans & Meijer Advocaten, Jonker Abeln Advocaten
Rutgers & Posch
Bos van der Burg Advocaten
De Advocaten van Van Riet, Marxman Advocaten
Houthoff
Valegis Advocaten
Haulussy Advocaten, KerkmanLaw en Koch Advocaten
Van Diepen Van der Kroef
Nysingh, Rassers Advocaten
Rijppaert Peeters Advocaten
Cambier & Wieland, Rischen & Nijhuis
JanssenBroekhuysen Advocaten
TeekensKarstens
De Metz Advocaten
Boels Zanders, Brantjes Advocaten
Schaap Advocaten Notarissen
Schaap Advocaten Notarissen
De Koning Vergouwen

92
45
62
66
29
26
24
33

183
47
150

Van Doorne
CMS, Greenberg Traurig, Taylor Wessing
Rotshuizen Geense Advocaten, Kiveld International Lawyers
AKD
Kennedy Van der Laan
Bosselaar & Strengers, Van Campen Liem
Milestone Advocaten, Labré Advocaten, Keizers Advocaten,
ACG International, Scheers Advocaten
Bierman Advocaten
Galatea Advocaten
Koster Advocaten
Bronsgeest Deur Advocaten, Veugelers Advocatuur

85
23
35
125
26

35
26
24
46
60
100+
32
78
151

30
96
17
15
9
26
46
72
67
27
20

33
161
21
19
9
26
70
93
80
32
18

25
88
53
77
100
100
29
90
39

25
59

54

155
90
49
560
39
27
60
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Alt Kam Boer advocaten
ALT KAM BOER is een toonaangevend nichekantoor op het gebied van civiele cassatie,
gevestigd in Den Haag
Wij zijn op zoek ter versterking van ons team naar:

EEN ERVAREN
CIVIELE CASSATIEADVOCAAT (M/V)
met voltooide stage en enige jaren relevante
ervaring in de civiele cassatieketen.

Ter overname aangeboden
 Overwegend civielrechtelijke eenmanspraktijk in middelgrote, dynamische stad, centraal gelegen in het arrondissement Zeeland West Brabant.
 Omzet-indicatie EURO 125.000 ex BTW.
 Kantoorpand eventueel geschikt te maken als woon/praktijkpand.
 Goed ingewerkte (part-time) secretaresse beschikbaar.

Verzoeken om inlichtingen naar:
Praktijkterovername2019@gmail.com

EEN BEGINNENDE
CIVIELE CASSATIEADVOCAAT (M/V)

met een voltooide stage, een uitstekende kennis
van het civiele(proces)recht die zich wil bekwamen
in het cassatievak.
Geboden wordt samenwerking met een hecht
en gemotiveerd team, dat zich uitsluitend richt
op behandeling van civiele cassaties. Salaris is
marktconform. Deeltijd is bespreekbaar. Wij doen
niet aan kantoortuinen of flexplekken.

Wilt u ook een persoonlijk
(juridisch) kunstwerk of relatiegeschenk, groot of klein?
Neem contact met mij op:
www.elselienvandergraaf.nl
06 403 24 268

Meer info:
mr. Jan Wouter Alt
alt@altkamboer.com
070 3589479
www.altkamboer.com
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Kleos

Realiseer meer declarabele
uren als advocatenkantoor.
Ontdek de 3 redenen waarom al meer dan 20.000 advocaten
& juristen in Europa werken met Kleos:
• Alles-in-1 software voor uw advocatenkantoor.
Dossierbeheer, tijdschrijven, facturatie en boekhouding
in één.
• Cliëntenportaal
Communiceer sneller met cliënten via het online
cliëntenportaal, beveiligd conform NOvA richtlijnen.
• E-mailintegratie Outlook
Sla mailcorrenspondentie automatisch op in dossiers
Probeer Kleos nu 3 maanden gratis en vrijblijvend.

Ga naar www.wolterskluwer.nl/kleos
om uw proefperiode aan te vragen.
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TER ZITTING

AGENDA

Ongure types

BTW-(CARROUSEL)FRAUDE

DOOR / LARS KUIPERS

De gasten van een huurder zorgen voor
overlast in Bavel. Ontruimen of niet?

H

arde muziek, nachtelijk gebonk op de deuren, ruzie, drinken
op straat – sinds de zomer van 2018 komen er klachten binnen
bij woningcorporatie Laurentius over ‘ongure types’ in een
huis in Bavel. Het zijn vrienden van meneer W., de officiële huurder.
Negen maanden en meerdere waarschuwingen later is Laurentius het
zat. In kort geding vraagt de corporatie de kantonrechter in Breda om
uitzetting.
Over de vraag of W. de enige bewoner is, hoeft in elk geval geen twijfel
te bestaan. Hij heeft zijn Poolse huisgenoten meegenomen. Zo onguur
zijn ze op het oog trouwens niet. Ze zitten met z’n drieën op het bankje
achter hem; een voor een komen ze braaf naar voren om de rechter
hun identiteitsbewijs te laten zien.
‘Laurentius zegt: er wonen meer mensen in uw huis dan mag en er is
overlast,’ zegt de rechter tegen W.
‘Ik kan niet mijn gasten op straat gooien,’ zegt W. ‘Zijn mijn vrienden.
Geboren in zelfde stad.’
‘De buurvrouw zegt dat het bij u een soort opvang lijkt,’ zegt de rechter.
‘Die mensen wonen niet bij mij vast,’ zegt W. ‘Een maand, twee maanden, weer ander werk zoeken. Soms een week, soms twee dagen.’
‘Wat vindt u ervan dat uw gasten overlast veroorzaken?’ vraagt
de rechter.
‘Is niet netjes,’ zegt W. ‘Ik heb gehoord: mensen van Laurentius komen
bij mij als ik niet thuis ben. Gehoord over mes op tafel, zware situaties
bij mij, en matras in keuken. Maar als ik kom, vraag ik: is zo? En dan
ik hoor iets anders.’
‘Het gaat niet om meneer zelf,’ zegt de wijkconsulent van Laurentius.
‘Hij helpt zijn buren, is vriendelijk. Maar hij is wel verantwoordelijk
voor wat er in zijn woning gebeurt. Er wonen veel senioren in het
complex, die zijn doodsbang.’
De rechter kijkt peinzend. ‘Meneer W. wil graag nog een kans.’
‘Zijn laatste kans heeft meneer gehad in december,’ zegt advocaat
Michelle Martinot stellig. ‘Eerder heeft Laurentius ook al afspraken
met hem gemaakt, maar die is hij niet nagekomen. Hij is een aardige
man. Maar het is echt vrij ernstig. Het balkon van de buurvrouw
moet nu dicht worden gemaakt omdat ze daar zijn geweest.’
‘Ik ga hier over nadenken,’ zegt de rechter. Ze heeft tijdens de zitting
vooral W. aan het woord gelaten, maar advocaat Martinot is niettemin
zeker van haar zaak – het dossier bevat alle niet-nagekomen afspraken en verklaringen van buren. Twee weken later blijkt haar gelijk.
W. en zijn vrienden moeten binnen twee weken hun huis uit (ECLI:NL:
R BZWB:2019:2403).
Meer weten? Lees de uitgebreide
versie op advocatenblad.nl,
rubriek Ter Zitting.
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Btw-(carrousel)fraude staat hoog op de Europese agenda én is een speerpunt van de (opsporingsinstantie van de) Belastingdienst (FIOD).
Tijdens deze cursus, georganiseerd door de
BijzonderStrafrecht.nl Academie, worden de ins
en outs van btw-(carrousel)fraude uiteengezet
vanuit de fiscale advocatuur, de strafrechtelijke
advocatuur en het functioneel parket. Docenten
zijn: Wim Bollen (voormalig OvJ bij het Functioneel Parket van het OM) en Carlijn van Dijk
en Kim Helwegen (beiden fiscaal en strafrecht
advocaat).
Datum: 27 augustus 2019 van 12.30 tot 17.00 uur.
Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag.
Ga naar bijzonderstrafrechtacademie.nl/
btw-fraude voor meer informatie en aanmelding.

MILIEURECHTCONGRES
Wat is de rol van het milieurecht bij de transitie
naar een duurzamere samenleving? Daarover
gaat dit internationale congres voor Europese
milieurechtjuristen. Naast plenaire sessies met
keynote speakers zijn er parallelle sessies op het
gebied van de circulaire economie, energie, water
in relatie tot klimaatverandering en de bescherming van de biodiversiteit.
Datum: 28 tot en met 30 augustus 2019.
Locatie: Janskerk, Janskerkhof 2-3, Utrecht.
Ga naar uu.nl/en/utrecht-centre-for-wateroceans-and-sustainability-law/ voor meer
informatie en aanmelding.

CONSUMENTENRECHT SYMPOSIUM
Misleidende reclames, agressieve incassopraktijken, onredelijke garantieregelingen die het recht
op vervanging op reparatie van de consument
inperken. Bedrijven die zich schuldig maken
aan oneerlijke handelspraktijken of contractvoorwaarden hangen sancties boven het hoofd.
Tijdens dit symposium wordt stilgestaan bij de
vraag wat sancties evenredig, proportioneel en
afschrikwekkend maakt en belangrijker, hoe
rechter en toezichthouder hier tegenaan kijken.
Datum: 6 september 2019 van 12.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Koninklijk Instituut Van Ingenieurs,
Prinsessegracht 23, Den Haag.
Ga naar rug.nl/rechten/congressen/archief/2019/
symposium-sancties-consumentenrecht voor
meer informatie en aanmelding.
Meer agendanieuws vindt u op
advocatenblad.nl/agenda.
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ZOMERTOETS
TUCHTQUIZ 2019

Naam:
Klas/kantoor:
Datum:

Wat is er leuker dan in de zomervakantie nadenken
over tuchtrecht?  Deze speelse zomertoets maakt uw geluk
compleet. Scherp uw tuchtrechtelijk inzicht – soms is er voor
meer antwoorden wat te zeggen, maar de beste staan op p. 27.
DOOR / TRUDEKE SILLEVIS SMITT & LINUS HESSELINK

1. SPIEDEN
Je hebt een overleg gehad met de wederpartij op het kantoor van je cliënt. Na afloop vindt je cliënt in de vergaderruimte
een schriftelijk advies van de advocaat van de wederpartij. Mag je dat advies inbrengen in de procedure?
A. Ja, want de advocaat hoeft niet af te wegen of het voordeel voor zijn
cliënt opweegt tegen het nadeel voor de wederpartij.
B. Nee, want de vertrouwelijkheid van het overleg van advocaat
en cliënt is een kernwaarde van de advocatuur.
C. Ja, als je voorafgaand aan het inbrengen contact zoekt met de wederpartij
en de inhoud van het advies weergeeft in de woorden van je cliënt.
D. Nee, want je had moeten overleggen met de deken.

2. NA DE DOOD
Je hebt een cliënt die een einde aan zijn leven maakt. Zijn ouders willen de informatie uit je dossier eventueel
gebruiken voor een onrechtmatige-daadsactie. Je cliënt had je gevraagd de informatie met niemand te delen,
ook niet met zijn ouders. Moet je inzage weigeren?
A. Ja, want je hebt een geheimhoudingsplicht.
B. Nee, want de geheimhoudingsplicht geldt ten aanzien van zaken en
belangen, niet ten aanzien van de persoon van de cliënt.
C. Nee, want de geheimhoudingsplicht geldt niet meer na de dood van je cliënt.
D. Ja, want de onrechtmatige-daadsactie door nabestaanden betreft niet de belangen van je cliënt.
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3. NIET MEER NAAR DE RECHTER
Om allerlei redenen mis je een zitting. De rechtbank stelt tijdens die zitting
een datum voor uitspraak vast. Je faxt de rechter met een verzoek om een
extra zitting. Een paar dagen later schrijf je de wederpartij dat die onjuist
heeft gehandeld en wel hierom, en ook dat fax je cc naar de rechter.
Zijn deze faxen in strijd met de gedragsregel dat je je niet zonder toestemming
van de wederpartij tot de rechter mag wenden nadat om uitspraak is gevraagd?
A. De eerste niet, de tweede wel, want de ratio van de regel is dat
je de rechter na afronding van het debat niet mag beïnvloeden.
B. Ja, want de gedragsregel laat geen uitzonderingen toe.
C. Nee, want ze beïnvloeden niet de inhoudelijke overwegingen van de rechter.
D. De eerste wel, de tweede niet omdat deze een kopie is,
zodat je je in feite tot de wederpartij wendt.

4. NEE HEB JE
Als vreemdelingenadvocaat kun je in overleg met je cliënt procederen om te bereiken dat de vreemdeling voorlopig,
tijdens de procedure, in elk geval niet uitgezet wordt, recht van opvang houdt en ziektekosten vergoed krijgt.
Maar als je je stellingen niet onderbouwt en niet komt opdagen bij de zitting, krijgt de deken dan gelijk als hij bij de
tuchtrechter klaagt over misbruik van procesrecht?
A. Ja, want op deze manier is de procedure kansloos.
B. Nee, zolang je maar overlegt met je cliënt en deze er belang bij kan hebben.
C. Ja, want je kwam niet opdagen bij de zitting.
D. Nee, want een deken heeft de proceskansen niet te beoordelen.

5. NEPNIEUWS – SAYS WHO?
Op de Facebookpagina van het kantoor plaats je geregeld stukken over de branche van je cliënten. Zo ook een stuk dat
je kreeg van een actiegroep, dat volgens hen in NRC Handelsblad zou verschijnen. De instelling waarover de publicatie
gaat, klaagt omdat het artikel onjuist en grievend is en omdat het nepnieuws is dat een krant als de NRC nooit zou
plaatsen. Moet je nagaan of een artikel dat je publiceert als kantoor juist is?
A. Nee, het staat je vrij om te publiceren over de branche van je specialisme.
B. Nee, tenzij het artikel grievend is voor derden.
C. Ja, anders ben je tuchtrechtelijk verantwoordelijk, nu het publiek meer gewicht
toekent aan kantoorpublicaties over de branche van je specialisme.
D. Ja, als je op grond van inhoud, vorm of bron moet twijfelen aan de juistheid van het artikel.
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6. NOG ONSCHULDIG, TOCH GESCHRAPT
Je huurt een loods omdat een ex-cliënt met een crimineel verleden jou dat vraagt. Even later word je verdacht van
betrokkenheid bij de fabricage van drugs. Kun je geschrapt worden terwijl de strafrechtelijke procedure nog loopt?
A. Nee, want de onschuldpresumptie is doorslaggevend.
B. Ja, want er is sprake van verstrengeling tussen zakelijke belangen en privébelangen.
C. Ja, want je schaadt het vertrouwen in de advocatuur omdat je, terwijl je advocaat
was, de schijn hebt gewekt dat je criminele activiteiten faciliteert.
D. Nee, want het gaat om iets wat je in je privéleven hebt gedaan.

7. SORRY, SORRY, SORRY
Op een kwade dag schrijf je aandeelhouders van de onderneming van de wederpartij: weten zij wel dat er iets grondig
mis is met dat bedrijf en dat er zware en lange procedures dreigen? Tijdens de zitting bij de tuchtrechter zeg je dat je
spijt hebt van die brief maar vertel je ook hoe je ertoe kwam. Zal de tuchtrechter je door die uitleg naast een berisping
ook een boete geven omdat je blijkbaar niet beseft wat je fout hebt gedaan?
A. Ja, want de spijtbetuiging is niet geloofwaardig.
B. Ja, want sinds kort worden vaker boetes gegeven om tuchtrechtelijke normen te handhaven.
C. Nee, want je moet je vrijelijk kunnen verweren en zo’n uitleg
betekent nog niet dat je geen inzicht hebt.
D. Nee, want gebrek aan inzicht rechtvaardigt geen zwaardere maatregel.

8. PAS OP OF IK KLIK
Je schrijft namens een onderneming een brief aan een oud-bestuurder. Daarin stel je dat en hoe die oud-bestuurder
technologie van het bedrijf heeft gepikt. Je kondigt aan aangifte te zullen doen en sommeert de wederpartij de
onrechtmatige actie terug te draaien. Mocht je zeggen dat je aangifte ging doen?
A. Nee, dan misbruik je het strafrecht om civielrechtelijk druk op de ketel te zetten.
B. Ja, als je de beschuldiging voldoende concreet maakt.
C. Ja, als je de relevante wetsartikelen noemt.
D. Ja, als je er duidelijk bij zegt wanneer je aangifte gaat doen.

9. EN MAAR KLAGEN
Nu is het welletjes, dacht de deken, toen een klager voor de derde keer met een klacht over dezelfde kwestie kwam.
De eerste twee keer had de tuchtrechter de klachten niet-ontvankelijk verklaard. Mocht de deken besluiten deze
nieuwe klacht niet in behandeling te nemen?
A. Ja, het hoort bij de ‘filterfunctie’ van de deken om kansloze klachten te weigeren.
B. Ja, want ‘ne bis in idem’ geldt ook tijdens de voorfase bij de deken.
C. Nee, pas ná de derde keer mag een deken een klacht weigeren te behandelen.
D. Nee, in beginsel moet hij elke klacht in behandeling nemen.

10. MIJN CLIËNT, MIJN ZOON
Je treedt op voor je zoon, die grote bonje heeft met zijn ex-vriendin over de afwikkeling van hun boedel. Je regelt
achtervang voor het geval het te persoonlijk wordt. De ex-vriendin klaagt dat je als advocaat niet voor je eigen kind
mag optreden. Maakt ze een kans?
A. Nee, de onafhankelijkheid is er in het belang van de cliënt, daar
kan een wederpartij geen rechten aan ontlenen.
B. Nee, door die achtervang zit je goed.
C. Ja, in een dergelijke emotionele situatie mis je als vader snel de nodige distantie.
D. Ja, je mag als ouder nooit optreden voor je eigen kind.
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1. Spieden: B

ECLI:NL:TADRARL:2019:51
https://tuchtrecht.overheid.nl/ecli/
ECLI__NL__TADRARL__2019__51
https://www.advocatenblad.nl/
2019/04/25/mr-x-legt-een-advocaatclient-brief-van-de-wederpartij-over/

2. Na de dood: A

ECLI:NL:TAHVD:2019:22
(ECLI:NL:TADRARL:2018:47)
https://tuchtrecht.overheid.nl/ecli/
ECLI__NL__TAHVD__2019__22
https://www.advocatenblad.nl/
2018/04/04/mr-x-zwijgen-dood/

3. Niet meer naar de rechter: A
ECLI:ECLI:NL:TADRAMS:2019:39
https://tuchtrecht.overheid.
nl/ecli/ECLI__ECLI__NL__
TADRAMS__2019__39
https://www.advocatenblad.nl/
2019/02/21/uitspraak-in-aantochtmaar-mr-x-faxt-de-rechter/

4. Nee heb je: B

ECLI:NL:TADRARL:2018:43
https://tuchtrecht.overheid.nl/ecli/
ECLI__NL__TADRARL__2018__43
(tussenbeslissing:
ECLI:NL:TADRARL:2017:218)
https://www.advocatenblad.nl/
2018/03/27/kansarm-procederen/

5. Nepnieuws – says who?: D

ECLI:NL:TADRSGR:2017:151
https://tuchtrecht.overheid.nl/ecli/
ECLI__NL__TADRSGR__2017__151
https://www.advocatenblad.nl/
2017/09/13/nepnieuws-opfacebookpagina/

6. Nog onschuldig,
toch geschrapt: C

ECLI:NL:TAHVD:2018:227
(ECLI:NL:TADRSGR:2018:117)
https://tuchtrecht.overheid.nl/ecli/
ECLI__NL__TAHVD__2018__227
https://www.advocatenblad.nl/
2018/06/06/mr-x-ruikt-nogalsynthetisch/

7. Sorry, sorry, sorry: C

ECLI:NL:TAHVD:2018:72
https://tuchtrecht.overheid.nl/ecli/
ECLI__NL__TAHVD__2018__72
https://www.advocatenblad.nl/
2019/05/15/mr-x-krijgt-toch-geen-boete/

8. Pas op of ik klik: B

ECLI:NL:TADRAMS:2019:7
https://tuchtrecht.overheid.nl/ecli/
ECLI__NL__TADRAMS__2019__7
https://www.advocatenblad.nl/
2019/01/24/mag-mr-x-dreigen-metaangifte/

9. En maar klagen: D

ECLI:NL:TADRAMS:2018:130
https://tuchtrecht.overheid.nl/ecli/
ECLI__NL__TADRAMS__2018__130
https://www.advocatenblad.nl/
2018/07/04/de-deken-moetonderzoeken-al-is-het-voor-dederde‑keer/

10. Mijn cliënt, mijn zoon: C

ECLI_NL_TAHVD_2017_233
https://tuchtrecht.overheid.nl/ecli/
ECLI_NL_TAHVD_2017_233
Zie ook ECLI:ECLI:NL:TAHVD:2018:48
https://tuchtrecht.overheid.nl/
ecli/ECLI__ECLI__NL__
TAHVD__2018__48
https://www.advocatenblad.nl/
2017/06/14/mr-x-treedt-op-zoon/,

11. V
 ijfduizend pop in een
envelop: D

ECLI:NL:TADRSHE:2017:196
https://tuchtrecht.overheid.nl/ecli/
ECLI__NL__TADRSHE__2017__196
Artikel 6.27 VODA
http://regelgeving.advocatenorde.nl/
content/artikel-627-betalingen-aan-endoor-advocaat
https://www.advocatenblad.nl/
2017/12/05/handje-contantje/

12. En nu terugbetalen: D

ECLI:NL:TAHVD:2017:224
https://tuchtrecht.overheid.nl/ecli/
ECLI__NL__TAHVD__2017__224
Artikel 48b lid 2 Advocatenwet
https://www.advocatenblad.nl/
2017/08/31/geld-terug/

Hieronder de beste antwoorden op de tuchtrechtquiz. Hebt u acht vragen
goed, of meer? Gefeliciteerd, u bent geslaagd voor de toets. Minder dan
acht goed? Wanhoop niet. Gedrags- en tuchtrecht is geen wiskunde, de
vragen zijn per definitie kort door de bocht. Een opfriscursus kan niettemin
zinvol zijn. Voor de nuances kunt u via de ECLI-nummers de uitspraken
vinden op tuchtrecht.nl.

ANTWOORDEN
Je cliënt komt er na het betalen van je declaratie achter dat hij recht had op een toevoeging. Hij wil dat je het betaalde
restitueert, maar dat weiger je. De tuchtrechter overweegt een waarschuwing, maar daar heeft de cliënt weinig aan.
Wat kan de tuchtrechter doen om je tot terugbetaling te bewegen?
A. Niks, de cliënt zal een civiele procedure moeten starten.
B. De tuchtrechter kan je veroordelen tot terugbetaling van het gehele bedrag.
C. De tuchtrechter kan je veroordelen tot terugbetaling met een maximum van € 5.000.
D. De tuchtrechter kan je een boete opleggen onder de bijzondere
voorwaarde dat je de cliënt terugbetaalt.

12. EN NU TERUGBETALEN!
Twee keer in één jaar accepteer je een contante betaling van € 5.000 van je cliënt, zonder te overleggen met de deken.
Zit je nog goed met de regels over contante betaling?
A. Ja, tot en met € 5.000 per contante betaling zit je altijd goed.
B. Ja, mits er feiten en omstandigheden zijn die contante betaling rechtvaardigen.
C. Nee, zie antwoord B plus: je had bij de tweede betaling moeten overleggen met de deken
(overleg is vereist als je in totaal meer dan € 5.000 binnen een jaar van één cliënt ontvangt).
D. Nee, zie antwoord B plus: je had al bij de eerste betaling moeten overleggen
met de deken (overleg is vereist voor bedragen van € 5.000 of meer).

11. VIJFDUIZEND POP IN EEN ENVELOP
Quiz
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VERTROUWELIJKE
CONFRATERNELE
COMMUNICATIE,
JA OF NEE?

BREED
PALET AAN
ERVARINGEN
KLEURT
DE BALIE
DOOR / SABINE DROOGLEEVER FORTUYN

Met de nieuwe gedragsregels,
van begin 2018, veranderden de
regels over de vertrouwelijke
communicatie tussen advocaten.
Van ja, tenzij, werd het nee, tenzij.
Ervaren advocaten de nieuwe
regels in de praktijk als
verbetering of verslechtering?

2019 | 6
Advocatenblad_2019_06.indd 28

21/06/2019 11:50:15

Achtergrond

ADVOCATENBLAD

29

Jonathan Soeharno

V

roeger was alle communicatie tussen advocaten
vertrouwelijk – of het nu ging
om een cruciaal bewijsstuk waardoor
een zaak kon kantelen, of een recept
voor appeltaart. Nu is het andersom:
alles wat je elkaar schrijft of mailt,
kan in rechte worden ingebracht.
De Brauw advocaat en UvA-hoogleraar Jonathan Soeharno (41) was
als lid van de Commissie-Loorbach
nauw betrokken bij de herijking van
de gedragsregel over vertrouwelijke
communicatie tussen advocaten.
‘De praktijk is veranderd,’ geeft hij
aan als belangrijkste reden voor
de vernieuwde regel. Toen de oude
gedragsregel 12 in 1992 werd vastgesteld, verliep schriftelijk overleg nog
per brief. E‑mail bestond niet of nauwelijks. Men vond het wenselijk dat
advocaten vertrouwelijk, desnoods
zonder vooroverleg met cliënten, met
elkaar moesten kunnen communiceren om te bepalen wat het beste voor
beide partijen was.
Soeharno: ‘Tegenwoordig loopt de
communicatie over sommaties en
onderhandelingen over contracten
soms geheel via advocaten. Als daar
een procedure uit voortvloeit, loop je
er tegenaan dat deze communicatie
niet zomaar in rechte kan worden
ingebracht. Vóór de invoering van de
nieuwe regel zag je dan ook dat advocaten communicatie, waarop ze later

in rechte beroep wilden doen, liever
via hun cliënten lieten lopen als omzeilingstactiek van de vertrouwelijkheidsregel. De regel was dus duidelijk
zijn doel voorbijgeschoten.’
Daarbij is in 2017 het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering aangepast, waarbij een waarheidsplicht
en een exhibitieplicht werden
ingevoerd. Daardoor kwam de
confraternele correspondentie extra
onder druk te staan. ‘Ook in de inter
nationale rechtspraktijk riep de oude
regel veel vragen op. De nieuwe regel
sluit daar beter bij aan, omdat deze is
gebaseerd op de CCBE Gedragscode
voor Europese advocaten.’

NETJES
Hoe bevalt de vernieuwde regel in de
praktijk? De ervaringen lopen uiteen,
zo blijkt uit een rondgang langs advocaten. Vastgoedrechtadvocaat Marc
Wintgens (58) is partner en bestuurslid bij AKD. Hij ziet dat veel advocaten sinds de invoering van de nieuwe
gedragsregel volledigheidshalve in
hun correspondentie opnemen dat
de inhoud niet vertrouwelijk is en er
in rechte een beroep op kan worden
gedaan. ‘De nieuwe regel zorgt er natuurlijk wel voor dat je
heel alert bent op alles
wat je schrijft omdat je
je ervan bewust bent
dat het bij de rechter
terecht kan komen.
Dat maakt je iets terughoudender.
Maar ik vind dat niet storend.’
Karol Hillebrandt (39) is arbeidsrechtadvocaat en partner bij Palthe
Oberman Advocaten in Amsterdam.
Hij heeft al verschillende keren
meegemaakt dat de advocaat van de
wederpartij stukken van de correspondentie aan de rechter overlegde.
‘Volgens de nieuwe regels mag dat.
Als het in je voordeel is, begrijp ik
dat je het doet.’ Zelf maakt hij een
afweging of hij in bepaalde gevallen
correspondentie wel of niet inbrengt.
‘Is het in het belang van mijn cliënt?
En vind ik het netjes naar de advo-

caat van de wederpartij? Je cliënt kan
er ook belang bij hebben dat je een
goede verstandhouding hebt met de
advocaat van de wederpartij en dat
er een zekere mate van onderling
vertrouwen heerst. Een specifieke
mail kan ook uit de context worden
gelezen, bijvoorbeeld als er veel
andere mails omheen zijn verstuurd
en telefoongesprekken zijn gevoerd.
Als je alleen díé mail inbrengt, kan
dat een onjuist beeld geven. Het kan
ook tot irritatie leiden. Dat kan de
boel weer onnodig verstoren en een
regeling moeilijker maken.’
Familierechtadvocaat en scheidings-

‘Een specifieke mail kan ook
uit de context worden gelezen’
mediator bij Schakenraad Advocaten
in Eindhoven Christiane Verfuurden (37) heeft nog niet meegemaakt
dat de advocaat van de wederpartij
een brief of mail inbracht in de procedure. ‘Misschien heeft dat ermee te
maken dat ik niet zo vaak inhoudelijk
procedeer maar vaker schik.’
Petra Beishuizen (51), familierecht
advocaat scheidingsmediator en
partner bij Delissen Martens in
Den Haag werkte altijd al met de
gedachte dat alles wat ze opschreef,
bekend zou mogen worden bij de
partijen, zegt ze. ‘Hoewel je er in onderling overleg met de advocaat van

Marc Wintgens

2019 | 6
Advocatenblad_2019_06.indd 29

21/06/2019 11:50:20

30

Achtergrond

ADVOCATENBLAD

Vertrouwelijke communicatie
Volgens de oude gedragsregel 12 mochten advocaten communicatie
tussen advocaten niet aan de rechter overleggen, tenzij het belang van
de cliënt ‘dit bepaaldelijk vorderde’. De wederpartij moest hiervoor
dan ook toestemming geven. Bleef deze uit, moest de deken om advies
worden gevraagd.
Regel 26 van de nieuwe gedragsregels bepaalt dat communicatie tussen
advocaten in principe niet vertrouwelijk is, tenzij advocaten dat met
elkaar overeenkomen. Voorafgaand aan het doen van vertrouwelijke
mededelingen dient een advocaat aan de andere advocaat kenbaar
te maken dat hij vertrouwelijk met hem wil communiceren. Als de
ontvangende advocaat hier niet mee instemt, dient hij zijn collega hier
per omgaande van op de hoogte te brengen. Schikkingsonderhandelingen
zijn volgens gedragsregel 27 uitgezonderd. Op communicatie die daar
onderdeel van uitmaakt, mag in rechte geen beroep worden gedaan.

Karol Hillebrandt

de wederpartij probeert uit te komen,
weet je dat correspondentie op enig
moment aan de rechter kan worden
overgelegd. Daarom ga je strategischer formuleren.’

VERTROUWELIJKHEIDS
CLAUSULES?
Arbeidsrechtadvocaat Allard Be
kius (50), partner en lid van de raad
van bestuur bij Nysingh advocaten
en notarissen in Utrecht en Zwolle,
ziet grote verschillen in de manier
waarop advocaten met de nieuwe
gedragsregel omgaan. ‘Van collega’s
die alle communicatie als mogelijk
openbaar beschouwen, tot collega’s
die standaard vertrouwelijkheid
afspreken. Ook heb ik contact gehad

met een advocaat die onder elke mail
zet dat de inhoud als confraterneel
moet worden beschouwd. Ik ben er
te veel advocaat voor om dan niet te
zeggen dat dat niet klopt. Tegenwoordig is iets pas confraterneel, als ook
de ontvangende advocaat vindt dat
dat zo is.’
Advocaten die denken te kunnen
volstaan met een vertrouwelijkheidsclausule in hun mails en brieven zijn
onverstandig bezig, beaamt Soeharno van de Commissie-Loorbach.
‘Daarmee nemen ze het risico dat de
ontvangende advocaat niet instemt
met de vertrouwelijkheid, maar de informatie wel inhoudelijk kan inzien.
Niet voor niets stelt de gedragsregel
dat advocaten de vertrouwelijkheid
vooraf met elkaar moeten bedingen.’
Bekius neemt bij aanvang van een
zaak standaard contact op met de
advocaat van de wederpartij om vertrouwelijkheid te bedingen. ‘In negen
van de tien gevallen gaat de advocaat
van de wederpartij akkoord.’

openbaar gemaakt, in dat opzicht
verandert er minder dan binnen
sommige andere rechtsgebieden.’
Bovendien worden overheidsorganen
vaak bijgestaan door juristen die
geen advocaat zijn. Deze communicatie was in het verleden toch al niet
vertrouwelijk. Maar de veranderde
gedragsregel raakt de communicatie tussen De Jager en advocaten in
dienstbetrekking die overheidsorganen bijstaan weer wél.
Ook voor strafrechtadvocaten heeft
de gewijzigde gedragsregel minder
impact, zij staan immers zelden
tegenover elkaar. ‘Je communiceert

BESTUURSRECHTPRAKTIJK
Lex de Jager (53) heeft een vastgoedpraktijk bij Van Till advocaten in Amsterdam. Hij doet veel bestuursrechtzaken. ‘Omdat de overheid openbaar
functioneert, werden er ook onder
het oude gedragsrecht veel stukken

Christiane Verfuurden
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Allard Bekius
in strafzaken met andere advocaten
over medeverdachten,’ zegt strafrechtadvocaat Willem Jebbink (50)
van Jebbink Soeteman Advocaten
in Amsterdam. ‘Dan probeer je te
bezien waar je elkaar tegemoet kunt
komen of gelijk kunt optrekken. Dat
deze communicatie vertrouwelijk
is, is doorgaans vanzelfsprekend.

rijk je woorden nóg zorgvuldiger te
kiezen. Ik krijg iets meer een filter op
wat ik in mails en brieven schrijf en
denk erover na hoe het op de rechter
in de procedure kan overkomen.
Overigens ben ik gewend om vaak de
telefoon te pakken en de advocaat
van de wederpartij gewoon even te
bellen voor overleg.’
Als het aan Verfuurden van
Schakenraad Advocaten zou
liggen, zou de oude gedragsregel nog steeds gelden. ‘In
de veertien jaar dat ik familierechtadvocaat ben, heb ik
de deken één keer om advies
gevraagd over het overleggen
van een stuk. Verder hoefde je er
normaal gesproken geen rekening
mee te houden dat communicatie
mogelijk zou worden overgelegd door
de advocaat van de wederpartij aan
de rechter. Dat is wel zo duidelijk.’
Maar haar collega-familierechtadvocaat Beishuizen signaleert nog een
ander, positief effect van de nieuwe
regel. ‘Ik kan me voorstellen dat het
in de familierechtpraktijk, waarin
je snel in een vechtscheiding terecht
kunt komen, het gevecht dempt, omdat de advocaten weten dat de rechter
meekijkt.’

‘Tegenwoordig is iets pas
confraterneel, als ook de
ontvangende advocaat
vindt dat dat zo is’
Maar ik denk dat het heel nuttig is
om hier in telefoongesprekken een
opmerking over te maken en het op
papier te noemen, zodat de communicatie geen eigen leven gaat leiden.’

FILTER
Zijn de nieuwe regels rondom vertrouwelijk communiceren nu een
verbetering of een verslechtering?
Daarover lopen de meningen uiteen.
‘Een verbetering,’ zegt Wintgens
van AKD. ‘Het is transparanter.’ Ook
Hillebrandt (Palthe Oberman) ziet de
nieuwe gedragsregel als een vooruitgang. ‘Het in rechte inbrengen
van stukken geeft een transparanter
beeld van wat er is bediscussieerd
tussen partijen. Wel is het belang-

WERKLAST
Een gunstige bijkomstigheid van de
nieuwe gedragsregel is dat bureaus
van lokale ordes minder worden belast. Het aantal adviesverzoeken om
vertrouwelijke communicatie toch in
te brengen in de procedure is enorm
afgenomen, zegt de Amsterdamse
deken Evert-Jan Henrichs. ‘De afname schat ik op tenminste 75 procent.
En ik verwacht dat die daling nog
verder doorzet naarmate er minder
dossiers zijn die vóór de invoering van
de nieuwe gedragsregels zijn geopend en waarvoor het overgangsrecht
voorschrijft dat de oude gedragsregel
12 blijft gelden.’
Ook de Limburgse deken Hans Vogels ziet aanzienlijk minder adviesverzoeken over confraternele communicatie binnenkomen – en treurt

er niet om. ‘Adviesverzoeken over dit
thema kwamen in het verleden veel
voor en vormden een relatief grote
belasting van de bureaucapaciteit.’
In Gelderland is het aantal adviesverzoeken volgens waarnemend
deken Pieter Bergkamp zelfs ‘bijna
uitgestorven. Vroeger waren deze
aan de orde van de dag. De nieuwe regels schelen veel werk en
onduidelijkheid’.

OVERGANGSREGELING
Als aandachtspunt voor de nieuwe regels rondom vertrouwelijke
communicatie noemt Soeharno de
overgangsregeling: communicatie
die heeft plaatsgevonden voordat de
nieuwe gedragsregels werden gepubliceerd, blijft vertrouwelijk tenzij
advocaten iets anders afspreken. Net
zoals bij veel andere grote kantoren,
kent De Brauw veel zaken die langdurig lopen, zegt Soeharno. ‘Er kan
onduidelijkheid ontstaan over de
vraag of nieuwe communicatie in
zaken van voor de herijking van de
gedragsregels, nog steeds vertrouwelijk is.’ Advocaten die in deze zaken
vertrouwelijk willen blijven communiceren, doen er volgens hem dan
ook goed aan om deze vertrouwelijkheid opnieuw met elkaar overeen te
komen. En advocaten die geen klacht
willen riskeren, zouden in deze zaken
moeten verifiëren dat de correspondentie kan worden ingebracht.

Petra Beishuizen
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Zomer 2019

KIND VAN BHAGWAN
Prins van Liefde (Lebowski
Publishers, 2019) is het
autobiografische verhaal van
advocaat Samuel Vermeulen.
Hij beschrijft zijn turbulente
jeugd als kind van volgelingen
van de Indiase Bhagwan en zijn
worsteling met zijn persoonlijke
ontwikkeling tot volwassen man.
‘Met kleren en al werd
zijn lichaam op de brandstapel gelegd en de snel
oplaaiende vlammen omhelsden de duisternis met
licht,’ omschrijft S
 amuel
Vermeulen (33) zijn eerste
herinnering aan een lijk,
dat van Bhagwan in 1990. Samuel was
toen vier jaar oud. Zijn ouders waren
volgelingen van de Indiase goeroe.
Na de dood van Bhagwan werd zijn
moeder opgenomen in een inrichting,
ze verloor haar ouderlijke macht. Zijn
vader raakte op het verkeerde spoor,
prostituees en harddrugs kregen hem
in de greep. Samuel belandde bij een
pleeggezin.
Het overlijden van zijn vader was de
aanleiding voor het schrijven van
zijn eigen levensverhaal Prins van
Liefde, de naam die hij in India kreeg
als volgeling van Bhagwan. In korte
hoofdstukken beschrijft Vermeulen
chronologisch belevenissen uit zijn
jeugd. De hoofdstukken worden
afgewisseld door handgeschreven
memoires van zijn vader.
Vermeulen was ruim zeven jaar
advocaat bij De Brauw Blackstone
Westbroek. Inmiddels is hij zijn eigen
kantoor SAMUEL | LAW begonnen,
gericht op natuurlijke personen en
kleine ondernemers. In zijn nawoord
beschrijft hij ‘een zekere ontkieming
van het besef dat ook ík het recht
heb om er te zijn’. Een aangrijpend
verhaal, registrerend opgeschreven,
waarbij de lezer Vermeulens gevoelsleven vaak alleen kan afleiden uit de
beschrijvingen van zijn belevenissen.

ADVOCATENBLAD

BOEKEN
VOOR OP
VAKANTIE

Vakantietijd, leestijd.
Op deze pagina’s een
aantal boeken door
of over advocaten die
het lonen om te lezen.

INTELLIGENT DEBUUT
’Een advocaat moet veel durven zonder
al te grote risico’s te nemen,’ schrijft
auteur Robert Pollack halverwege zijn
thriller De Taak (Ambo|Anthos, 2019).
Daarmee verraadt hij zijn
advocatuurlijke wortels.
Robert Pollack is het pseudoniem van Rob Polak (58), geboren en getogen
in Amsterdam. Het grootste deel van zijn werkzame leven was hij advocaat.
Net voor zijn zilveren jubileum stopte hij in 2012 als partner bij De Brauw.
Nu wijdt hij zich aan het schrijven en is hij raadsheer-plaatsvervanger bij
het Gerechtshof Den Haag. De Taak is zijn debuutroman.
Het boek draait om twee Europese ambtenaren die, in opdracht van de
Raad van Europa, naar Sint-Petersburg worden gestuurd om de dood te
onderzoeken van een Russische advocaat. Het verhaal is geïnspireerd op
de Magnitski-affaire. Deze jurist ontdekte in 2008 dat Russische overheidsfunctionarissen miljoenen aan belastinggeld hadden gestolen en
witgewassen. Vervolgens werd hij zelf gearresteerd. In november 2009
overleed hij in zijn cel, 37 jaar oud.
Pollack is erin geslaagd een spannende en intelligente thriller te schrijven,
met boeiende dialogen en verrassende wendingen. Dat zijn boek daarmee
de herinnering aan Magnitski levend houdt, geeft het extra bestaansrecht.

ZWEEDSE COLD CASE
Een gruwelijke moord of een pijnlijke
gerechtelijke dwaling? Die vraag onderzoekt
de Zweedse advocaat Sophia Weber in de
Engelstalige thriller Beyond All Reasonable Doubt
(Other Press, 2019), van Malin Persson Giolito.
Als een brute moordenaar, zo kent het hele land dokter Stig Ahlin die levenslang kreeg voor het doodsteken van een vijftienjarig meisje. Maar klopt dat
beeld wel? Advocaat Sophia Weber wordt getipt door een voormalig hoogleraar dat er grote fouten zijn gemaakt in de zaak. ‘Ik geef je de kans om de
droom van elke advocaat waar te maken,’ zegt de wetenschapper. Weber
grijpt de cold case aan en gaat op onderzoek uit.
Tijdens haar zoektocht ontstaat twijfel. Over de veroordeling, die trekken
heeft van trial by media. En bij Weber zelf, die steeds minder goed weet wie ze
kan geloven of vertrouwen. Terwijl de publieke opinie zich tegen haar keert,
verdiept de advocaat zich verder en verder in de psyche van de veroordeelde.
Malin Persson Giolito, zelf jarenlang advocaat geweest in Brussel, weet er een
wat verwarrende, maar uiteindelijke louterende zoektocht van te maken.
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RECHTBANKDRAMA
Dert13n, de thriller van de Ierse
mensenrechtenadvocaat Steve
Cavanagh (Luitingh-Sijthoff,
2019) is het vierde boek in de
reeks over advocaat en voormalig
oplichter Eddie Flynn.
Dertien juryleden beslissen over het lot
van de veroordeelde Robert Solomon.
De Hollywoodster wordt aangeklaagd
voor de moord op zijn vrouw. Solomon
heeft alle schijn tegen, maar zijn advocaat Eddie Flynn twijfelt aan zijn schuld.
De lezer weet al vanaf het begin dat niet
Solomon, maar een jurylid de moordenaar is. Dat staat nota bene op de
achterflap verklapt. Bovendien begint het
boek vanuit het perspectief van jurylid
Joshua Kane, die zijn perfecte moord
beraamt. Toch zit Dert13n vol onverwachte wendingen wat het moeilijk maakt om
het boek weg te leggen.

HUISELIJKE THRILLERS
De Amerikaanse Alafair
Burke mag zich verheugen
in een stijgende
populariteit als schrijfster
van domestic thrillers,
waar ogenschijnlijk
huiselijk geluk anders
uitpakt. Ze baseert haar
thrillers onder meer op haar ervaringen
als officier van justitie in Oregon.
Behalve auteur is ze ook universitair
docent strafrecht. Haar jongste roman
The Better Sister (Harper, 2019) is
vooralsnog alleen verkrijgbaar in het
Engels. Hoofdpersoon Chloë trouwt de
ex van haar ontspoorde zus en voedt
diens zoon op, om vervolgens verstrikt te
raken in een ingewikkelde moordzaak.
Soepel geschreven maar iets te veel
lijkend op haar vorige bestseller
De echtgenote, die wel in het Nederlands
verkrijgbaar is (Xander, 2018). Dat geldt
overigens ook voor De ex die deze maand
bij dezelfde uitgever verschijnt.

COLUMN
DOOR / TRUDEKE SILLEVIS SMITT

Mr. X mag
het snel weer
proberen
Met enige regelmaat zie je een 60b-schorsing voorbijkomen,
maar zelden lees je iets over een opheffing ervan. Nu is er mr. X,
die is opgekrabbeld na een schorsing wegens onbereikbaarheid
voor de deken, cocaïneverslaving, financiële problemen
en ‘persoonlijke omstandigheden’ – lees: relatieperikelen
uitmondend in een strafzaak wegens stalking en bedreiging.

D

e ‘60b-maatregel’ is niet
bedoeld als terechtwijzing,
maar moet een praktische
oplossing bieden als een advocaat
tijdelijk of blijvend niet in staat
blijkt zijn praktijk behoorlijk
uit te oefenen. Het kan gaan om
een schorsing en/of een andere
‘voorziening’, maar meestal betreft
het een schorsing, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde
tijd. Daarvan kun je te allen tijde
opheffing vragen. In 2018 legden
de raden vier keer een dergelijke
maatregel op.
Een daarvan betrof mr. X, zijn
schorsing ging in op 10 december
2018. Op 22 februari 2019 hief
de Haagse raad van discipline
de schorsing alweer op, maar die
beslissing werd pas op 28 mei
gepubliceerd.
Slechts ruim twee maanden was
mr. X dus geschorst. Opvallend
kort, als je leest wat hij zoal te organiseren had. Hij startte mediation
met zijn ‘aanstaande ex’, met wie
hij ook samenwerkte. Hij bracht de
financiële administratie op orde,
zocht hulp voor zijn verslaving en

vond een waarnemer. Op 4 februari
zat hij samen met de aanstaande ex
bij de Rotterdamse deken, met de
bewijsstukken waar de deken om
had gevraagd.
Blijkbaar was hij behoorlijk overtuigend, want de deken besloot zich niet
tegen het verzoek tot opheffing te verzetten. Wel achtte hij het ‘wenselijk’
dat mr. X hem op de hoogte zou houden van onder andere de voortgang
van zijn strafzaak. Mr. X zou zich netjes moeten houden aan voorschriften
van de reclassering en aan eventuele
aanwijzingen van behandelaars in het
kader van de verslavingszorg.
De raad ging af op de deken en op
de toezegging van mr. X dat hij zich
aan de voorwaarden van de deken
zou houden. De schorsing werd met
onmiddellijke ingang opgeheven
– wellicht de kortste 60b-schorsing
die er tot nu toe is geweest (ECLI:NL:
TADRSGR:2019:88).

Op de website Advocatenblad.nl
verschijnt elke woensdag een
nieuwe tuchtrechtcolumn van
Trudeke Sillevis Smitt.
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ZOMERZAKEN
DOOR / STIJN DUNK

De zomer als werkterrein. Dat hebben ‘kermisadvocaat’
Miryam Breeuwer en ‘strandadvocaat’ Richard van der Zwan
gemeen. Twee verhalen over de bijzondere wereld van
de kermisexploitant en de strandtenteigenaar.
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ADVOCAAT
OP DE KERMIS
Fraude met muntjes bij de botsauto’s, getouwtrek over
het stageld, een gestolen kermisattractie: advocaat
zijn op de kermis is geen dag hetzelfde. ‘Mijn klanten
bezegelen een deal liever met een handdruk’, stelt
Miryam Breeuwer (MPC Advocatuur, Tynaarlo).
kunnen weten dat het ging om een
‘gestolen voorraad’. Een lastige zaak
qua bewijslast.

HANDDRUK

H

aar eerste zaak voor een kermisexploitant was meteen
een bijzondere. Het ging
om de diefstal van een enorm stalen
frame van een reuzenrad. Gestolen
van een trailer op een parkeerplaats
langs de weg. ‘Deze familie specialiseert zich in
reuzenraden, ze gaan
de hele wereld over.
Als jij in Amerika
een reuzenrad ziet, is
het van hen,’ vertelt
Breeuwer. Het frame
werd teruggevonden, maar helemaal gesmolten. Breeuwer moest
aantonen dat de ijzersmelterij had

De diensten van Breeuwer (56)
bevielen goed en via mond-tot-mondreclame werd ze de ‘huisjurist’ van
de landelijke kermisbond BOVAK.
Waarom valt zij in deze wereld zo
in de smaak? ‘Ik ben heel benaderbaar en praktisch en spreek klare
taal. Mensen op de kermis lossen
de dingen graag onderling op. Als
er dan toch een advocaat aan te pas
moet komen, hebben ze liever niet te
veel formaliteiten. Dan vinden ze het
prettig als ik heel praktisch zeg: dit is
de route, dit zetten we op schrift en
dit regelen we met een handdruk.’
Een klassiek strijdpunt tussen kermisondernemers en gemeenten is
de plek en de hoogte van het stageld.
Een goede plek op de kermis is van
groot belang voor elke kermisondernemer en zijn inkomsten. ‘Dat is
een type zaak die regelmatig speelt,
voordat het kermisseizoen weer
begint. Regelmatig komen gemeenten plots met andere afspraken en

‘Kermisfamilies hebben
een heel basic gevoel van
recht en rechtvaardigheid’
voorwaarden,’ zegt Breeuwer. ‘Dan
ontstaat vaak grote animositeit, zo
van wat maak je me nou?! Wat de

onderhandelingen bemoeilijkt, is dat
gemeenten deze taak ook uitbesteden aan externe bureaus. Met zo’n
derde partij is het soms lastig zakendoen. ‘Zelf vind ik het leuk, omdat ik
dan de rol van belangenbehartiger en
bemiddelaar vervul.’

VERDACHTE MUNTJES
Breeuwer loopt in de kermiswereld
soms tegen bijzondere zaken aan. Zo
deed ze eens met succes onderzoek
naar de muntinworp bij botsauto’s.
Bij elk type botsauto worden specifieke muntjes geleverd, die alleen in die
botsauto’s kunnen. Die muntjes worden in Italië gemaakt. ‘Op een kermis
bleek echter een grote hoeveelheid
extra muntjes in omloop. Bezoekers
zaten opeens heel lang in de botsauto’s, dus rook men onraad. Samen
met de BOVAK hebben we toen
onderzocht wie daarachter zaten. Het
onderzoek liep zowel op de kermis als
in het bedrijf dat de muntjes maakte.
Gelukkig konden we er uiteindelijk
een halt aan toeroepen.’
Collega-advocaten vinden de kermiszaken van Breeuwer behoorlijk
exotisch. ‘Ze kijken met grote ogen
naar mijn clientèle.’ Zelf kan ze prima
opschieten met kermisexploitanten.
‘Het zijn loyale families die keihard
werken. Rasondernemers met een
sterke focus op innovatie. Met een
kermisattractie moet je vernieuwend
zijn. Broers, zussen, ooms en tantes,
iedereen is bij het bedrijf betrokken.
Het zijn mensen met een heel basic
gevoel van recht en rechtvaardigheid.’
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ADVOCAAT
OP HET STRAND
Richard van der Zwan (Van der Zwan Advocaten,
Den Haag) is geboren en getogen in Scheveningen. Vroeger
voetbalde hij vaak met vrienden op het strand. ‘Nu sta ik
als advocaat regelmatig strandtenten bij, dat is heel mooi.’

Z

ijn werk voor strandtenteigenaren ontstond via gesprekken met oude bekenden. ‘Wat
doe jij nou? Advocaat, dan heb ik heb
nog wel een zaak voor je.’ Zijn eerste
geschil ging tussen een uitbater van
een strandtent en een cateraar. ‘Het
ging om een groot bedrijfsfeest, er
was discussie over de kwaliteit van
het eten. Ook had de cateraar koks
in opleiding ingezet, de strandtent
voelde zich in de maling genomen.’
Het was een hard tegen hard gevecht,
vertelt Van der Zwan (56). ‘De cateraar
benaderde zelfs medewerkers van het
bedrijf om positieve recensies over
het feest te schrijven.’ Het lukte Van
der Zwan de zaak snel en met succes
af te handelen.

VOETPAD
Zo kreeg hij steeds vaker opdrachten
van Scheveninger strandtenthouders. Neem dat betonnen voetpad dat
de gemeente had aangelegd op het
strand. ‘Het pad stopte onverklaarbaar net voor de zaak van mijn cliënt
en ging even verderop weer verder.
Daardoor miste hij klanten en liepen
er anderzijds badgasten kriskras over
zijn terras.’ Van der Zwan schreef
een brief naar de gemeente waarin
hij benadrukte dat zijn cliënt een
flinke pacht betaalde. ‘Er kwam een
ambtenaar kijken, maar die vond het
allemaal wel meevallen. Toen heb ik
een heel stevige brief gestuurd om er

haast achter te zetten. Want dat is het
typische aan zaken voor strandtenten: het moet heel snel gebeuren. Je
cliënten moeten in een paar maanden hun geld verdienen. De zomer is
zo voorbij.’
Tijdsdruk speelde ook een rol in
een andere kwestie. Een strandtent werd overgenomen, maar de
nieuwe eigenaren kochten een kat
in de zak. Toen ze in maart gingen
opbouwen, bleek na controle van
de gemeente dat voor een derde van
het terras geen vergunning bestond.
Dat deel moest worden afgebroken,
maar daardoor ontstond er een gat
op de begroting. ‘Ze hadden dat
terrasdeel hard nodig om genoeg
omzet voor de bank te halen. Een
nieuwe vergunning aanvragen was
de enige oplossing. Maar dat lukte in
het lopende seizoen niet meer.’ Best
triest, vindt Van der Zwan. ‘Als je ziet
wat die mensen er voor schuld aan
overhouden.’

STAR
De gemeente toont weinig flexibiliteit
richting strandtenten, constateert
Van der Zwan. ‘Terwijl de gemeenteraad Den Haag promoot als uiterst
toegankelijk uitgaansstad, met Scheveningen als oogappel.’ Dat rijmt in
zijn ogen niet met het starre beleid
dat een cliënt opbrak rond het schenken van alcohol bij een speeltuin aan
het strand. ‘Die had de bestemming

speelinrichting dus was alcohol
verboden. Maar de gemeente startte
tegelijk een pilot waardoor andere
strandondernemers ook speeltoestellen mochten plaatsen. Dan gaan
ouders natuurlijk daar zitten waar ze
ook een wijntje kunnen pakken.’
Conflicten met brouwers komen ook
regelmatig op zijn bordje te liggen.
Zoals de zaak over die zomerse dag
dat een strandtent zijn biervaten
niet kreeg aangeleverd. ‘Dan loop
je ontzettend veel omzet mis,’ weet
Van der Zwan. ‘Maar de juridische
strijd aangaan is lastig, die brouwerijen hebben complexe contracten.’
Dus onderhandelde hij een schikking
uit, waarbij de strandtent een structurele korting kreeg op de afnameprijs. ‘Zo bleef de onderlinge relatie
goed en kreeg mijn cliënt toch waar
voor zijn geld.’

KUSSENTJES
Als Van der Zwan naar het strand
gaat, gaat hij vaak een praatje
maken bij een cliënt. ‘Je laat toch
even je gezicht zien, het zijn vaak
leuke mensen. Maar er komt al snel
iemand bijzitten die nog wel een
letselschadezaakje voor je heeft.
Soms is het wel lekker om juist naar
een onbekende tent te gaan. Zonder
verplichtingen. ‘Al kijk ik wel altijd
even of de kussentjes recht liggen,’
lacht hij. ‘Dat heb ik geleerd van
mijn cliënten.’
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BUITENLANDSE BALIE

BRITSE STRAF
PLEITERS STAKEN
Net als in Nederland woedt
ook in het Verenigd Koninkrijk
een hevige discussie over de
vermeende afbraak van de
sociale advocatuur. Boze Britse
strafrechtadvocaten hebben
op 1 juli een dag gestaakt
tegen de lage tarieven.

D

e Britse balie van strafrechtadvocaten windt zich op over de
structurele afbraak van de tarieven die criminal barristers ontvangen
voor hun bijstand aan minvermogende
verdachten. Sinds 2001 is alleen al door
inflatie het basistarief met 62 procent
in waarde gedaald, rekende de balie
eind mei voor in een oproep aan haar
leden om in verzet te komen. Bovendien
werd de instantie die de advocaten
betaalt – de Crown Prosecution Service – sinds 2010 dertig procent gekort.
‘We are all angry and demoralized’, foetert het pamflet. Met succes: 94 procent
van de 2700 leden stemde voor actie.

MAGER MINIMUM
Speerpunt van de acties was een algemene staking van de strafrechtadvocaten op 1 juli. Met als doel het complete strafrechtsysteem plat te leggen.
Hetzelfde systeem dat dreigt vast te
lopen door de langdurige onderbetaling
van strafpleiters. ‘Sommige advocaten
krijgen na een dag werk in de rechtbank
een magere 26,5 pond. Dat minimumtarief zou honderd pond moeten zijn,’
meent de balie.
Een ander actiepunt bepleit betere
betaling voor het bestuderen van nieuw
ontsloten (bewijs)materiaal. De actiemethoden van de Criminal Barrister
Association (CBA) zijn divers. Zo willen
advocaten ook weigeren het werk over te
nemen van verhinderde collega’s. Ten
slotte houdt de balie regionale sessies
waar advocaten in gesprek gaan met
onder meer rechters en politici. [SD]
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DE BEROEPSCOACH
DOOR / ALEXANDRA GERNY

Goed genoeg

D

at zou haar nooit overkomen,
wist Esther altijd zeker. Toch
zit ze nu ziek thuis, overprikkeld, emotioneel en doodmoe. Na
overleg met de bedrijfsarts komt ze
bij mij. Ze wil herstellen en vooral
voorkomen dat zoiets weer gebeurt.
Esther werkt bij een snelgroeiend
kantoor. Kort na het afronden van
haar stage kreeg ze al snel veel
verantwoordelijkheid. Dat vond ze
geweldig en vleiend. Maar de combinatie van de hoge werkdruk, haar
perfectionisme en de overtuiging dat
nee niet bestaat, maakte dat ze haar
grenzen overschreed.
Zoals altijd bij overspanning en
burn-out zijn de oorzaken zowel bij
de werkgever alsook bij de werknemer te vinden. Esthers kantoor vroeg
te snel te veel van haar, zonder haar
daarin te begeleiden. Zolang het
goed ging, was het goed. Esther op
haar beurt deed hetzelfde: zonder
piepen verrichtte ze haar werk.
Signalen zoals slechter slapen of
humeurigheid schoof ze weg, want
het ging toch allemaal wel. Totdat
het niet meer ging.
Dat lijkt een verklaring, maar toch
is het niet voldoende. Want waarom trok Esther nooit aan de bel?
Als ik het haar vraag, weet ze het zelf
niet. Ze weet alleen dat nee zeggen,
iemand teleurstellen, geen optie is.
We besluiten om in haar verleden
te duiken, want vaak ligt daar het
antwoord.
Esther, de oudste in haar gezin,
was altijd al slim en sociaal handig. Op school ging het makkelijk,
ze speelde schitterend viool, was
aanvoerder van haar hockeyteam.
Alles liep op rolletjes en daarvoor
werd ze bewonderd en gewaardeerd.
Met haar zussen was dat wel anders.
De een was opstandig, de ander had

problemen op school. Vaak hoorde ze
haar ouders zeggen hoe fijn het was
dat je met Esther nooit gedoe had.
Zonder het te beseffen, maakte ze
hieruit op dat ze geliefd werd omdat
ze alles goed deed en niemand tot last
was. Een fout of een probleem zou
ervoor kunnen zorgen dat ze van haar
voetstuk viel. Zouden haar ouders dan
nog van haar houden?
Toen ze volwassen was, ging ze op
dezelfde voet door: imperfectie, een
ander teleurstellen, een smet, dat was
simpelweg geen optie. Haar geluk was
haar pech: omdat in haar jeugd nooit
iets was misgegaan, had ze nooit
kunnen ervaren dat mensen haar ook
waarderen als iets mislukt. ‘Ik dacht
dat mensen van mij houden omdat ik
perfect ben,’ zegt ze op een gegeven
moment. Die ervaring nam ze mee
naar haar werk: zij moest en zou alles
en iedereen aankunnen, alles perfect
doen, tot ze overspannen uitviel.
Esther moest leren om dingen minder
goed te doen, ook als er een risico bestond op een foutje. Toen ze van mij
de opdracht kreeg om middelmatig
werk te leveren, keek ze me aan alsof
ik helemaal gek was geworden. Toch
probeerde ze het. Tot haar verrassing
ontdekte ze dat helemaal niemand
het doorhad als ze haar werk wat
minder goed deed. Iedereen was nog
steeds uitermate tevreden. Mensen
vonden het bovendien niet erg als ze
nee zei, of tegen andermans mening
inging. Sterker nog, ze waardeerden
haar erom.
Het duurde even, maar toen ze merkte
dat haar werk, haar werktevredenheid
én haar werk-privébalans verbeterden
en dat iedereen haar nog steeds waardeerde, kon ze er niet meer omheen:
goed genoeg, is goed genoeg.
Reageren? Mail naar info@gerny.nl
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BAAS
OVER JE
INBOX
DOOR / MARISKA JANSEN

E-mail is heel dwingend,
het zorgt voor spanning en
het beheer ervan vergt veel tijd.
Oplossingen zijn persoonsafhankelijk
en variëren van een streng e-mailregime,
de takenlijsten van Outlook tot een slimme app.

O

p een gewone werkdag
ontvangt hij meer dan honderd e-mails, zegt Douwe
Linders (37), intellectueel eigendomsrechtadvocaat bij het Amsterdamse
kantoor SOLV. De inhoud van al die
berichten loopt uiteen van mailtjes
van cliënten, tot interne mail met
stukken en vragen van medewerkers
die een antwoord willen om verder te
kunnen. En ja, al die mail zorgt nogal
eens voor stress.
Timemanagement-trainer Arjan
Zuidhof kijkt niet op van het hoog
aantal mailberichten: kenniswerkers
zoals advocaten worden al sinds jaar
en dag overstelpt met e-mail. ‘Om te
kunnen functioneren, is het nood-

zaak op een goede manier met die
constante stroom van mails om te
gaan,’ zegt hij. ‘We zijn geneigd continu onze inbox in de gaten te houden,
maar dat is zeer inefficiënt. Je raakt
voortdurend uit je werkflow en voegt
boven op de gewone werkdruk een
bron van spanning toe.’
Zuidhof adviseert daarom om slechts
een aantal keer per dag op vaste
momenten de inbox te checken. Niet
direct na het opstaan op de smart
phone. En zelfs niet aan het begin van
de echte werkdag, maar pas nadat je
eerst een uur geconcentreerd hebt
gewerkt. ‘De mail die dan binnenkomt, verwerk je meteen, daarna gooi
je de boel weer dicht tot na de lunch.

Zo’n e-mailregime zorgt ervoor dat je
je beter op je werk kunt focussen.’

GESTOPT
Wat vindt Linders van deze aanpak?
‘Een goed idee, maar ik ben er weer
mee gestopt,’ zegt hij. ‘Mijn ervaring
is dat ik die twee keer per dag te lang
bezig ben met het beantwoorden van
mail. Als je als partner een aantal
mensen voor je hebt werken, is het
toch fijner als ze weer snel verder kunnen. Alleen wanneer ik zelf een groter
project heb waarbij ik tijd en concentratie nodig heb, zet ik mijn mail uit
en leg ik mijn telefoon in een kast.’
Manieren om de overvolle inbox de
baas te worden, zijn er volop. In de
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drukke Amsterdamse strafrechtpraktijk van Elisabet van Nielen (39)
gaat de e-mail langs de secretaresse. Dat werkt goed. De mails die zij
zelf ontvangt, bevatten vaak een
terugbelverzoek van een cliënt, of
zijn afkomstig van de rechtbank en
van de officier van justitie. Overzicht
bewaart ze door een dagelijks prioriteitenlijstje. ‘Alle zaken die spoed
hebben, probeer ik meteen af te werken. Andere zaken kunnen wachten
tot het einde van de dag of week.’
Handig om de mails via de ondersteuning te laten lopen. Zij kunnen
een eerste schifting maken, zegt
Zuidhof. ‘Sommige mails kan het
secretariaat zelf beantwoorden, mits
je duidelijke afspraken maakt. Ook
over zaken als “Hoe stuur je mails
door?” moet je intern een communicatieafspraak maken. Het beste doe
je dat met kernwoorden, bijvoorbeeld
in het onderwerpveld. De aandacht
gaat dan direct naar wat in de mail
belangrijk is.’
Een andere manier om de controle over de mail terug te krijgen en
rust te creëren, is het instellen van
zogenaamde ‘transport rules’. Op bepaalde tijden kun je bepaalde e-mails
niet ontvangen zodat vrije tijd ook
echte vrije tijd wordt. Een populaire
oplossing, maar ook weer niet voor
iedereen. ‘’s Avonds lees ik eigenlijk
ook altijd nog even mijn mail,’ bekent Van Nielen. ‘Het is niet anders,
ik kom er overdag niet aan toe.’

PROTOCOL
De kunst is ervoor te zorgen dat
mail de plek krijgt die past bij wat
in essentie je rollen en verantwoordelijkheidsgebieden zijn, zegt Arjan
Broere, publicist en schrijver van verschillende (zelf)managementboeken.
‘Voor de meesten van ons hoort mail
erbij maar niet in de mate waarin het
nu de gemiddelde werkdag bepaalt.
Dus inderdaad, minder vaak kijken
en pushberichten en notificaties
uit. Plus daaraan voorafgaand een
e-mailprotocol afspreken, zodat
ook duidelijk is welke afhandelingssnelheid cliënten en collega’s die
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E-mailmanagement doe je zo
 Onderwerp jezelf aan een e-mailregime met shifts. Twee tot drie keer per
dag mail checken op vaste momenten. Begin de eerste shift pas nadat je
een uur hebt gewerkt.
 Stel met behulp van een poortwachtersprogramma of app ‘transport rules’
in. Op bepaalde tijden kun je dan geen e-mails ontvangen.
 Bij een project dat veel concentratie vergt, kun je het mailprogramma
het best voor enige tijd afsluiten.
 Laat mails in eerste instantie via de ondersteuning lopen. Die maakt
de eerste schifting. Laat voor jou bestemde mails doorsturen met
kernwoorden in het onderwerpveld.
 Maak duidelijk wanneer mailers antwoord kunnen verwachten. Stel een
automatisch antwoord in op dagen dat je nauwelijks aan de mail toekomt.
 Met de takenlijst van Outlook kun je met filters en sneltoetsen snel je
mailbox opschonen. Van een mail een taak maken, kan binnen twee
tot drie seconden.

je mailen kunnen verwachten. Op
dagen dat je nauwelijks aan de mail
toekomt, stel je een automatische
reply in met een inschatting wanneer
het bericht wordt beantwoord.’
Broere vindt dat er grenzen zijn aan
timemanagement als de dagelijkse realiteit geen uitstel verdraagt.
‘Een client die omhoog zit, wil snel
antwoord. Maar “snel” is niet per se
à la minute.’
Net als timemanagementtrainer Zuidhof
adviseert hij om zo veel
mogelijk met de takenlijst van e-maildienst
Outlook te werken. ‘De ontvanger
moet het aan zijn kant zo goed mogelijk op orde hebben. Als je je even
verdiept in het programma, kun je
via filters en sneltoetsen in korte tijd
je mailbox opschonen. Van een mail
een taak maken, kan binnen twee tot
drie seconden,’ zegt Broere.

een snooze-functie waarmee je op
een later moment aan een mail wordt
herinnerd.
Broere vraagt zich alleen wel af of je
daar je gegevens wel aan moet toevertrouwen: ‘Je geeft toch weer een
inlogcode door, je weet niet hoe veilig
jouw vertrouwelijke informatie is.’
‘Je kunt beter zelf de baas over je inbox zijn,’ zegt ook Zuidhof. ‘Een app
kan beter niet bepalen dat mailtjes
op een later tijdstip
naar je inbox worden gestuurd.’
Een grote valkuil
voor veel advocaten is dat ze de mailbox als to do list
gebruiken, reageert coach Daphne
Vermeulen van JobStability. ‘Er staan
een hoop vlaggetjes of ongelezen
berichten in waar ze nog wat mee
moeten doen. Door op deze manier
te werken, stel je jezelf onbewust
continu bloot aan chaos en stress. Je
hebt namelijk totaal geen overzicht.’
De inbox is als een drukke postbode
die niet alleen boodschappen brengt,
maar ook steeds een praatje blijft
maken. ‘Bij elke verstoring duurt het
gemiddeld weer vijf minuten voor je
je concentratie weer terug hebt. Als
je meer dan vijftig e-mails per dag
ontvangt, is dat meer dan vier uur
aan verstoringen.’

‘De mailbox is
geen to do list’

APPS
Er bestaan ook handige apps die
je kunt gebruiken om de stroom
van mails in goede banen te leiden.
Airmail voor Apple-apparaten. Spark,
dat met zijn slimme inbox binnenkomende mails in categorieën verdeelt: nieuwsbrieven, interne mails,
privéberichten enzovoort. Het heeft
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‘UITEINDELIJK
TELT HOE
GOED JE BENT’
DOOR / NATHALIE DE GRAAF

BEELD / JIRI BÜLLER

De Rotterdamse Najima Khan (30) is één
van de weinige moslima’s in een overwegend
blanke balie. Een gesprek over diversiteit
en vooroordelen. ‘Ik ben Hollandser dan
de gemiddelde witte Nederlander.’
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O

m maar meteen met de
deur in huis te vallen: heb
je het idee dat het voor jou
moeilijker was na je afstuderen een
baan te vinden?
‘Ik ben in 2012 staats- en bestuursrechtelijk afgestudeerd aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam
en alhoewel ik niet het idee had dat
het voor mij moeilijker was een baan
te vinden, merkte ik wel dat ik tijdens
sollicitatiegesprekken vragen kreeg
die niet aan iedereen gesteld worden.
Niet alleen in de advocatuur, maar
ook daarbuiten. Na mijn afstuderen
wilde ik mij breed oriënteren. Ik heb
eerst stages gelopen bij twee grote
advocatenkantoren, vervolgens
gewerkt bij een grote rechtsbijstandverzekeraar en daarna als jurist bij de
rechterlijke macht. Uiteindelijk ben ik
overgestapt naar de advocatuur, want
daar ligt mijn hart. De afgelopen
zeven jaar heb ik diverse sollicitatiegesprekken gehad. Ik val natuurlijk
op. Ik wijk af van de heersende norm,
zeker in de advocatuur. Dus ja, dat
lokt reacties uit. En bepaalde vragen.’
Zoals?
‘Waarom ik de keuze heb gemaakt
om een hoofddoek te dragen bijvoorbeeld. En of ik alcohol drink.’
Vind je die vragen ongepast?
‘Vaak hebben die vragen niet zoveel
te maken met de functie, dus in
die zin horen ze niet thuis in een
sollicitatiegesprek. Toch ervaar ik
het niet als vervelend. Het is maar
hoe je ermee omgaat. Ik denk altijd
dat iemand die dit soort vragen stelt
oprecht interesse heeft in mij. Ik voel
me niet zo snel gediscrimineerd en
vind het dan ook geen probleem om
ze te beantwoorden.’
Ik zal de vraag ook stellen: waarom
draag je een hoofddoek?
‘Dit is wie ik ben. Het is onderdeel
van mijn identiteit. Ik zou ’m ook
heel gemakkelijk af kunnen doen,
maar dan lieg ik tegen mezelf. En
tegenover mijn werkgever en de
buitenwereld, want mijn hoofddoek
is een onderdeel van mij.’

ADVOCATENBLAD

Stel: je kunt een droombaan krijgen,
maar je werkgever vraagt je de hoofddoek af te doen. Wat doe je?
‘Als het echt wezenlijk van belang is
voor mijn functie en ik sta erachter,
dan doe ik dat. Sterker nog, ik heb
mijn hoofddoek op verzoek afgedaan
in mijn functie als jurist op de rechtbank. Niet op kantoor – daar mocht
ik gewoon mezelf zijn – maar tijdens

Laten we daarin meegaan.
Hoe ver gaat dat? Bid je meerdere
keren per dag?
‘Mijn geloof houd ik gescheiden van
mijn werk en het heeft ook geen invloed op mijn functioneren. Op kantoor bid ik niet. Weet je, ik heb wel
een hoofddoek om, maar verder ben
ik Hollandser dan een gemiddelde
witte Nederlander. Ik ben een groot

‘Het is belangrijk is dat de
advocatuur een eerlijke afspiegeling
wordt van de samenleving’
de zittingen. Ik zat als onderdeel van
de rechterlijke macht aan de andere
kant van de tafel, in toga, en dan
moet je alle schijn van partijdigheid
en van afhankelijkheid voorkomen.
Ik heb respect voor het Nederlandse
rechtssysteem. In het begin was het
wennen, maar ik begreep dat dit van
mij in die functie werd gevraagd. Als
advocaat is het toegestaan om een
hoofddoek te dragen, dus dan zie ik
ook geen reden om die af te doen.’
Moest je die keuze uitleggen aan
familie of vrienden?
‘Nee, helemaal niet. Het is mijn
keuze geweest om ’m überhaupt te
dragen. Ik ben in Rotterdam geboren, mijn grootouders zijn vanuit
Indonesië en Pakistan hiernaartoe
gekomen. Ik ben één van de weinigen in de familie die een hoofddoek
draagt. Mensen denken vaak dat het
van familie moet, maar ik ben hartstikke onafhankelijk en zelfstandig.
Ik maak mijn eigen keuzes.’
Welke vragen krijg je nog meer
tijdens sollicitatiegesprekken?
‘Alles wat te maken heeft met de
islam. Dat lok ik waarschijnlijk zelf
uit doordat ik een hoofddoek draag.
Maar ook de vraag of ik kinderen heb.
En dan zeg ik heel luid: nee! Haha.’
Serieus?
‘Ja. Of men wil weten in hoeverre ik
uiting geef aan mijn geloof. Hoe ver
dat gaat.’

voetballiefhebber, een Oranjefan. Ik
baalde echt van de verloren Nations
League-finale. En als ik na een vakantie terugkom in Nederland, dan is
dat zo’n warm gevoel. Een gevoel van
thuiskomen.’
Zijn er weleens bedenkingen geuit
door potentiële werkgevers?
‘Ik heb eens een afwijzing gekregen
waarbij werd gezegd: qua brief, cv en
vaardigheden voldoe je helemaal aan
het gewenste profiel, maar we weten
niet of je binnen onze organisatie
past. We weten ook niet hoe onze
cliënten gaan reageren en of dat dus
effect heeft op de business. Ik werd
afgewezen, puur op basis van een
aanname. En dat terwijl ik juist het
tegenovergestelde heb laten zien. Ik
werk nu bijna twee jaar bij Adriaanse
van der Weel en heb een eigen praktijk opgebouwd, met eigen cliënten.
Allemaal in het hogere segment van
het bedrijfsleven. Daarnaast ben ik
betrokken bij meerdere internationale projecten, spreek ik regelmatig
op juridische kennisbijeenkomsten
en ben ik actief lid van ondernemersverenigingen. Die aanname klopt dus
niet.’
Als je zo’n afwijzing krijgt, wat doet
dat dan met jou?
‘Ik stel me dan de vraag of ik überhaupt bij zo’n kantoor zou willen
werken. Ik vind inclusiviteit belangrijk. Iemand afwijzen op basis van
een aanname of beeldvorming vind
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ik niet juist. Je kunt iemand immers
ook een kans geven. Het kantoor
waar ik nu werk, is in principe een
hartstikke wit kantoor, waar ik opval
met mijn verschijning, maar dat was
helemaal geen issue. Ik ben daar gewoon aangenomen op basis van mijn
kunnen, op basis van mijn cv. Zo kan
het natuurlijk ook.’
Je huidige kantoor is hartstikke wit,
zeg je. Je bent de enige moslima met
een hoofddoekje. Wat voor reacties
krijg je van collega’s?
‘Heel leuke! In het begin merkte ik
dat sommigen nieuwsgierig waren,
het misschien ook spannend vonden
en daardoor de kat uit de boom
keken. Ze verwachten dat ik naar hen
toekom in plaats van andersom. Dat
ben ik gelukkig wel gewend. Ik neem
vaak zelf het initiatief door even bij
iemand naar binnen te lopen. Ik vind
de band met collega’s heel belangrijk
en ik vind het ook niet meer dan normaal dat je als nieuwkomer zelf het
initiatief neemt. Ik ben inmiddels
one of the guys. Vanaf dag één heb ik
vertrouwen gekregen. Ik kreeg en
krijg goede begeleiding waardoor ik
snel een eigen praktijk kon opbouwen. Ik krijg de ruimte mezelf te
ontwikkelen. Ik werk mee aan grote
zaken, die vaak op partnerniveau
worden gedaan. Het is een warm bad
waar ik in terecht ben gekomen. En
cliënten reageren ook leuk, soms
zelfs met grapjes. Dan is het slecht
weer en wordt er bijvoorbeeld gezegd:
mijn haar zit niet in model, daar
heb jij vast geen last van. Ik vind dat
leuk, kan er de humor van inzien.
Het heeft zeker zo zijn voordelen,
antwoord ik dan altijd lachend. Je
moest eens weten hoeveel tijd het
me ’s morgens bespaart! Een beetje
zelfspot helpt altijd.’
En? Hoe zit het nou met die
vrijdagmiddagborrel?
‘Ik drink geen alcohol, dat is een bewuste keuze. Maar ik neem aan dat
er ook ‘witte’ advocaten zijn die niet
drinken. Alcohol is geen must, toch?
Ik ervaar het juist als een voordeel
dat ik nooit iets uit hoef te leggen.

Aan mijn witte vrouwelijke collega’s
wordt gevraagd: ben je zwanger?’
Valt er voor de Nederlandse advocatuur winst te behalen aan beide kanten? Wat zou jij bijvoorbeeld tegen
minderheidsgroepen willen zeggen
met dezelfde ambitie als jij?
‘Aan de ene kant is er de advocatuur
waarin een elitecultuur heerst en aan
de andere kant zijn er de minderheden die naar mijn mening soms te
snel een slachtofferrol aannemen.
Aan mij wordt regelmatig door rechtenstudenten met een islamitische
achtergrond gevraagd: hoe is het jou
gelukt? Wat mij opvalt is dat minderheidsgroepen vaak niet het initiatief
nemen om te solliciteren bij “witte”
kantoren omdat ze er op voorhand
al vanuit gaan dat ze niet worden
uitgenodigd voor een gesprek, laat
staan aangenomen worden. Dat is
zonde. Grijp je kansen, zou ik willen
zeggen. Wat uiteindelijk telt, is hoe
goed je bent. Elk kantoor wil de
beste mensen, daar moet je in blijven
geloven. Blijf meedoen, afzonderen is
doodzonde. En dat je misschien niet
meteen wordt toegelaten tot die witte
dominante groep, is misschien ook
niet zo gek, want mensen zijn groepsdieren. We voelen ons vertrouwd, beschermd en veilig bij ons eigen soort
en we geven niet zo snel toegang tot
onze groep aan mensen die er anders
uitzien. Dat heeft tijd nodig. En doorzettingsvermogen. Benader het met
een beetje humor, daar dwing je ook
respect mee af. Het is vallen en opstaan, en vooral doorgaan. In jezelf
blijven geloven.’
En welke winst kunnen
advocatenkantoren behalen?
‘Ondanks alle oprechte inspanningen vanuit advocatenkantoren en de
Nederlandse orde van advocaten is
er nog steeds sprake van een blanke
balie. Diversiteit staat nog in de
kinderschoenen. Ik denk dat het
belangrijk is dat de advocatuur met
de tijd meegaat. Dat de advocatuur
een eerlijke afspiegeling wordt van
de samenleving. Diversiteit moet
daarbij nooit het doel op zich zijn.

45

Zonder inclusiviteit kom je er niet. Als je
heel gewichtig gaat doen over het diversiteitsbeleid van je kantoor en daarmee
divers talent aantrekt, maar mensen
vervolgens niet welkom laat voelen, dan
zijn ze zo weer weg. Dat werkt niet. Wat
ik heel mooi vind, is dat er bijvoorbeeld
steeds meer aandacht wordt besteed aan
de ramadan, ook door advocatenkantoren. Op die manier verdiep je je in je
doelgroep, in de achtergrond van (potentiële) collega’s. Dat hebben kantoren
nodig om tot een succes te komen, denk
ik. Weet je, de advocatuur is natuurlijk
een heel oud beroep. Van oudsher heerst
een soort monocultuur. Er heerst een
ideaalbeeld van dé advocaat: dat is de
blanke man, met een bepaalde hogere,
sociale achtergrond. Kantoren houden
te veel vast aan dat beeld. Op die manier
pas je je niet aan, aan de tijd waarin we
leven. Ook zijn er praktische dingen
waarop gelet kan worden. Bij het bestuderen en beoordelen van een cv wordt
bijvoorbeeld veel waarde gehecht aan
lidmaatschap van een corps of hockeyclub. Terwijl dat voor veel mensen
in de minderheidsgroepen vaak niet
mogelijk is, omdat hun focus vooral ligt
bij werken. Of omdat ze bezig zijn met
het ontwikkelen van hun vaardigheden
om een achterstand weg te werken. Dat
maakt hen juist extra gemotiveerd. Dat
zou gewaardeerd moeten worden. Vast
blijven houden aan die eeuwenoude
toelatingseisen werkt mijns inziens dan
ook niet.’
Heb je weleens gedacht dat je werd
aangenomen juist vanwege dat
diversiteitsbeleid? Om aan een
bepaald quotum te voldoen?
‘Dat zou ik heel vervelend vinden. Ik wil
niet worden aangenomen op basis van
mijn achtergrond en verschijning, maar
ook niet daarop worden afgewezen. Bij
het kantoor waar ik nu werk is diversiteit
totaal geen issue. Ze hebben geen driekoppige commissie die daarmee bezig
is, of zo. Dat is misschien ook nog een
tip voor niet-westerse sollicitanten: staar
je niet blind op kantoren die schreeuwerig doen over hun diversiteitsbeleid.
Kijk verder naar kantoren die dat juist
niet hebben. Omdat het voor hen vanzelfsprekend is dat iedereen gelijk is.’
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Een nieuwe rechtspersoon voor
ondernemers met een maatschappelijke
missie. Het kabinet onderzoekt de
mogelijkheid om de besloten vennootschap
een klein broertje te geven, de ‘bvm’.
Een welkom antwoord op een groeiende
behoefte of een juridisch gedrocht?

NIEUW:
DE SOCIALE BV
DOOR / BENDERT ZEVENBERGEN

D

e maker van mobiele telefoons Fairphone zit in een
spagaat. Het Nederlandse
bedrijf zet in op een zo duurzaam
mogelijke productie van telefoons
die bovendien eenvoudig te repareren zijn, terwijl tegelijk een gezonde
bedrijfsvoering noodzakelijk is om
concurrerend te blijven. Financiers,
klanten en medewerkers committeren zich aan deze missie en zijn
bereid water bij de wijn te doen, maar
zijn ze wel zeker dat eigenaren en
directie hun woord houden en er niet
met de buit vandoorgaan? ‘We verankeren onze missie op verschillende
manieren en de juridische bedrijfsvorm bvm zou een zeer welkome
aanvulling zijn,’ zegt directeur Bas
van Abel van Fairphone.
Het citaat komt uit de initiatiefnota
van Tweede Kamerlid Eppo Bruins
van de ChristenUnie van september
vorig jaar. Bruins roept
daarin het kabinet
op om een nieuwe
rechtspersoon te
introduceren, de ‘besloten vennootschap
maatschappelijk’,
kortweg bvm. ‘Het probleem van veel
maatschappelijk ondernemers is herkend en erkend worden,’ legt Bruins

desgevraagd uit. ‘Hun positie is niet
eenvoudig in de bestaande typen
rechtspersonen te vatten. Wanneer
een maatschappelijke onderneming
voor de bv kiest, moet deze bij het
aangaan van leningen en aanbestedingen steeds uitleggen waarom
het rendement zo laag is. Wordt zo’n
onderneming een stichting, dan
ondervindt deze beperkingen bij het
aantrekken van kapitaal vanwege de
commerciële opzet. Met de bvm weet
iedereen: dit is er zo een.’

KABINET POSITIEF
Fairphone is volgens een onderzoek
van ABN AMRO uit 2017 een van de
vierduizend tot vijfduizend Nederlandse ondernemingen die sociale
of maatschappelijke doelen combineren met commerciële activiteiten,
terwijl het winstoogmerk ondergeschikt is. Het grootste deel hiervan
doet dit in de vorm
van een bv, een
minderheid in een
stichting of coöperatie. Het aantal sociale ondernemingen is sinds 2011
verdubbeld en ze geven werk aan
zo’n zestigduizend mensen. Bekende namen zijn Tony’s Chocolonely,

‘Met de bvm
weet iedereen:
dit is er zo een’

Kromkommer en Willem&Drees.
Het kabinet erkent het belang van
deze ondernemingen en heeft in reactie op de nota van Bruins op 17 mei
toegezegd om onderzoek te doen
naar de haalbaarheid van een nieuwe
rechtspersoon. Bruins spreekt van
een ‘modaliteit’ op de bestaande
wetgeving voor de bv in Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek en ziet de
bvm als ‘een bv die je opricht als een
stichting’.
‘De uitwerking is complex, maar wat
mij betreft moet een aantal criteria
duidelijk in de wet worden opgenomen,’ aldus Bruins. ‘Dat is dat het
doel van de onderneming onveranderbaar is, beperkingen worden
opgelegd aan uitkering van het opgebouwde kapitaal bij doorverkoop of
omzetting van de bvm en dat wordt
geregeld dat alle belanghebbenden
allemaal een stem hebben over het
doel van de onderneming. Wanneer
een ondernemer aan deze criteria
voldoet, mag hij zich bvm noemen.’

STATUTEN
Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht bij Pellicaan Advocaten,
ziet geen noodzaak voor juridische
aanpassingen van de huidige rechtspersonen. ‘Het Nederlandse rechts-

2019 | 6
Advocatenblad_2019_06.indd 46

21/06/2019 11:51:17

Actueel

ADVOCATENBLAD

personenrecht is bijzonder flexibel.
Vooral de Nederlandse stichting is in
zijn vorm een van de meest flexibele
rechtsvormen van Europa en is net
als de bv bijzonder makkelijk op
te richten.’
Volgens Timmer bieden de statuten veel ruimte voor ondernemers
die een andere balans willen in de
machtsverhouding tussen de belanghebbenden van de vennootschap. ‘Je
kunt in de statuten van de onderneming veel regelen en afwijken van
allerlei soorten wettelijke rechten. Zo
kun je de zeggenschap van aandeelhouders beperken of grenzen stellen
aan het uitkeren van dividend.’
Advocaat Sjoerd van der Velden (48)
van BvdV Advocaten heeft wel sympathie voor de plannen. ‘Ik begrijp het
voorstel en het is een mooi initiatief.
In de praktijk zie ik dat bedrijven wel
moeite hebben om hun status uit te
leggen. Aan de ene kant drijven ze
een gewone onderneming, maar aan
de andere kant worden de opbrengsten vooral in maatschappelijke
zaken geïnvesteerd.’
De bvm zou die status in één klap
duidelijk maken. Toch is Van der
Velden evenmin als Timmer voorstander van verregaande wettelijke
aanpassingen. ‘Het belangrijkst van
een nieuwe modaliteit is de herkenbaarheid ervan. De opkomst van
maatschappelijke ondernemingen is
relatief nieuw en wellicht is voor de
herkenbaarheid gewoon tijd nodig in
plaats van nieuwe wetgeving.’

GEREEDSCHAPSKIST
Volgens Matthijs de Jongh (44),
hoogleraar ondernemingsrecht aan
de Erasmus Universiteit, moet het
uitgangspunt niet zijn ‘wat nu al

technisch mogelijk is, maar of er in
de praktijk behoefte bestaat aan een
onderscheidende rechtsvorm’. De
Jongh ziet het vennootschapsrecht
als een gereedschapskist: ‘Er bestaat
nu ook al overlap, bijvoorbeeld
tussen de bv en de nv. Toch klinkt er
weinig roep om een van beide rechtsvormen maar af te schaffen. Dat er
al een spijker in de gereedschapskist
zit, betekent toch niet dat er geen
schroef aan mag
worden toegevoegd als daar
behoefte aan is?’
Tegelijk voelt
De Jongh weinig voor al te knellende wettelijke
beperkingen. ‘Het voert te ver om
bijvoorbeeld een vermogens- of dividendklem in te voeren om uitkeringen te beperken. Het is vooral zaak
dat uit de statuten duidelijk blijkt wat
de missie van een onderneming is.
Naleving ervan kan via open normen
zoals de redelijkheid en billijkheid
bij de Ondernemingskamer worden
getoetst. Wel zou het zinvol zijn om
een rechterlijke machtiging te eisen
bij overgang van de bvm in een andere rechtsvorm of bij bijvoorbeeld een
fusie of liquidatie, zoals nu al bij de
stichting het geval is. Dit is zeker van
belang om te voorkomen dat middelen die zijn vergaard met het oog op
de maatschappelijke missie alsnog
worden weggesluisd.’

47

weer het opzetten van een organisatie die hier vorm aan geeft en de
naleving controleert. Uit het oogpunt
van de herkenbaarheid is de bvm, die
immers bij de Kamer van Koophandel moet worden ingeschreven, toch
meer effectief, mits de criteria maar
helder zijn.’
Keurmerken waarmee maatschappelijke ondernemingen zich kunnen
onderscheiden, zijn er nu ook al, zegt

‘Binnen de statuten kan nu al
heel veel geregeld worden’

KEURMERK
Kamerlid Bruins zegt te hebben
getwijfeld of hij zijn voorstel niet zou
beperken tot het invoeren van een
keurmerk voor maatschappelijke ondernemingen. ‘Mede op advies heb ik
dit niet gedaan. Een keurmerk vereist

advocaat Van der Velden. ‘Wij voeren
als kantoor zelf de B Corp, de Benefit
Corporation. Bedrijven die bepaalde
duurzame en sociale doelen nastreven, kunnen dat certificaat krijgen.
Het is gebaseerd op een puntenstelsel, waarbij wij vooral inzetten
op hoe wij met onze medewerkers
omgaan en waarborgen dat iedereen over alle informatie beschikt en
inspraak heeft.’
Wereldwijd voeren zo’n tweeduizend
bedrijven het certificaat, waaronder
Tony Chocolonely. Toch noemt ook
Van der Velden het certificaat niet
ideaal, omdat het kan komen te vervallen en moet concurreren met tal
van andere keurmerken waardoor de
boodschap kan verwateren.
Of de bvm er komt, is nog geen
uitgemaakte zaak. Bruins wacht de
verdere ontwikkelingen af. ‘De bv
wordt met hand en tand door ambtenaren verdedigd, maar Sociale
Zaken ondersteunt mijn voorstel.
Eerst komt er een onderzoek om de
behoeften onder alle sociale ondernemers te peilen.’
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GROETEN
UIT BRUSSEL
Advocaat Liesje Schreinemacher zegt het vak
vaarwel. Op 2 juli wordt ze in Straatsburg beëdigd als
Europarlementariër voor de VVD. De afgelopen jaren
werkte ze bij Croon advocaten in Den Haag, met als
specialisme bouw- en aanbestedingsrecht. Ze vertrekt
met een groet aan de balie. En een oproep.

H

oe ga jij Brussel dichterbij
brengen? Dat was de meest
gestelde vraag tijdens mijn
campagne en meteen de vraag die
zich het moeilijkst liet beantwoorden. Hoe gaat mij dat lukken? Kan ik
een manier vinden om “Brussel” tastbaar te maken en dichter bij het grote
publiek te brengen? En wie of wat is
Brussel precies? Hebben we het dan
over de Europese Raad, de Raad van
Ministers, de Europese Commissie
of het Europees Parlement?
Er zijn de afgelopen maanden veel
debatten gevoerd. Debatten die vooral gingen over het klimaat, migratie
en veiligheid. Dat zijn inderdaad de
grensoverschrijdende uitdagingen
die we als Nederland niet alleen
kunnen oplossen en waar we in Europees verband moeten samenwerken.
Het is dan ook verleidelijk om op
deze grote thema’s te blijven hangen
als het over Europa gaat, terwijl de
invloed van het Europees Parlement
natuurlijk vooral is gelegen in de
medewetgevingsbevoegdheid. En die
wetgeving, daar hebben wij allemaal
direct mee te maken.
Denk bijvoorbeeld aan regels over
de transportsector. Transport over

wegen en waterwegen die van groot
belang is voor Nederland én ervoor
zorgt dat de bakker zijn brood kan
bakken en de slager zijn vlees heeft.
Of een voorbeeld dichterbij: onze
eigen rechtspraktijk. De afschaffing
van het exequatur, waardoor we niet
meer langs de rechter van een andere
lidstaat hoeven om een vonnis ten
uitvoer te leggen.
Daar ligt volgens mij de sleutel.
Mensen laten zien hoe de wetgeving
waar ik mee bezig ben, praktisch
raakt aan hun dagelijkse leven en
bezigheden. Als Europarlementariër
zal ik veel het land ingaan, ben ik
actief op social media en moet ik zo
veel mogelijk aan “de talkshowtafels” zien te komen. Daar ligt ook een
verantwoordelijkheid voor de media.
Zij zullen – soms tegen de stroom
in – behalve ministers en Tweede
Kamerleden toch ook hun blik én
uitnodigingsbeleid moeten verbreden naar meer Europarlementariërs.
En ten slotte is het natuurlijk niet in
de laatste plaats aan mensen zelf om
zich te laten informeren.
Daarnaast werkt politiek twee kanten
op. Ik zal laten zien wat ik doe, maar
om de juiste beslissingen te nemen,

is het van groot belang dat ik hoor
van de mensen die daadwerkelijk
worden geraakt door die wetgeving.
Het is geen geheim dat er nu ontzettend veel lobbyisten in Brussel rondlopen, getallen variëren van 7.500
tot 30.000. Maar wat mij betreft is
eenieder van u een lobbyist. Want
het is ook – en juist – belangrijk om
van mensen uit de praktijk te horen
hoe Europese wetgeving uitpakt en
waar behoefte aan is.
De portefeuilleverdeling is nog
niet definitief, maar ik zet in op
onderwerpen die voor Nederland
van groot belang zijn en waar het
Europees Parlement daadwerkelijk
het recht van codecisie heeft.
Na een aantal jaren in de advocatuur
is het spannend om nu als politicus
aan de slag te gaan in Brussel. En
om met succes invulling te geven
aan deze nieuwe rol houd ik graag
binding met de dagelijkse praktijk
in Nederland. Met signalen uit het
veld kan ik Brusselse voorstellen
toetsen aan de praktijk. Daarom
hierbij mijn oproep aan u: laat u
horen. Uw mening is van groot
belang om Brussel dichterbij
te brengen!’
liesje.schreinemacher@europarl.europa.eu
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ACTEREN OP HET
SCHERP VAN DE SNEDE
DOOR / FRANCISCA MEBIUS

Roelof Vos (54), advocaat bij
Hertoghs advocaten in de
vestiging in Rotterdam, viert
dit jaar zijn zilveren jubileum.
‘Als fiscaal advocaat acteer je
op het scherp van de snede.’

Z

ijn carrière als advocaat
begon in 1989 tijdens een student-stage bij de gebroeders
Anker in Leeuwarden. ‘Willem Anker
bood aan dat, wanneer ik na drie jaar
werken in de fiscaliteit nog steeds
ambitie zou hebben om advocaat te
worden, ik hem kon bellen. Dat heb ik
gedaan.’ Via Anker kwam Vos in contact met Pieter Huisman van De Roos
& Pen Advocaten in Amsterdam. Hij
kon zijn stagiair worden. Later nam
Jurjen Pen het patronaat over. Sinds
2014 is Vos partner bij Hertoghs.
Vos is werkzaam op het gebied van de
fiscale advocatuur: fiscaal proces- en
straf- en invorderingsrecht. Met name
de combinatie tussen de financiële
belangen en de daarmee gepaard
gaande emoties spreekt hem aan. ‘Als
fiscaal advocaat is geen dag hetzelfde en acteer je op het scherp van de
snede. De fiscus heeft veel machtsmiddelen en bij FIOD- en boeken
onderzoeken moet je alle zeilen
bijzetten om de belangen van je cliënt
zo goed mogelijk te behartigen.’
Vos noemt het steeds een uitdaging
het beste resultaat voor de cliënt te
behalen. ‘Daarnaast is het achterliggende verhaal van de cliënt doorgaans boeiend. Inzicht daarin kan
ook helpen bij het bepalen van de
juiste strategie voor de cliënt.’

Vos werkt graag samen met jonge
mensen. Hij haalt veel werkplezier
uit het begeleiden van stagiairs, zoals
hij de afgelopen jaren tweemaal
deed. ‘Ik probeer ze het vertrouwen te
geven dat ze op mij kunnen bouwen.
Ik wil hen graag helpen om een uitstekende advocaat te worden. Met als
motto: je kunt meer dan je denkt.’
Een goed advocaat is volgens Vos
vakinhoudelijk top. ‘Dat is de basis.
Verder draait het vooral om je personal skills. Veel zaken worden uiteindelijk geschikt en dan komt het aan
op je communicatieve en onderhandelingsvaardigheden. Aan overtrokken boos gedrag heb je niets.’ Vos
raadt daarom elke advocaat aan om
een mediationopleiding te doen.

‘De vaardigheden die je daar opdoet,
zijn voor elke advocaat een must.’
Vos ziet voor de toekomst vooral kansen en mogelijkheden. ‘Artificial intelligence zal zeker impact hebben en
ons vak in positieve zin beïnvloeden.
Het uitzoekwerk en juridische analyses worden naar een hoger niveau
gebracht: de computer is daarin denk
ik slimmer dan de mens. Wij kunnen
ons dan richten op onze menselijke
kwaliteiten.’
Het zilveren jubileum werd onlangs
bij Vos thuis in Amsterdam gevierd.
Zijn collega’s waren van de partij,
maar ook zijn patroons Huisman
en Pen. ‘Ik vind het heel bijzonder
dat zij mij als buitenstagiair wilden
opleiden.’
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LAWYERS FOR LAWYERS

Tadzjiekse overheid woedend op VN en L4L
DOOR / TATIANA SCHELTEMA

De Tadzjiekse advocaat Buzurgmehr Yorov zit ten onrechte vast, oordeelde de
Werkgroep Arbitraire Detentie van de Verenigde Naties onlangs. De Tadjiekse regering
reageert verkrampt: met nepdemonstraties en een nieuw proces tegen Yorov.

O

p maandag 10 juni staan zo’n twintig mannen voor het kantoor van de Europese Unie in
Dushanbe, de hoofdstad van de voormalige
Sovjet-satellietstaat Tadzjikistan. Als op een afgesproken
teken beginnen ze tegen de ijzeren poort te trappen en
leuzen te scanderen: ‘Dood aan de verrader! Dit is ons
land, bemoei je niet met ons! VN Mensenrechtencommissaris: rot op! En: ‘We hebben onze eigen leider!’
Het is te zien op een filmpje
van Radio Ozodi, de Tadzjiekse partner van Radio Free
Europe. In een volgend beeld,
nu voor de vestiging van de
Verenigde Naties, zijn de spandoeken van de ‘demonstranten’ duidelijker leesbaar. Op
één ervan staat: ‘Lawyers for
Lawyers en Hogan Lovells US
LLP beschermen terroristen!’
De andere zijn variaties op het
© Radio Ozodi
thema: ‘Buzurgmehr Yorov is
een crimineel.’
‘We zien onze kantoornaam niet vaak op een spandoek aan de andere kant van de wereld,’ zegt advocaat
Kaitlin Welborn van Hogan Lovells in Washington DC.
‘We waren wel verrast.’ Het tekent de respectloze manier
waarop de Tadzjiekse overheid omgaat met advocaten
die opkomen voor hun cliënten, vindt zij. ‘Niet alleen
met Yorov zelf, maar ook met de advocatenorganisaties
die hem bijstaan.’
Dat de demonstratie door de Tadzjiekse overheid was georganiseerd, staat voor Viktoriya Nadejdina van Stichting
Human Rights Vision, die Yorovs zaak al jaren internationaal onder de aandacht brengt, buiten kijf. Haar bronnen in Tadzjikistan herkenden onder de demonstranten
mensen die ook bij eerdere protesten tegen ‘buitenlandse gevaren’ aanwezig waren, vertelt ze. ‘De professioneel
bedrukte spandoeken zijn ook bijzonder, dat kunnen
mensen helemaal niet. Bovendien worden echte demonstraties, zoals onlangs nog tegen het bedrijf Faroz, van de
schoonzoon van de president, keihard neergeslagen.’

OPPOSITIE
Mensenrechtenadvocaat Buzurgmehr Yorov nam in
september 2015 de verdediging op zich van de leiders van
de Islamitische Renaissance Partij Tadzjikistan (IRPT),

nadat de partij was verboden en het leiderschap gearresteerd. De IRPT vormde de laatst overgebleven oppositie
tegen president Emomali Rachmon, een voormalige
sovjetapparatsjik die sinds 1992 aan de macht is. Kort
erop werden ook Yorov en zijn kantoorgenoten Nuriddin
Makhkamov en Jamshed Yorov (Buzurgmehrs broer)
opgepakt. In 2017 werd hij veroordeeld tot 28 jaar cel vanwege het aanzetten tot extremisme, opruiing en fraude.
Advocaat Welborn van Hogan
Lovells schreef samen met collega’s van DLA Piper Londen,
Lawyers for Lawyers en Freedom Now een petitie aan de
Werkgroep Arbitraire Detentie
(WGAD) van de Verenigde
Naties. Welborn: ‘Dat houdt
in dat je scherp kijkt naar alle
procedures die gevoerd zijn en
naar de feiten zoals die door
de Tadzjiekse overheid zijn
gepresenteerd. De overheid
kan daarop reageren, wij antwoorden daar weer op. Vervolgens schrijft de WGAD haar opinie.’
Die was vernietigend. Volgens de WGAD druisen de procesgang, de vrijheidsbeneming en de omstandigheden
waaronder Yorov vastzit – hij wordt regelmatig gefolterd –
in tegen alle internationale verdragen waarbij Tadzjikistan is aangesloten, en dient hij onmiddellijk in vrijheid
te worden gesteld.
De Tadzjiekse overheid reageerde furieus, niet alleen
met nepdemonstraties, ook met een nieuw proces tegen
Yorov: er zouden zich nieuwe slachtoffers van fraude door
Yorov bij de politie hebben gemeld.
Aan een opinie van de VN Werkgroep Arbitraire Detentie zijn geen sancties verbonden, maar het geldt wel als
soft law. Welborn: ‘Het bewustzijn in de internationale
gemeenschap over het gedrag van de Tadzjiekse overheid
wordt ermee vergroot, waardoor er politieke druk kan
worden uitgeoefend.’ Welborn bracht Yorovs zaak onder
de aandacht van Tom Lantos van de Mensenrechtencommissie van het Amerikaanse congres. ‘De commissie
heeft hem inmiddels als gewetensgevangene erkend.
We lobbyen ook bij het Amerikaanse State Department,
bij de EU en in verschillende Europese landen. Meer
kunnen we niet doen. Alle juridische wegen zijn op dit
moment afgesloten.’
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Juridische kwesties
die zijn weggezakt

Het leveren van bewijs
via deskundigen
DOOR / KLAAS AANTJES

Aan het aanbod om bewijs te leveren door middel
van deskundigen kleeft een risico.

V

oor het getuigenbewijs
bepaalt artikel 166 Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dat de rechter verplicht is
om een partij toe te laten tot getuigenbewijs als zij bewijs aanbiedt van
feiten die betwist zijn en die tot beslissing van de zaak kunnen leiden.
Volgens vaste rechtspraak betekent
dit dat een partij (in hoger beroep) tot
getuigenbewijs moet worden toegelaten als zij voldoende specifiek bewijs
aanbiedt van feiten die tot beslissing
van de zaak kunnen leiden.1
Voor een aanbod van een partij om
bewijs te leveren door het horen van
een (partij)deskundige geldt echter
niet een vergelijkbare verplichting.
Artikel 200 lid 1 Rv bepaalt namelijk
dat de rechter op verzoek van een
partij een deskundige kan horen
die niet door de rechter is benoemd
(een partijdeskundige). Uit het woord
‘kan’ is af te leiden dat hier sprake is
van een discretionaire bevoegdheid
van de rechter.2 De Hoge Raad heeft
bevestigd dat het is overgelaten aan
het beleid van de rechter die over de
feiten oordeelt of hij behoefte heeft
aan deskundige voorlichting door het
horen van een (partij)deskundige.3
Deze rechterlijke vrijheid om al dan
niet over te gaan tot het horen van
een partijdeskundige sluit aan bij de
discretionaire bevoegdheid die de
rechter heeft om te beslissen of hij
overgaat tot het inwinnen van een
deskundigenbericht. Volgens vaste
rechtspraak is het immers overgelaten aan het inzicht van de rechter

die over de feiten oordeelt of hij
gebruikmaakt van de bevoegdheid
om zich te laten voorlichten door
een deskundige.4, 5

RISICO
Dat maakt het bepaald onzeker of
aan een aanbod tot het leveren van
bewijs door middel van deskundigen
gehoor zal worden gegeven. Terecht
wordt het in de literatuur niet langer
verdedigbaar geacht dat de rechter
enerzijds een verzoek tot het horen
van getuigen in principe moet honoreren en moet motiveren waarom
hij aan zo’n verzoek voorbijgaat,
maar anderzijds een verzoek tot het
benoemen van een deskundige zonder meer mag passeren. Bovendien
is het een anomalie dat de wet tot
uitgangspunt neemt dat een verzoek
tot het houden van een voorlopig
deskundigenbericht dient te worden
ingewilligd en alleen op bepaalde
gronden mag worden afgewezen,
maar de rechter in een lopend geding

de discretionaire bevoegdheid heeft
een dergelijk verzoek te passeren.6
Maar een risico blijft het. Wie bewijs
wil aanbieden door middel van deskundigen doet er dus goed aan om
hetzij in overleg met de wederpartij
gezamenlijk, hetzij zelf eenzijdig
een (partij)deskundige in te schakelen, dan wel in een apart verzoek
tot benoeming van een deskundige
te vragen. Immers, hoewel artikel
202 Rv bepaalt dat de rechter een
voorlopig deskundigenbericht kán
bevelen, komt hem in dat kader géén
discretionaire bevoegdheid toe. Hij
dient het verzoek dan namelijk in
beginsel toe te wijzen, mits het verzoek ter zake dienend en voldoende
concreet is en feiten betreft die met
het deskundigenonderzoek bewezen
kunnen worden.

Klaas Aantjes is cassatieadvocaat
bij AantjesZevenberg Advocaten
in Rijswijk.

NOTEN
1 ECLI:NL:HR:2004:AO7817, ECLI:NL:HR:2013:BZ8766 en ECLI:NL:HR:2015:3009.
2 G. de Groot, Civiel deskundigenbewijs, 2012, par. 10.3; D.J. Beenders, aant. 2 bij
art. 200 in T&C Rv.
3 ECLI:NL:HR:2015:311.
4 Zie o.m. ECLI:NL:HR:2006:AU3256, ECLI:NL:HR:2008:BD1902 en
ECLI:NL:HR:2009:BF8875. Zie ook De Groot 2012, par. 2.3.1; Asser Procesrecht/
Asser 3 2013/232; D.J. Beenders, aant. 2 bij art. 194 in T&C Rv; R.H. de Bock, Tussen
waarheid en onzekerheid: over het vaststellen van feiten in de civiele procedure, 2011,
par. 7.4; G. de Groot, Het deskundigenbewijs in de civiele procedure, 2008, par. 4.5.1 en
4.7.; ECLI:NL:HR:2133:BZ8317 en ECLI:NL:HR:2017:307.
5 Zie ook § 2.11 van de conclusie van A-G Langemeijer voor ECLI:NL:HR:2015:1837.
6 Asser Procesrecht/Asser 3 2017/233.
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Allround-advocaten (met 3-6 jaar ervaring)
Gaastra advocaten is gespecialiseerd in Environment, Health & Safety en Regulatory. Wij adviseren en procederen in
opdracht van de industrie en een enkele keer voor de overheid. Onze cliënten zijn merendeels multinationals. Wij adviseren
en communiceren vaak in het Engels. De zaken gaan over technische kwesties op zowel bestuursrechtelijk, civielrechtelijk als
strafrechtelijk terrein. Vanwege onze bijzondere expertise worden wij vaak ingeschakeld door M&A-kantoren voor ondersteuning
bij fusies, overnames en financieringstrajecten. Daarnaast zijn wij regelmatig betrokken bij vastgoedtransacties. Het kantoor
maakt deel uit van een internationaal netwerk van milieurechtadvocaten.
Wij hebben een fantastische kantoorruimte in het World Trade Center, midden op de dynamische luchthaven Schiphol, met alle
denkbare faciliteiten in de buurt. Het kantoor bevindt zich op 5 minuten loopafstand van Schiphol Plaza. De kantoorcultuur is
informeel en resultaatgericht met een menselijke maat. Er wordt veel samengewerkt in dossiers. Wij hebben geen rokers op
kantoor.
Wij verwachten van onze advocaten dat zij scherp en bijzonder servicegericht zijn en dat zij helder en direct communiceren.
Juridische kennis is vanzelfsprekend belangrijk. Servicegerichtheid staat echter bovenaan.
Wij zoeken in verband met de groei van de praktijk allround-advocaten met 3-6 jaar ervaring. Ervaring met het milieu- en
bestuursrecht is een pre, maar wij komen ook graag in contact met goede civilisten en strafrechtspecialisten. Ervaring in het
bedrijfsleven is ook een pre. Een goede beheersing van de Engelse taal is essentieel. Onze arbeidsvoorwaarden zijn beter dan
marktconform.
Sollicitaties kunnen worden gericht aan mr. A.H. Gaastra via het e-mailadres btielenburg@ga-law.eu. Hij is telefonisch bereikbaar
op 06 29313120.

www.gaastra-advocaten.nl
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SLAPEND
DIENSTVERBAND
IS NIET ZOMAAR
WERELD UIT
DOOR / NOOR CUPPEN & MARLOES VAN DEN EECKHOUT

Om werkgevers te stimuleren slapende dienstverbanden te
beëindigen, is een compensatieregeling voor de transitievergoeding
geïntroduceerd. Advocaten Cuppen en Van den Eeckhout
betwijfelen of de regeling op korte termijn het gewenste effect heeft.

O

p 1 april 2020 treedt de
Regeling compensatie
transitievergoeding1 in werking. Werkgevers worden op verzoek
gecompenseerd voor de betaalde
transitievergoeding bij een beëindiging van het dienstverband vanwege
het feit dat de werknemer wegens
ziekte of gebreken niet meer in staat
is de bedongen arbeid te verrichten.
In Nederland bedraagt de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte
in beginsel 104 weken. Gedurende
die periode bestaat een opzegverbod,
dat voorkomt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid kan beëindigen. Als
de werkgever na 104 weken arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet aan de
werknemer de transitievergoeding
worden betaald. Veel werkgevers
ervaren dit als een zware financiële
last en onrechtvaardig. Werkgevers
kiezen er daarom regelmatig voor
om de arbeidsovereenkomst met
een langdurig arbeidsongeschikte
werknemer niet te beëindigen na 104

weken. De werknemer blijft dan in
dienst, maar verricht geen werkzaamheden en heeft geen recht op
loon. Dit wordt ook wel een ‘slapend
dienstverband’ genoemd.
De wetgever wil werkgevers stimuleren om een arbeidsovereenkomst na
104 weken arbeidsongeschiktheid te
beëindigen door de betaalde transitievergoeding en de eventueel daarop
in mindering gebrachte transitie- en
inzetbaarheidskosten te compenseren.2 Cumulatie van de loondoorbetalingsverplichting en de transitievergoeding wordt zo voorkomen.3

FATSOENLIJK
WERKGEVERSCHAP
De minister vindt het niet van ‘fatsoenlijk werkgeverschap’ getuigen
wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst niet beëindigt vanwege het niet willen betalen van de
transitievergoeding.4 Verschillende
werknemers hebben via een procedure geprobeerd de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen door de
rechter. Bij een werknemersverzoek

tot ontbinding is slechts een transitievergoeding verschuldigd indien
sprake is van ernstig verwijtbaar
handelen of nalaten van een werkgever. De rode lijn in de rechtspraak
is vooralsnog dat werkgevers niet
verplicht kunnen worden om een
arbeidsovereenkomst te beëindigen
en er ook geen sprake is van ernstig
verwijtbaar handelen of nalaten
indien het dienstverband slapend
wordt gehouden. Ook is in beginsel
geen sprake van strijd met goed
werkgeverschap of misbruik van
bevoegdheid.5
De kantonrechter Roermond heeft
onlangs prejudiciële vragen gesteld
over slapende dienstverbanden aan
de Hoge Raad. Die vragen komen er
in de kern op neer of de werkgever
een redelijk voorstel van een langdurig zieke werknemer tot beëindiging
van het dienstverband onder toekenning van de transitievergoeding moet
accepteren.6 Het feit dat de werkgever
de transitievergoeding per 1 april
2020 gecompenseerd kan krijgen,
speelt daarbij een belangrijke rol.
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VASTSTELLINGS
OVEREENKOMST
De werkgever komt op verzoek
voor compensatie van de betaalde
transitievergoeding in aanmerking
wanneer deze is betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst
vanwege het feit dat de werknemer
wegens ziekte of gebreken niet meer
in staat was de bedongen arbeid
te verrichten. Dit betekent dus na
opzegging met toestemming van
het UWV, door ontbinding door de
rechter of het niet-verlengen van een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werknemer die met een
vaststellingsovereenkomst uit dienst
treedt, heeft volgens de wet geen
recht op een transitievergoeding. Om
te voorkomen dat partijen zich daarom tot het UWV of de rechter zullen
wenden, is besloten dat de compensatie ook wordt verstrekt indien een
vaststellingsovereenkomst wordt
overeengekomen met een langdurig
arbeidsongeschikte werknemer.7
Ook als een vergoeding is betaald in
verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan
compensatie worden verstrekt.8

KNELPUNTEN
Wij vragen ons stellig af of de compensatieregeling werkgevers zal stimuleren om de arbeidsovereenkomst
met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen. Dit
geldt in elk geval tot 1 april 2020 en
wellicht in de maanden daarna waarin de praktijk duidelijk(er) wordt. We
zullen verschillende knelpunten en
onduidelijkheden toelichten.

Hoogte compensatie bij
vaststellingsovereenkomst
In de compensatieregeling is bepaald
dat een aanvraag wordt afgewezen
als deze wordt ingediend voordat de
‘volledige transitievergoeding’ aan
de werknemer is betaald. Het UWV,
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als uitvoerder van de regeling, vraagt
om bewijs van betaling van de ‘(totale) transitievergoeding’.9 Daarnaast
moet de werkgever een berekening
overleggen van de transitievergoeding. Als een vergoeding in het kader
van een vaststellingsovereenkomst
is betaald die erg afwijkt van de
transitievergoeding, is het de vraag
of wel kan worden gesproken van een
transitievergoeding en dus hoe het
UWV daarmee zal omgaan.
Enerzijds lijkt het niet de bedoeling
van de wetgever dat partijen alsnog
in onderhandeling treden over de
hoogte van de vergoeding indien een
vaststellingsovereenkomst wordt
gesloten. De compensatie van de
transitievergoeding bij een einde
dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst is bedoeld om te
voorkomen dat de route van het UWV
of de rechter zal worden bewandeld.
Via die routes is een onderhandeling
over de hoogte van de transitievergoeding immers niet mogelijk.
Daarentegen lijkt het ook niet waarschijnlijk dat het UWV een aanvraag
tot compensatie afwijst omdat er te
weinig zou zijn betaald. Dat scheelt
immers weer in de gezamenlijke
pot waaruit de compensatieregeling wordt gefinancierd. Ook staat
in de memorie van toelichting bij
dit artikel dat de op grond van de
vaststellingsovereenkomst toegekende vergoeding ook in aanmerking
komt voor compensatie.10 Dit is een
indicatie dat ook een lagere vergoeding voor compensatie in aanmerking komt. De toekomst zal moeten
uitwijzen hoe het UWV hiermee om
zal gaan.

Beperkte hoogte van
de compensatie
De hoogte van de compensatie wordt
op verschillende manieren beperkt.
Zo bedraagt de compensatie niet
meer dan de hoogte van de transi-

tievergoeding die verschuldigd was
op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken is
geëindigd.11 Dit betekent dat het deel
aan transitievergoeding dat nadien
is opgebouwd, niet voor vergoeding
in aanmerking komt. Ook niet indien
sprake is van een verlengde loondoorbetalingsverplichting vanwege een
loonsanctie.12 De vergoeding over de
opzegtermijn is tevens bewust buiten
beschouwing gelaten van compensatie.13 Dit heeft tot gevolg dat de
transitievergoeding hoger is dan de
te ontvangen compensatie, hetgeen
werkgevers mogelijk zal weerhouden
om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of om de volledige vergoeding
te betalen.

Gemaximeerde compensatie
tot bedrag van loonbetaling
Werkgevers dienen zich er ook
bewust van te zijn dat de vergoeding
wordt gecompenseerd gelijk aan
het tijdens ziekte van de werknemer
betaalde loon. Dit betreft dus het
loon over de Ziektewet-periode. Het
doel van de compensatieregeling is
immers het voorkomen van cumulatie van die kosten met de transitievergoeding, aldus de wetgever.14 Dit
heeft gevolgen voor onder andere de
volgende situaties: 1) wanneer sprake
is van een vervroegde WIA- of (IVA-)
uitkering; 2) wanneer een loonstop is
toegepast, 3) wanneer het een werknemer met een relatief laag inkomen
betreft en 4) wanneer het een werknemer betreft voor wie de periode
van loondoorbetaling is beperkt tot
zes weken (zoals een huishoudelijke
hulp). In die gevallen zal de transitievergoeding hoger zijn dan het
bedrag dat is betaald aan loon over de
arbeidsongeschikte periode. Slechts
het betaalde loon zal dan worden gecompenseerd. Dit zal werkgevers dan
ook in zulke gevallen niet stimuleren
om de arbeidsrelatie te beëindigen.
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Einde loondoorbetalings
verplichting voor 1 juli 2015
Tot slot is het de vraag of een werkgever die een werknemer ontslaat na
1 juli 2015 en welke werknemer 104
weken arbeidsongeschikt was voor 1
juli 2015, recht heeft op compensatie
van de betaalde transitievergoeding.
Stel dat de loondoorbetalingsverplichting met een werknemer is
geëindigd in juni 2015. Een werkgever zegt op met inachtneming van de
opzegtermijn, als gevolg waarvan een
transitievergoeding verschuldigd is.
Echter, een werkgever krijgt slechts
het gedeelte van de transitievergoeding gecompenseerd dat de werknemer opbouwt tot het moment dat de
loondoorbetalingsverplichting van
104 weken eindigt. Dat moment ligt
in dit voorbeeld voor 1 juli 2015 en
op dat moment bestond de wettelijke
transitievergoeding nog niet. Wij
interpreteren de wet zo dat in die gevallen dan ook geen recht bestaat op
compensatie. Ook in dit geval zullen
werkgevers dan ook niet gestimuleerd worden om de arbeidsrelatie te
beëindigen.

CONCLUSIE
Wij zijn van mening dat een werkgever juridisch gezien niet verplicht kan
worden een arbeidsovereenkomst te
beëindigen. Een werkgever kan ook
goede redenen hebben een dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet te willen
beëindigen. Zo kan het voorschieten
van de transitievergoeding een
financieringsprobleem opleveren,
wil de werkgever grip houden op
de werknemer indien sprake is van
eigenrisicodragerschap of willen de
werkgever nog re-integratiemogelijkheden bieden aan een werknemer.
Werkgevers die de arbeidsovereenkomst niet wil beëindigen puur om
de transitievergoeding te ontlopen,
zullen op dit moment – met de com-

pensatieregeling in zicht – nog niet
over de streep worden getrokken om
die dienstverbanden te beëindigen.
Op dit moment zien wij nog te veel
knelpunten en onduidelijkheden die
de compensatieregeling met zich
brengt, als gevolg waarvan werkgevers tot 1 april 2020 (en waarschijnlijk de maanden daarna) huiverig
blijven om een arbeidsovereenkomst
met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen.
In de praktijk zien we bedingen in
vaststellingsovereenkomsten opgenomen waarin staat dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en
een vergoeding wordt betaald, maar
indien later blijkt dat deze vergoeding niet wordt gecompenseerd, deze
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dient te worden terugbetaald. Dat
lijkt ons toch ook niet de bedoeling
van de wetgever.
Wellicht biedt het UWV nog voor
1 april 2020 meer duidelijkheid over
de uitvoering van de regeling. Zo
niet, dan zal in de maanden na 1
april 2020 een en ander duidelijker
worden in de praktijk. Een andere
mogelijkheid zou zijn dat de Hoge
Raad de prejudiciële vragen in een
voor een werknemer gunstige manier
beantwoordt.

Noor Cuppen en Marloes van
den Eeckhout zijn arbeidsrecht
advocaten bij Palthe Oberman
Advocaten in Amsterdam.

NOTEN
1 Voluit: Wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de
transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden
of langdurige arbeidsongeschiktheid, Stb. 2018, 234.
2 Kamerstukken II 2017/18, 34 699, nr. 6, p. 4.
3 Kamerstukken II 2016/17, 34 669, nr. 3, p. 1 en 5 en Kamerstukken II 2017/18, 34 699,
nr. 6, p. 4.
4 Vragen van de leden Vermeij en Tanamal (beiden PvdA) aan de minister van
Sociale zaken en Werkgelegenheid over de nieuwe vondst van werkgevers om de
transitievergoeding te omzeilen (ingezonden 31 juli 2015). Antwoord van minister
Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 7 september 2015). Tweede
Kamer, vergaderjaar 2014-2015, Aanhangsel.
5 O.a. Hof Arnhem-Leeuwarden 27 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6140 en Hof
Den Haag 14 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3036. Zie anders: Scheidsgerecht
Gezondheidszorg 27 december 2018, SG 18/24, JAR 2019/21 en Rb. Den Haag
28 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3109.
6 Rb. Limburg 10 april 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:3331.
7 Kamerstukken II 2016/17, 34 669, nr. 3, p. 1.
8 Toelichting op de Regeling compensatie transitievergoeding, Stcrt. 2019 nr. 10547,
26 februari 2019, p. 2. Dit is van belang in het kader van de Kolom-beschikking
van de Hoge Raad, waaruit wordt begrepen dat ook als een wijziging van
(de omvang van) de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid wordt
overeengekomen tussen werkgever en werknemer een werknemer recht heeft
op een gedeeltelijke transitievergoeding. Zie Hoge Raad 14 september 2018,
ECLI:NL:HR:2018:1617.
9 https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/ik-wil-ontslag-aanvragen/
detail/transitievergoeding/compensatieregeling-bij-ontslag-wegens-langdurigearbeidsongeschiktheid.
10 Kamerstukken II 2016/17, 34 669, nr. 3, p. 13.
11 Kamerstukken II 2016/17, 34 669, nr. 3, p. 4.
12 Kamerstukken II 2016/17, 34 669, nr. 3, p. 5. Dat de werkgever de arbeidsrelatie in
dat geval pas na (ten hoogste) drie jaar arbeidsongeschiktheid kan beëindigen,
is volgens de wetgever aan de werkgever zelf te wijten.
13 Kamerstukken II 2016/17, 34 669, nr. 3, p. 4.
14 Kamerstukken II 2016/17, 34 669, nr. 3, p. 4-5.
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MEESTERS IN SCHEIDEN,
ERVEN EN MEDIATION
Het personen- en familierecht is een rechtsgebied dat volop
in beweging en ontwikkeling is. Dat geldt zeker ook voor de
vFAS, de vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten
Scheidingsmediators, de grootste specialisatievereniging op
dit gebied. Uiteraard zet de vFAS hoog in op kwaliteit en
deskundigheid, maar tegelijkertijd realiseert de vFAS binnen
de vereniging nieuwe mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de
ontwikkeling van de Specialisatieopleiding Erfrecht en de
Specialisatieopleiding Internationaal Privaatrecht.
Geloof jij ook dat duurzaam scheiden leidt tot de beste
lange-termijnoplossing voor alle betrokken partijen? Dat
een scheiding maatwerk is waarbij zoveel mogelijk gebruik
dient te worden gemaakt van mediation? En dat aandacht
voor het belang van de betrokken kinderen het
allerbelangrijkst is? Denk er dan eens over na je aan te
sluiten bij de ruim 950 leden van de vFAS. Tijdens de
driejarige Specialisatieopleiding tot Advocaat Mediator
Familierecht, verzorgd door IMFO, het eigen
opleidingsinstituut van de vFAS, doe je een schat aan
juridische kennis op én krijg je kennis over en inzicht in
het gebruik van mediationvaardigheden. Zo wordt je de
‘all-round-specialist’ die mensen in scheidingssituaties van
begin tot eind kan bijstaan.

Ook als je gelooft dat je er met een goede begeleiding van
HUIJHQDPHQRS]RZHOMXULGLVFKˉQDQFLHHO«QHPRWLRQHHO
gebied voor kan zorgen dat nabestaanden hun leven na het
overlijden van een dierbare weer goed op kunnen pakken,
ben je bij vFAS aan het goede adres. Volg de vFASSpecialisatieopleiding Erfrecht zodat je ook op dit
vakgebied meer dan voldoende deskundig bent.
Wanneer je lid wordt van de vFAS betekent dit ook: contact
en kennisuitwisseling met collega-familierechtadvocaten,
toegang tot een breed arsenaal aan cursussen en
intervisiemogelijkheden, vermelding op de
consumentenwebsite www.verder-online.nl, landelijke
publiciteit én belangenbehartiging bij overheid en
belangenorganisaties.
Kortom, je aansluiten bij de grootste specialisatievereniging
van de NOvA, waarvan de leden zich actief inspannen om
de kwaliteit te leveren en uit te dragen die nodig is om
VFKHLGLQJHQHUIHQLVFRQˊLFWHQRSHHQJRHGHHQ]RUJYXOGLJH
wijze op te lossen, geeft je carrière zeker een boost!
Neem vandaag nog contact met ons op via
info@verenigingfas.nl of via 070 – 3626215. Of bekijk onze
website voor meer informatie: www.verenigingfas.nl.

Mediation
Afronding

vFAS-advocaten focussen op maatwerk en zetten bij ieder
FRQˊLFWLQRSFRQVWUXFWLHIRYHUOHJ=LMPDNHQGDDUELMYHHODO
en/of zo mogelijk gebruik van mediation. De vFAS-mediator brengt de
juridische kwesties in kaart en helpt de betrokkenen te zoeken naar de
YRRUKHQEHVWHRSORVVLQJYDQKHWFRQˊLFW'HEHWURNNHQHQKDNNHQ
uiteindelijk zelf, met kennis van zaken, de knoop door. De afspraken
worden vastgelegd in een convenant.

Onderhandelingsfase

Relatie omvormen

- van partner naar ex-partner -

Relatie omvormen

- ouderschap omvormen -

STROOMMODEL SCHEIDINGSMEDIATION
Voorbereidingen
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AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
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als consument
Directe actie en het
meldingsvereiste
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meldingsvereiste bij
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Vergoedingsvordering
Vergoedingsrechten bij
(informeel) samenlevenden
Reikwijdte bewijsvermoeden
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Opzettelijk verzwijgen
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Kinderalimentatie
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Prejudiciële beslissing
grond voor wijziging van
alimentatieovereenkomst?

Sommenverzekering
Termijnen
Uitvaart- en grafperikelen
Berekening legitieme portie
Executele
75 Ontslag
75 Loon
75 Aanstaande ex-echtgenoot
erfgenaam?

Recht op contra-expertise

Betaalde hypotheekrente

Bestuurdersaansprakelijkheid

Deze en eerdere Kronieken zijn ook te lezen op
de website van het Advocatenblad. U dient zich
daarvoor aan te melden met uw gebruikersnaam
en wachtwoord. Als u nog geen account heeft,
kunt u dat maken. Gebruik daarvoor eenmalig het
wachtwoord Advocatenblad, om dat vervolgens
te veranderen in een wachtwoord naar keuze.
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KRONIEK AANSPRAKELIJK
HEIDSRECHT
In deze Kroniek wordt een selectie van de tussen mei 2018 en mei 2019 door de Hoge Raad
gewezen arresten besproken. Daarbij passeren onderwerpen als het verzekeringsrecht en de
opstalaansprakelijkheid de revue en zetten de auteurs uitspraken over de aansprakelijkheid
van de overheid, bestuurders, werkgevers en beroepsbeoefenaren in de schijnwerpers.
DOOR / PETRA CHAO, CASPAR JANSSENS EN MIRJAM LOUWS

VERZEKERING
Consequenties van verzwijging
De Hoge Raad heeft het afgelopen
jaar een arrest gewezen over de
rechtsgevolgen van schending van de
precontractuele mededelingsplicht
(verzwijging), zoals vervat in artikel
7:928 Burgerlijk Wetboek (BW). Als
de verzekeraar bij kennis van de ware
stand van zaken geen of onder andere voorwaarden een verzekering zou
hebben gesloten, kan dit tot gevolg
hebben dat de verzekeraar geen uitkering is verschuldigd (art. 7:930 lid
4 BW), respectievelijk de verzekeraar
slechts een uitkering is verschuldigd
uitgaande van de fictie dat deze voorwaarden in de overeenkomst waren
opgenomen (art. 7:930 lid 3 BW).
In het arrest van 5 oktober 2018
(ECLI:NL:HR:2018:1841) heeft de
Hoge Raad geoordeeld over de te
hanteren maatstaf bij het vaststellen
of ‘de verzekeraar’ ook bij kennis
van de ware stand van zaken de
verzekering zou hebben gesloten. De
Hoge Raad oordeelt evenals de A-G
(ECLI:NL:PHR:2018:689) dat bij deze
hypothetische situatie het acceptatiebeleid van de maatman-verzekeraar
c.q. de redelijk handelend verzekeraar uitgangspunt is, tenzij het
daarvan in het voor de verzekeringnemer in negatieve zin afwijkende
acceptatiebeleid van de betreffende
individuele verzekeraar aan de verze-

keringnemer bij het aangaan van de
verzekering kenbaar is gemaakt. De
A-G concludeert dat niet alleen kenbaar moet zijn dat bepaalde aspecten
bij de aanvraag van een verzekering
relevant zijn, maar dat ook kenbaar
moet zijn wat de relevantie van deze
informatie is voor de acceptatiebeslissing van de verzekeraar.
De Hoge Raad oordeelt dat echter
niet is vereist dat de verzekeringnemer wist of behoorde te begrijpen
dat dit acceptatiebeleid afweek van
het acceptatiebeleid van een redelijk
handelend verzekeraar. Dit betekent dat een beroep op artikel 7:929
lid 3 BW of artikel 7:930 lid 4 BW
alleen kan slagen als de verzekeraar
aantoont dat een redelijk handelend verzekeraar met de kennis van
de ware stand van zaken de verzekeringsovereenkomst niet of niet
onder dezelfde voorwaarden zou
zijn aangegaan, of als de verzekeraar
aantoont dat hij een ander acceptatiebeleid hanteert waarvan de verzekeringnemer bij het aangaan van de
verzekering op de hoogte was, of kon
zijn, en de individuele verzekeraar
op basis van dit acceptatiebeleid
aantoont dat hij met de kennis van
de ware stand van zaken niet of niet
onder dezelfde voorwaarden een
verzekeringsovereenkomst zou zijn
aangegaan. Deze uitspraak borduurt
voort op vaste rechtspraak die haar

oorsprong vindt in het Hotel Willemina-arrest van 19 mei 1978 (ECLI:
NL:HR:1978:AC6258) dat is gewezen
onder het oude verzekeringsrecht, de
parlementaire geschiedenis en de in
de literatuur heersende opvatting.

Verzekeringnemer
aangemerkt als consument
De Rechtbank Den Haag heeft prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge
Raad over de toepasselijkheid van
Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van
5 april 1993 betreffende oneerlijke
bedingen in consumentenovereenkomsten op een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten
door een zelfstandig ondernemer.
De Hoge Raad geeft op 28 augustus
2018 (ECLI:NL:HR:2018:1800) aan
dat een natuurlijk persoon die als
zelfstandig ondernemer een beroep
of bedrijf uitoefent en in dat kader
een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, moet worden aangemerkt als consument in de zin van
Richtlijn 93/13/EEG. Het doel van de
arbeidsongeschiktheidsverzekering
is volgens de Hoge Raad om te voorzien in vervangend inkomen indien
de ondernemer dat beroep of bedrijf
door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid niet of beperkt kan uitoefenen. De Hoge Raad concludeert
daarom dat de verzekering geen deel
uit maakt van de uitoefening van het

Petra Chao, Caspar Janssens en Mirjam Louws zijn advocaat bij Ploum in Rotterdam.
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beroep of bedrijf van de ondernemer
en dat deze verzekering ook niet ten
behoeve daarvan wordt afgesloten.
In plaats daarvan dient de arbeidsongeschiktheidsverzekering om
de ondernemer als privépersoon te
verzekeren van (het blijven voorzien
in) zijn levensonderhoud in geval zijn
inkomen uit het beroep of bedrijf
(gedeeltelijk) wegvalt.

Directe actie en het
meldingsvereiste
De Hoge Raad heeft zich verder
in zijn arrest van 1 februari 2019
(ECLI:NL:HR:2019:150) gebogen over
het meldingsvereiste bij de directe
actie. Daaraan voorafgaand heeft de
A-G in zijn conclusie het leerstuk directe actie in het algemeen toegelicht
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(conclusie A-G 16 november 2018,
ECLI:NL:PHR:2018:1471). In geval
van schade door dood of letsel komt
aan de benadeelde ingevolge artikel
7:954 lid 1 BW een directe actie toe.
De benadeelde kan dan – nadat de
verzekerde de verwezenlijking van
het risico heeft gemeld – verlangen
dat de verzekeraar de verzekeringspenningen die hij jegens de verzekerde is verschuldigd rechtstreeks aan
hem worden betaald. Het betreft dus
volgens de A-G anders dan op grond
van artikel 6 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)
geen zelfstandige verbintenis tussen
de verzekeraar en de benadeelde.
Het meldingsvereiste zoals opgenomen in artikel 7:954 lid 1 BW moet
volgens de A-G worden onderschei-

den van de meldingsverplichting
van artikel 7:941 BW. Deze laatste
verplichting dient het belang van de
verzekeraar in zijn verhouding tot
de verzekerde, terwijl de meldingsverplichting bij de directe actie het
belang van de verzekerde dient.
De achterliggende gedachte is dat
de verzekerde de keuze heeft om de
schade(vergoeding) buiten de verzekering om af te wikkelen. Artikel
7:954 lid 2 BW bevat een uitzondering op dit meldingsvereiste voor het
geval dat de aansprakelijke partij
is opgehouden te bestaan en deze
schadevergoedingsplicht niet is overgegaan op een ander. Op deze wijze
biedt de wetgever bescherming aan
de benadeelde ingeval van insolventie van de verzekerde. In de parle-
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mentaire geschiedenis is aangegeven
dat het meldingsvereiste niet geldt
als de schade zich pas openbaart
nadat de aansprakelijke partij is
opgehouden te bestaan, zogenaamde
long tail-schade. In het arrest van
de Hoge Raad d.d. 1 februari 2019
werd de vraag opgeworpen of het
meldingsvereiste van artikel 7:954
lid 1 BW wél aan een benadeelde kan
worden tegengeworpen als de schade
is ontstaan voordat de aansprakelijke
partij is opgehouden te bestaan.
De Hoge Raad beantwoordt deze
vraag ontkennend en oordeelt dat de
benadeelde ook betaling kan verlangen als de verzekerde (pas) is opgehouden te bestaan nadat de schade
is ingetreden en de verzekerde de
schade niet ingevolge artikel 7:954 lid
1 BW heeft gemeld. In dat geval zal
de aansprakelijke partij de schade
(in de regel) niet zelf afwikkelen. Dit
laat onverlet dat de meldingsplicht
ex artikel 7:941 lid 1 BW het belang
dient van de verzekeraar bij (tijdige)
melding van de verwezenlijking van
het risico. In dat verband oordeelt
de Hoge Raad dat de verzekeraar het
verweer dat niet voldaan is door de
verzekerde aan de meldingsplicht
ingevolge artikel 7:941 lid 1 BW kan
tegenwerpen aan de benadeelde.
Dit was anders geweest indien de
benadeelde een beroep toekwam op
artikel 6 WAM. Die bepaling voorziet
in een eigen recht van de benadeelde
waardoor de verweermiddelen jegens
de verzekerde niet (ook) aan de
benadeelde kunnen worden tegengeworpen. De bescherming van de
benadeelde op grond van directe actie strekt dus niet even ver als de bescherming ingevolge artikel 6 WAM.

Sanctie schending
meldingsvereiste bij
WAM‑aansprakelijkheid
Voortbordurend op het mededelingsvereiste ex artikel 7:941 BW
wordt hierna een arrest van de Hoge
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Raad d.d. 6 juli 2018 (ECLI:NL:HR:
2018:1103) besproken over de analoge
toepassing daarvan bij opzet tot
misleiding van de verzekeraar. In die
kwestie stond ter discussie of een
persoon wel of geen bijrijder was bij
een aanrijding. De vermeende bijrijder stelt namelijk op basis van artikel
6 WAM als benadeelde recht op schadevergoeding te hebben. Vaststaat
dat deze persoon (en een aantal andere betrokkenen) in verband met een
aantal (schriftelijke) verklaringen,
die zijn afgelegd nadat de aansprakelijk is afgewezen, is (zijn) veroordeeld voor meineed en (uitlokking
van) valsheid in geschrifte. De vraag
is of op grond van artikel 7:941 lid 5
BW consequenties aan dit handelen
kunnen worden v erbonden.
In cassatie wordt onder meer een
klacht opgeworpen tegen het oordeel
van het Hof Den Haag dat artikel
7:941 lid 5 BW niet analoog van
toepassing is op een benadeelde die
ingevolge artikel 6 WAM aanspraak
maakt op schadevergoeding terwijl
deze benadeelde de verzekeraar
opzettelijk heeft misleid. Deze cassatieklacht slaagt niet. De Hoge Raad
oordeelt dat het meldingsvereiste ingevolge artikel 7:941 lid 1 BW ziet op
de contractuele verhouding tussen de
verzekerde en de verzekeraar. Als dit
meldingsvereiste door een verzekerde niet is nageleefd met de opzet tot
misleiding, dan kan een verzekeraar jegens de verzekerde dekking
weigeren ingevolge artikel 7:941 lid
5 BW. Deze wettelijke bepaling is
daarentegen niet van toepassing op
een benadeelde. Ook voor analoge
toepassing is volgens de Hoge Raad
geen plaats, omdat de rechtsverhouding van de WAM-verzekeraar
en de benadeelde van geheel andere
aard is en bovendien samenhangt
met de rechtsverhouding tussen de
benadeelde en de verzekeraar. Verder
oordeelt de Hoge Raad dat gezien de
(potentieel) verstrekkende gevol-
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gen voor een dergelijke sanctie een
wettelijke basis is vereist. De Hoge
Raad heeft met dit oordeel de conclusie van de A-G d.d. 30 maart 2018
(ECLI:NL:PHR:2018:305) gevolgd.
De A-G merkte in zijn conclusie
nog op dat schending van de waarheidsplicht ex artikel 21 Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
in incidentele gevallen wel uitkomst
kan bieden of dat aan de bewijsmiddelen van de benadeelde zwaardere
eisen dan normaal kunnen worden
gesteld. Voor zover de cassatieklacht
inhoudt dat het hof ten onrechte
geen sanctie heeft verbonden aan de
schending van waarheidsplicht, is de
Hoge Raad hier niet op ingegaan nu
het de rechter vrijstaat aan een dergelijke schending de gevolgtrekkingen
te verbinden die hij geraden acht. Dit
oordeel had hoogstens op begrijpelijkheid kunnen worden onderzocht.

OVERHEIDS
AANSPRAKELIJKHEID
Onrechtmatige wetgeving
De Hoge Raad wees in 2018 twee arresten over de aansprakelijkheid van
de staat wegens foutieve implementatie van twee verschillende Richtlijnen. De staat ontsprong tweemaal
– bijna – de dans. In het eerste geval
(ECLI:NL:HR:2018:677) werd de staat
aansprakelijk gesteld voor onjuiste
implementatie van de Databankenrichtlijn in 1999, waardoor onpersoonlijke geschriftenbescherming
ten onrechte tot 2015 was gehandhaafd. Hierdoor kon het weekoverzicht van programmagegevens niet
worden gepubliceerd en werd schade
geleden. De staat beriep zich op verjaring (art. 3:310 BW). Het ging hier
om een voortdurende onrechtmatige
toestand. De staat trok gedeeltelijk
aan het langste eind: al in 1999 werd
schade geleden door de auteursrechtelijke bescherming van programmagegevens en op dat moment was
al bekend wie voor die wetgeving
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verantwoordelijk was. Zolang er geen
juiste implementatie van de richtlijn
plaatsvindt, levert dit iedere dag een
zelfstandige onrechtmatige daad van
de staat op, zodat daarop gegronde
vorderingen afzonderlijk verjaren.
De vordering tot schadevergoeding
is dus niet verjaard voor zover het
betreft de periode van vijf jaar voorafgaand aan de aansprakelijkstelling.
In het tweede geval stelden bedrijven
uit de energiebesparingsbranche
(‘bedrijven’) de staat aansprakelijk
voor het te laat of onjuist implementeren van de Europese richtlijnen
betreffende energieprestatie van gebouwen (EPB-richtlijnen). Hier stond
de betekenis van het Unierechtelijke
en Nederlandse relativiteitsvereiste
centraal. De Unierechtelijke variant
houdt in dat voor aansprakelijkheid
is vereist dat de geschonden Unierecht-bepaling ertoe strekt dat de
schade die de particulier stelt als
gevolg van die schending te hebben
geleden, onder de beschermingsdoelstelling van de richtlijn valt. Het
Nederlandse relativiteitsvereiste
wordt bekend geacht. In zijn arrest
(ECLI:NL:HR:2018:1973) oordeelt de
Hoge Raad dat met de EPB-richtlijnen beoogd is te komen tot positieve
milieueffecten. Daarnaast dienden
de EPB-richtlijnen de belangen van
eigenaars/gebruikers van gebouwen
die baat hebben bij duidelijkheid
over energieprestaties van die gebouwen. Dat voor de verwezenlijking van
de doelstelling betrokkenheid van de
bedrijven vereist is (voor het afgeven
van verplichte energielabels bijvoorbeeld), betekent niet dat de economische en financiële belangen van
deze bedrijven worden beschermd.
Evenmin hangen die belangen
zodanig nauw samen met door die
EPB-richtlijnen nagestreefde doelstellingen dat zij op die grond onder
het beschermingsbereik van die
richtlijnen vallen. Aan het Unierechtelijk relativiteitsvereiste noch het
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relativiteitsvereiste van artikel 6:163
BW is voldaan, zodat de vorderingen
worden afgewezen.

Onrechtmatige
overheidsbesluiten
Als de overheid een bestuursrechtelijk besluit neemt dat een toerekenbare onrechtmatige daad oplevert
die een ander schade berokkent, kan
civielrechtelijke aansprakelijkheid
bestaan op grond van artikel 6:162
BW. Anders gezegd: degene die als
gevolg van een dergelijk besluit schade lijdt, kan deze schade onder bepaalde voorwaarden op de overheid
verhalen. Over deze twee vereisten
(onrechtmatigheid en causaliteit)
ging het in twee arresten van de Hoge
Raad die op 15 maart 2019 werden
uitgesproken (ECLI:NL:HR:2019:353
en ECLI:NL:HR:2019:354).
In het eerste geval werd een bouwvergunning voor een groot bouwcomplex geweigerd wegens strijd met het
bestemmingsplan. Bezwaar en beroep hadden geen welslagen, maar in
hoger beroep oordeelde de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State (‘de Afdeling’) dat er geen
strijd was met het bestemmingsplan
en dat de vergunning van rechtswege
was verleend. De onrechtmatigheid
van het besluit stond vast. Partijen
strijden over de vraag of causaal
verband – in de zin van condicio sine
qua non-verband – bestaat tussen het
onrechtmatige besluit en de gestelde
schade. Die schade was geleden door
de onrechtmatige weigering van de
bouwvergunning en door het niet
tijdig beslissen op de aanvraag. Uit
de uitspraak van de Afdeling volgt
dat het besluit onrechtmatig is omdat het college van B&W had moeten
vaststellen dat de vergunning al van
rechtswege was verleend nu vaststaat
dat te laat op de aanvraag is beslist.
Het college had de vergunning dus
niet mogen weigeren, maar had
moeten mededelen dat deze al van

rechtswege was verleend. Het is vaste
rechtspraak dat aansprakelijkheid
in verband met een besluit niet
reeds bestaat op de enkele grond
dat de wettelijke beslistermijn is
overschreden. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist.
Deze maatstaf geldt ook als de overschrijding van de beslistermijn ertoe
leidt dat van rechtswege een voor
de belanghebbende begunstigend
besluit is genomen.1 Die bijkomende
omstandigheden waren echter door
belanghebbenden niet in appel aangevoerd en dit oordeel was in cassatie
niet bestreden. De gemeente was
daarom niet schadeplichtig wegens
overschrijding van de termijn. Uit dit
arrest volgt wel dat een bestuursorgaan ook aansprakelijk kan zijn door
de aanvrager niet ervan in kennis te
stellen dat de aangevraagde vergunning van rechtswege is verleend. Ook
voor het antwoord op de vraag of dit
nalaten onrechtmatig is, is beslissend of het bestuursorgaan daarmee,
gezien de concrete omstandigheden,
in strijd heeft gehandeld met de in
het maatschappelijk verkeer jegens
een belanghebbende in acht te nemen zorgvuldigheid. Deze grondslag
was in dit arrest echter niet door
belanghebbenden aangevoerd. Een
gemiste kans.
Het tweede arrest laat zien hoe het
causaliteitsvereiste bij besluitenaansprakelijkheid werkt. De Hoge Raad
stelt vast dat het condicio sine qua
non-verband ook in gevallen waarin
schade is ontstaan door een onrechtmatig besluit, moet worden vastgesteld door een hypothetische gevalsvergelijking. Onderdeel 1 klaagde
dat het hof blijk had gegeven van een
onjuiste rechtsopvatting door, in
aansluiting op ECLI:NL:HR:2017:18,
bij het beoordelen van het causaal
verband tot uitgangspunt te nemen
dat het erom gaat of het nieuwe
besluit ‘hetzelfde rechtsgevolg’
heeft als het onrechtmatige besluit.
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Volgens het onderdeel zou beslissend
moeten zijn of het nieuwe besluit zou
hebben geleid tot dezelfde schade als
het onrechtmatige besluit. Volgens
de Hoge Raad had het hof dat juist
niet miskend. Het heeft beoordeeld
hoe het zandwinningsbedrijf in de
hypothetische situatie feitelijk zou
hebben gehandeld, gegeven de wijze
waarop zij zich in werkelijkheid na de
aanwijzing had gedragen. Het hof onderkende daarbij dat volgens de stellingen van het zandwinningsbedrijf
haar schade niet, of in ieder geval
niet geheel, afhankelijk was van het
rechtsgevolg van het onrechtmatige
besluit, en heeft deze stellingen in
zijn beoordeling betrokken.

WERKGEVERS
AANSPRAKELIJKHEID
Verhouding hoofdprocedure
en schadestaat
In een hoofdprocedure had het hof
de werkgever veroordeeld tot aansprakelijkheid op grond van artikel
7:611 BW (goed werkgeverschap). De
werknemer was een ernstig verkeersongeval overkomen en blijvend invalide geraakt. De aansprakelijkheid
is gelegen in de verplichting om de
schade van werknemer te vergoeden
als gevolg van een arbeidsgerelateerd
ongeval. Het gaat om de letselschade die werknemer lijdt omdat geen
adequate verzekering was afgesloten
(slechts een maximaal verzekerde
som van 27.227 euro). Dat laatste
bedrag werd aan werknemer uitgekeerd. De werknemer met blijvende
verwondingen leed meer letselschade dan het uitgekeerde en gedekte
bedrag. In 2011 heeft de werkgever
de werknemer gedagvaard om vast
te stellen dat de schade waartoe
de werkgever was veroordeeld, te
bepalen op nihil. Deze vordering
werd afgewezen. In 2012 maakte de
werknemer een schadestaatprocedure aanhangig. Hierin werd een
bedrag van ruim een miljoen euro
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gevorderd. Deze vordering werd
toegewezen, waarop de werkgever in
appel ging tegen beide vonnissen.
In de schadestaatprocedure was de
vraag aan de orde of aansprakelijkheid van de werkgever beperkt is tot
het bedrag dat de werknemer zou
hebben ontvangen als een behoorlijke verzekering ten behoeve van
werknemers zou zijn afgesloten. Het
hof oordeelde op basis van jurisprudentie2 dat de werkgever diende te
vergoeden het bedrag waarvoor een
behoorlijke verzekering dekking zou
hebben verleend. De werknemer ging
in cassatie om alle schade vergoed
zien.
Uitgangspunt is dat de rechter in de
hoofdprocedure de grondslag voor
aansprakelijkheid vaststelt en dat
de rechter in de schadestaatprocedure gebonden is aan dat oordeel,
zo oordeelt de Hoge Raad (ECLI:NL:
HR:2018:1975). Het arrest in de
hoofdprocedure laat geen andere
uitleg toe dan dat de grondslag voor
de door het hof aangenomen aansprakelijkheid van de werkgever is
gelegen in een rechtstreeks op artikel
7:611 BW berustende verplichting
van de werkgever om de schade van
de werknemer als gevolg van een
arbeidsgerelateerd verkeersongeval
te vergoeden. Het hof in de hoofdprocedure achtte de werkgever op
die grondslag aansprakelijk voor de
schade en dus niet voor de schade
die de werknemer lijdt als gevolg
van het ontbreken van een adequate
verzekering. Volgens de Hoge Raad is
de opvatting van het hof onjuist. A-G
De Bock kwam eerder tot dezelfde
conclusie. De omvang van de schade
zal na verwijzing nog moeten worden
vastgesteld.

OPSTALAANSPRAKELIJKHEID
Aanvangstijdstip verjaring
Bij opstalaansprakelijkheid (art.
6:174 BW) is het aanvangsmoment
van de lange verjaringstermijn (art.
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3:310 lid 1 BW) niet gekoppeld aan
een schadeveroorzakende gedraging,
maar aan de schadeveroorzakende
toestand. Zodra de schadeveroorzakende toestand is opgehouden
te bestaan, begint de termijn van
twintig jaren te lopen. In ECLI:NL:
HR:2019:412 ging het om een voortdurende aanwezigheid van een schadeveroorzakende gebeurtenis, de inrit van een flatgebouw die aangelegd
was in 1974, terwijl pas jaren later, in
2015, schade werd geconstateerd. Er
werd een verjaringsverweer gevoerd,
wat door zowel de rechtbank als het
hof werd verworpen. Strekking van
het oordeel was dat de ‘schadeveroorzakende gebeurtenis’ óók door de
voortdurende aanwezigheid van de
inrit werd veroorzaakt. De Hoge Raad
laat de uitspraak van het hof in stand
en nuanceert zijn eerdere uitspraak
waarin geoordeeld werd dat beslissend is het objectief gegeven tijdstip
waarop de gebeurtenis plaatsvond
waardoor de schade is veroorzaakt;3
dus dat zou hier de aanleg van de
inrit zijn. De Hoge Raad stelt vast dat,
door de voortdurende aanwezigheid
van de gebrekkige inrit al dan niet
in combinatie met het rijden van
voertuigen daarover, de schadeveroorzakende gebeurtenis niet tot één
moment kan worden herleid. En dus
bestaat onzekerheid over de aanvang
van de twintigjarige verjaringstermijn. Dat verdraagt zich niet met de
rechtszekerheid. Daarom is de Hoge
Raad van oordeel dat in een dergelijk
geval de termijn van twintig jaren
begint te lopen zodra de gebeurtenis
waardoor de schade is veroorzaakt is
opgehouden te bestaan.

BEROEPS
AANSPRAKELIJKHEID
Notaris
Een notaris had de herroeping van
voorgaande testamenten zo geformuleerd dat de echtgenote van de
testateur niet langer als erfgename
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in het testament was opgenomen.
Daardoor was de wettelijke verdeling
van artikel 4:13 BW niet langer van
toepassing. Toen dit duidelijk werd
heeft de onterfde weduwe de notaris
aansprakelijk gesteld. De notaris
stelde zich onder meer op het standpunt dat het testament zodanig kon
worden uitgelegd dat de wettelijke
verdeling toch van toepassing was.
Het hof constateerde dat partijen
geen verklaring voor recht hadden
gevorderd hoe het testament moest
worden uitgelegd, waarop het hof die
vraag verder onbehandeld heeft gelaten. Bij arrest oordeelde het hof dat
de notaris een zorgvuldigheidsnorm
had geschonden, maar het wees
de schadevergoedingsvordering af
omdat de weduwe een vaststellingsovereenkomst met de kinderen had
gesloten zonder daarover met de notaris te overleggen. Daardoor werd de
notaris de mogelijkheid ontnomen
zijn schade te beperken.
In cassatie was onder meer aan de
orde of het hof had moeten beoordelen hoe het testament
moest worden uitgelegd. Nu
tussen partijen in geschil
was of het testament zodanig kon worden uitgelegd
dat de wettelijke verdeling alsnog van

Advocatenblad_2019_06.indd 66

ADVOCATENBLAD

toepassing was, had het hof die vraag
niet onbeantwoord mogen laten, zo
oordeelt de Hoge Raad bij arrest van
11 januari 2019 (ECLI:NL:HR:2019:4).
Het antwoord op die vraag was namelijk zowel van belang voor het oordeel
of het handelen van de notaris tot
aan hem toerekenbare schade heeft
geleid, als voor het oordeel of de
echtgenote aan de schade heeft bijgedragen door de vaststellingsovereenkomst met de kinderen aan te gaan,
en zo ja, wat dat voor gevolg heeft
voor de schadevergoedingsplicht van
de notaris.

Cassatieadvocaat
In dit Kroniekjaar werden twee
arresten gewezen over de aansprakelijkheid van de cassatieadvocaat. De
eerste zaak, die leidde tot het arrest
van de Hoge Raad van 22 juni 2018
(ECLI:NL:HR:2018:981), betrof het te
laat instellen van een cassatieberoep
in een beperkingsprocedure – heel

kort gezegd de procedure waarin de
eigenaar van een schip, de reder van
een binnenschip of een hulpverlener hun aansprakelijkheid kunnen
beperken door het stellen van één of
meer fondsen. Op grond van artikel
642y lid 2 Rv geldt in dergelijke zaken
een afwijkende cassatietermijn van
vier weken. Die termijn hadden de
cassatieadvocaten gemist.
De Hoge Raad heeft deze zaak aangegrepen zijn eerdere jurisprudentie
over deze materie te bevestigen. Het
antwoord op de vraag of (en zo ja, in
welke mate) een cliënt als gevolg van
een fout van een advocaat schade
heeft geleden moet volgens de Hoge
Raad in beginsel worden gevonden
door te beoordelen hoe op de vordering of het rechtsmiddel had behoren
te worden beslist, althans dat het als
schade toe te wijzen bedrag moet
worden geschat aan de hand van
de goede en kwade kansen die de
cliënt zou hebben gehad indien de
vordering of het rechtsmiddel tijdig
zou zijn ingesteld.4 De Hoge Raad
oordeelt verder dat de rechter bij
deze beoordeling moet uitgaan van
de stand van de rechtsontwikkeling op het moment waarop over de
vordering of het rechtsmiddel zou
zijn geoordeeld als geen beroepsfout
zou zijn gemaakt. Deze maatstaf
geldt ook als te laat cassatieberoep
is ingesteld. Naar het oordeel van
de Hoge Raad gaat het er dan om
of het cassatieberoep tot vernietiging zou hebben geleid en, zo ja,
hoe na verwijzing over de zaak
zou zijn geoordeeld (vgl. HR
23 februari 2001, ECLI:NL:
HR:2001:AB0199).
De tweede zaak waarin de
Hoge Raad zich moest buigen
over het handelen van een
cassatieadvocaat betrof een
strafzaak. Daarin was in het
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geheel geen cassatie ingesteld en ook
geen cassatiemiddel opgesteld. Naar
oordeel van de Hoge Raad (HR 22
februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:272)
moet in zo’n geval worden beoordeeld of het hof in de uitspraak
waartegen cassatieberoep zou moeten worden ingesteld het recht goed
heeft toegepast en of het zijn oordelen voldoende heeft gemotiveerd.
Anders dan de gedupeerde cliënt had
verzocht, benoemt de rechter in dit
soort zaken geen deskundige om te
beoordelen wat in cassatie de kans
op vernietiging van de uitspraak zou
zijn geweest, maar moet de (civiele)
rechter dat zelf beoordelen. De Hoge
Raad wijst er daarbij op dat dit een
juridische beoordeling betreft en
dat dit geen feiten zijn die zich voor
bewijslevering lenen. Immers: ius
curia novit en dat geldt naar oordeel
van de Hoge Raad ook voor de civiele
rechter die strafrechtelijke oordelen
moet vellen.

Faillissementscurator
Een gefailleerde gaat in hoger beroep
van het vonnis waarbij het faillissement over hem is uitgesproken. In
hoger beroep bericht de curator het
hof dat met de aanvraagster van het
faillissement een minnelijke regeling
is getroffen. Die regeling houdt onder
meer in dat alle erkende vorderingen zullen worden voldaan en dat
de gefailleerde voldoende zekerheid
heeft gesteld voor de nakoming van
betwiste vorderingen en om de faillissementskosten te voldoen. Het hof
heeft daarop het faillissementsvonnis vernietigd, omdat de gefailleerde
niet langer in de toestand verkeert
te hebben opgehouden te betalen.
Eén schuldeiser wordt echter niet
voldaan. Die laat het er niet bij zitten
en stelt de curator aansprakelijk voor
het tegen zijn toezegging in ontbre-
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ken van voldoende verhaal voor de
vordering. Het hof oordeelde dat
de curator aansprakelijk is omdat
hij ingeval van een regeling in een
faillissement de belangen van alle
crediteuren dient te behartigen. De
curator had dan ook moeten verzekeren dat de gemaakte afspraken
werden nagekomen, aldus het hof.
De curator voerde in cassatie aan
dat het hof er ten onrechte vanuit
is gegaan dat niet de curator, maar
de gefailleerde een regeling heeft
getroffen en dat de rol van de curator
in een dergelijke situatie is beperkt
tot het informeren van het hof over
de haalbaarheid van die regeling.
De Hoge Raad is het met de curator
eens en oordeelt (HR 30 maart 2019,
ECLI:NL:HR:2018:471) dat de curator
niet tot taak heeft de vernietiging van
het faillissement te bewerkstelligen,
maar dat het aan de gefailleerde is
vernietiging van het faillissementsvonnis uit te lokken. Eén van de
taken van de curator is wel dat hij de
rechter informeert over de toestand
van de boedel. Daaronder valt ook
dat de curator de rechter in voorkomend geval informeert of de gefailleerde al dan niet in de toestand
verkeert dat hij heeft opgehouden te
betalen. De taak van de curator is dus
niet de belangen van de schuldeisers
te behartigen door te verzekeren dat
de schuldenaar de mededeling aan
de rechter uitvoert dat hij zijn schuldeisers zal voldoen. Dit neemt naar het
oordeel van de Hoge Raad niet weg
dat een curator voorafgaand aan de
vernietiging van een faillissement
door een minnelijke regeling toezeggingen aan de schuldeisers kan
hebben gedaan of verwachtingen kan
hebben gewekt op grond waarvan hij
jegens hen aansprakelijk kan zijn.
De curator in het faillissement van
een schoenenwinkel kwam minder
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goed weg. Hij liet de verhuurder van
de winkelruimte waarin de schoenenwinkel werd gedreven kort na het
faillissement weten op zoek te zijn
naar kandidaten voor een doorstart.
De verhuurder berichtte de curator
op zijn beurt dat de huurovereenkomst onderverhuur niet toestaat en
dat de curator de winkelruimte dan
ook niet aan een derde kan verhuren
of in gebruik kan geven. In voorkomend geval zou hij zelf met de gegadigde onderzoeken of een huurovereenkomst kon worden gesloten. De
curator verkocht met toestemming
van de rechter-commissaris onderhands de inboedel en goodwill en
meldde dat aan de verhuurder, die zei
contact op te nemen met de koper.
De verhuurder herhaalde daarbij nog
eens dat de curator het gebruiksrecht
niet aan de koper mocht verschaffen
voordat met hem een huurovereenkomst tot stand was gekomen.
De verhuurder ontdekte kort daarna
dat de koper de winkelruimte, na verkregen toestemming van de curator,
feitelijk in gebruik had genomen. Na
sommaties vorderde de verhuurder
onder meer een verklaring voor recht
dat de handelwijze van de curator
onrechtmatig is en dat de curator
persoonlijk aansprakelijk is. Rechtbank en hof wezen de vordering toe,
waarna de curator in cassatie betoogde dat een voor de failliet geldende
overeenkomst is geschonden en dat
uit zo’n schending op zich nog geen
persoonlijke aansprakelijkheid van
de curator volgt. De Hoge Raad oordeelt (HR 9 november 2018, ECLI:NL:
HR:2018:2067) dat een voortdurende
verplichting die bestaat uit een nalaten ook op de curator in diens hoedanigheid rust en dat die verplichting
moet worden gezien als een tot de
curator gerichte regel (HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4204).
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De Hoge Raad overweegt daarbij dat
als de curator ten aanzien van die
regel geen beleidsvrijheid heeft, het
enkele niet-naleven van die regels
niet steeds tot persoonlijke aansprakelijkheid van de curator leidt. Het
hof kon met recht beoordelen of de
curator in persoon aansprakelijk is.

BESTUURDERS
AANSPRAKELIJKHEID
In een zaak waarin een bestuurder
het faillissement van de vennootschap had aangevraagd, stelde de
curator een vordering wegens onbehoorlijk bestuur in omdat de aangifte tot faillietverklaring in strijd met
artikel 2:246 BW was gedaan zonder
opdracht van de algemene vergadering. De rechtbank wees de vordering
toe en het vonnis werd in hoger beroep bekrachtigd. In cassatie voerde
de bestuurder aan dat alleen als de
bestuurder heeft gehandeld met de
objectieve wetenschap dat schuldeisers worden benadeeld sprake kan
zijn van kennelijk onbehoorlijke
taakvervulling in de zin van artikel 2:248 lid 1 BW. De Hoge Raad
(HR 21 december 2018, ECLI:NL:
HR:2018:2370) geeft de bestuurder
gelijk omdat uit de omstandigheden
die het hof aan zijn beslissing ten
grondslag had gelegd niet blijkt of en
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hoe de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers werden geschaad door
aanvragen van het faillissement.
Ook bleek uit het oordeel niet dat de
bestuurder wist of behoorde te weten
dat zijn handelen de gezamenlijke
schuldeisers zou benadelen.
Een geval van externe bestuurdersaansprakelijkheid was aan de orde
in een arrest dat de Hoge Raad
wees op 15 februari 2019 (ECLI:NL:
HR:2019:236). Een vennootschap had
in 2002 een huurgarantie afgegeven maar kwam die garantie niet
na. De begunstigde van de garantie
sprak daarop de bestuurders van de
vennootschap aan omdat hen een
persoonlijk ernstig verwijt kon worden gemaakt. In feitelijke instanties
ving de begunstigde bot, maar in
cassatie slaagt de klacht dat het de
bestuurders na een eerdere uitspraak
die de Hoge Raad tegen de vennootschap had gewezen5 duidelijk moest
zijn dat de vennootschap nog een
substantiële vordering aan de begunstigde had te voldoen. De begunstigde betoogde ook dat bestuurders
in persoon aansprakelijk kunnen
zijn als zij hebben bewerkstelligd of
toegelaten dat de vennootschap haar
wettelijke of contractuele plichten
niet nakomt. Daarvan was volgens
de begunstigde sprake omdat de

bestuurders sjoemelden met de
resultaten van de vennootschap,
zodat verhaal door schuldeisers
illusoir werd gemaakt.
De Hoge Raad refereert aan zijn
arrest van december 2006,6 waarin
over de aansprakelijkheid van een
bestuurder voor de benadeling
van een schuldeiser van een vennootschap door het onbetaald en
onverhaalbaar blijven van die vordering is overwogen dat, afhankelijk
van de omstandigheden van het
geval, naast de vennootschap ook
de bestuurder aansprakelijk kan
zijn die 1) namens de vennootschap
heeft gehandeld dan wel 2) heeft
bewerkstelligd of toegelaten dat
de vennootschap haar wettelijke of
contractuele verplichtingen niet nakomt. Anders dan de eerste grond
ziet de laatste grond, zo oordeelt
de Hoge Raad, niet alleen op het
moment waarop de vennootschap
de huurgarantie gaf, maar ook op
de periode daarna. De Hoge Raad
casseert en oordeelt dat het hof het
beroep op bestuurdersaansprakelijkheid vanwege het bewerkstelligen dat de vennootschap haar
verplichtingen niet nakomt niet
kon afdoen op de onbekendheid
met het tegen de vennootschap
gewezen arrest.

NOTEN
1
2
3
4
5
6

ECLI:NL:HR:2011:BQ5980.
ECLI:NL:HR:2008:BB6175 en ECLI:NL:HR:2008:BB4767.
ECLI:NL:HR:1999:ZC2934.
Vergelijk HR 24 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:AM1905 en HR 11 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK0859.
HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR: 2013:1244.
ECLI:NL:HR:2006:AZ0758.
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PERSONEN- EN
FAMILIERECHT
EN ERFRECHT
Deze Kroniek behandelt uitspraken op het gebied van personen- en familierecht en
erfrecht gedaan tussen mei 2018 en mei 2019. De Hoge Raad bepaalde onder meer
dat bij vergoedingsrechten ‘op niet altijd op is’ is en dat voor artikel 2 Wet Bopz geldt
‘bij twijfel niet oversteken’. Ook op het gebied van erfrecht heeft de Hoge Raad een
aantal interessante uitspraken gedaan, onder andere over de sommenverzekering.
DOOR / IMKE GERRITS, CHRISTIANE VERFUURDEN & LIESBETH WILLEMSEN.

WETGEVING
Het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie (wetsvoorstel 34.231) is
op 21 mei 2019 door de Eerste Kamer
aangenomen. Deze wet verkort de
maximale alimentatietermijn van
twaalf jaar naar vijf jaar. De nieuwe
wetgeving treedt per 1 januari 2020
in werking.
Op 25 januari 2019 is de Europese
huwelijksvermogensrechtverordening van kracht geworden. Deze
verordening heeft ten doel meer
rechtszekerheid te geven over de
bevoegde rechter, het toepasselijk
recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en akten bij
grensoverschrijdende huwelijken die
zijn gesloten na 29 januari 2019. Voor
huwelijken van voor die datum geldt
het oude IPR.

HUWELIJKS- EN
RELATIEVERMOGENSRECHT
Vergoedingsvordering
Met zijn arrest van 5 april 2019
(ECLI:NL:HR:2019:504) heeft de Hoge

Raad een einde gemaakt aan de
verdeeldheid die in de jurisprudentie
bestond over vergoedingsrechten
voor in de gemeenschap gestort privévermogen. In deze zaak waren partijen in gemeenschap van goederen
gehuwd. Tijdens het huwelijk heeft
de vrouw een schenking onder uitsluitingsclausule ontvangen (art. 1:94
lid 2 sub a (oud) BW). Dit geldbedrag
is op een gemeenschappelijke rekening gestort en daarna door partijen
aangewend voor diverse bestedingen. Wat de Hoge Raad betreft, doet
die omstandigheid op zichzelf niet
af aan het vergoedingsrecht dat de
vrouw heeft op grond van artikel 1:95
lid 2 BW en artikel 1:96 lid 4 (voorheen lid 3) BW. Het gaat erom of de
bestedingen betrekking hadden op
gemeenschapsschulden dan wel op
privéschulden van de vrouw. Daarbij
overweegt de Hoge Raad ook dat tijdens het huwelijk uit gemeenschapsvermogen voldane schulden vermoed
worden gemeenschapsschulden te
zijn. In dezen geldt dus ten gunste

van de vrouw het vermoeden dat de
uitgaven betrekking hebben gehad
op gemeenschapsschulden en dat
brengt met zich dat het vergoedingsrecht van de vrouw jegens de gemeenschap niet is aangetast. Dit ligt
anders als uit het gemeenschapsvermogen privéschulden van de vrouw
zijn voldaan, of indien uitdrukkelijk
of stilzwijgend is afgesproken dat de
vrouw met betrekking tot bepaalde
uitgaven ter zake van gemeenschapsschulden geen aanspraak op vergoeding heeft.

Vergoedingsrechten bij
(informeel) samenlevenden
In het arrest van de Hoge Raad van
10 mei 2019 (ECLI:NL:HR:2019:707)
gaat het om samenlevenden die
geen samenlevingscontract hebben
gesloten. Partijen woonden samen
in de woning van de man, die is
verbouwd op kosten van de vrouw.
Zij stelt recht te hebben op een (nominale) vergoeding van het door haar
geïnvesteerde bedrag. De rechtbank

Imke Gerrits is advocaat bij Goorts + Coppens Advocaten in Deurne,
Liesbeth Willemsen is advocaat bij LNW advocaten en mediators in Gorinchem
en Christiane Verfuurden is advocaat bij Schakenraad Advocaten in Eindhoven en
tevens advocaat-redactielid van dit blad.
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wees deze vordering toe en legde
daaraan titel 7 van Boek 3 BW ten
grondslag. De Hoge Raad bevestigt
echter het oordeel van het gerechtshof dat, nu de woning uitsluitend
aan de man in eigendom toebehoort,
met betrekking tot deze woning geen
gemeenschap in de zin van titel 7 van
Boek 3 BW kan bestaan, en dus ook
niet een uit zodanige gemeenschap
voortvloeiend vergoedingsrecht. De
omstandigheid dat de vrouw in de
woning heeft geïnvesteerd, maakt
dat niet anders. De vrouw heeft aan
haar vordering uitsluitend gebaseerd op artikel 1:87 BW. Met het
gerechtshof is de Hoge Raad echter
van oordeel dat de vermogensrechtelijke verhouding tussen partners
die op basis van een affectieve relatie
informeel samenleven niet wordt
beheerst door de regels van titel 6-8
van Boek 1 BW en dat deze regels niet
analoog kunnen worden toegepast
op de verhouding tussen informeel
samenlevenden. Er moet aan de
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hand van het algemeen verbintenissenrecht worden beoordeeld of aan
de vrouw een vergoedingsrecht toekomt. Onderzocht moet dan worden
of tussen partijen een overeenkomst
bestaat die, mede in aanmerking
genomen de in artikel 6:248 lid 1 BW
bedoelde aanvullende werking van
de redelijkheid en de billijkheid, ook
de vermogensrechtelijke aspecten
van hun samenleving regelt. Er zou
ook sprake kunnen zijn van ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212
BW) of onverschuldigde betaling
(art. 6:203 BW). Voor dit alles heeft de
vrouw echter onvoldoende gesteld.
De Hoge Raad overweegt vervolgens
nog dat ook als voor bepaalde uitgaven geen vergoedingsrecht van de ene
op de andere samenlever kan worden
aangenomen op grond van een overeenkomst of een van de overige in
Boek 6 geregelde rechtsfiguren, zo’n
vergoedingsrecht in verband met
bijzondere omstandigheden van het
geval ook zou kunnen voortvloeien

uit de in artikel 6:2 lid 1 BW bedoelde
eisen van redelijkheid en billijkheid.
Ook daarvoor heeft de vrouw echter
onvoldoende gesteld.

Reikwijdte bewijsvermoeden
artikel 1:141 lid 3 BW
In het arrest van 19 april 2019
(ECLI:NL:HR:2019:637) maakt de
Hoge Raad duidelijk dat het in
artikel 1:141 lid 3 BW omschreven
bewijsvermoeden uitsluitend
betrekking heeft op de vraag of
het aanwezige vermogen al dan
niet gefinancierd is uit hetgeen
verrekend had moeten worden. Ten
aanzien van de omvang (waarde) van
het te verrekenen vermogen op de
peildatum gelden de gewone regels
voor stelplicht en bewijslast. In dat
verband is van belang dat ingevolge
de slotzin van artikel 1:141 lid 3 BW
jo artikel 1:143 BW echtgenoten
jegens elkaar verplicht zijn om tot
beschrijving van het vermogen over
te gaan.
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Opzettelijk verzwijgen
In de zaak die leidde tot het arrest
van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 18 september 2018
(ECLI:NL:GHARL:2018:8316) hebben
partijen in mediation afspraken
gemaakt over de gevolgen van de
echtscheiding. De man heeft daarbij
geen melding gemaakt van een bankrekening met daarop een bedrag van
55.000 euro. Hij heeft dit bedrag voor
de peildatum overgemaakt naar een
andere bankrekening en later weer
terugontvangen. De vrouw komt
hierachter en stelt dat de man dit
bedrag opzettelijk heeft verzwegen
als bedoeld in artikel 3:194 lid 2 BW.
Hier gaat het gerechtshof in mee. Alle
handelingen van de man (het overboeken van het bedrag en zijn wisselende en tegenstrijdige verklaringen/
handelingen) in samenhang bezien,
leveren het bewijs van het opzet van
de man. Hij verbeurt zijn aandeel in
het saldo ad 55.000 euro en moet dit
hele bedrag aan de vrouw betalen.

Bevoegde procespartij
In zijn beschikking van 30 augustus
2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:3665) is
het Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch
van oordeel dat het voeren van een
alimentatieprocedure valt onder
het beheren en beschikken over de
onder bewind staande goederen, nu
een dergelijke procedure betrekking
heeft op het inkomen en de financiële positie van de man en de uitkomst
van de procedure daar gevolgen voor
kan hebben. De man zelf is onbevoegd in de onderhavige kinderalimentatieprocedure.

Motiveringseisen
‘tijdelijke nihilstelling’
In de zaak die leidde tot de beschikking van de Hoge Raad van 30 november 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2219)
heeft het gerechtshof een alimentatiebedrag ten behoeve van de vrouw
vastgesteld voor een periode van
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drie jaar, waarna nihilstelling volgt.
Daarbij gaat het gerechtshof ervan
uit dat de vrouw zich zal inspannen
haar inkomen de komende drie jaren
op een zodanig niveau te brengen
dat zij daardoor over drie jaar in haar
eigen behoefte kan voorzien. De
alimentatieverplichting wordt dus op
termijn op nihil vastgesteld op grond
van omstandigheden die voor wijziging vatbaar zijn. Voor een dergelijke
beslissing gelden, anders dan voor
beslissingen waarbij die verplichting
op nihil wordt gesteld of wordt beëindigd op grond van omstandigheden
die niet kunnen wijzigen, geen hoge
motiveringseisen, aldus de Hoge
Raad. De reden voor dit verschil is
dat een tijdelijke nihilstelling voor
wijziging op grond van artikel 1:140
BW in aanmerking komt wanneer
de omstandigheden veranderen of
verwachtingen niet uitkomen.

OTS
Reikwijdte bevoegdheid GI tot
geven schriftelijke aanwijzing
In de beschikking van 14 december
2018 beantwoordt de Hoge Raad
(ECLI:NL:HR:2018:2321) prejudiciële
vragen van de Rechtbank Den Haag
over de uitleg en onderlinge verhouding van de artikelen 1:263, 1:264,
1:265f en 1:265g BW. Artikel 1:265g
BW vormt een bijzondere regel ten
opzichte van de regel van artikel
1:263 BW voor het geven van schriftelijke aanwijzingen door de gecertificeerde instelling (hierna: ‘GI’). Dat
betekent dat de GI niet langer aan de
algemene aanwijzingsbevoegdheid
van artikel 1:263 BW de bevoegdheid
kan ontlenen tot het geven van contactbeperkende aanwijzingen (buiten
het geval van uithuisplaatsing).
Artikel 1:265f BW kent de GI die bevoegdheid ook niet toe. Om te komen
tot wijziging van een door de rechter
vastgestelde zorgregeling moet de GI
zich op grond van artikel 1:265g lid 1
BW tot de kinderrechter wenden. Als
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sprake is van uithuisplaatsing kan
de GI alleen van de in artikel 1:265f
lid 1 BW gegeven bevoegdheid tot het
beperken van de contacten tussen
een met het gezag belaste ouder en
de minderjarige gebruikmaken, als
er niet eerder bij een rechterlijke
uitspraak een omgangsregeling is
vastgesteld, daaronder begrepen een
regeling op de voet van artikel 1:265f
lid 2 BW. De kinderrechter dient in
het algemeen alle belanghebbenden
te hebben gehoord alvorens te beslissen op een verzoek tot schorsing als
bedoeld in artikel 1:264 lid 1 laatste
volzin BW. Hier kan in geval van
spoedeisendheid worden afgeweken,
mede gelet op de ernst van de eraan
ten grondslag gelegde feiten. Beslist
de kinderrechter met spoed voorlopig op het schorsingsverzoek zonder
de belanghebbenden te hebben
gehoord, dan dient hij die beslissing
gedurende de verdere behandeling
van het verzoek tot vervallenverklaring, eventueel na een verzoek tot
vervroegde mondelinge behandeling,
zo nodig te heroverwegen of nader
te motiveren mede in het licht van
hetgeen de belanghebbenden in dat
verband aanvoeren.

UITHUISPLAATSING
Recht op contra-expertise
In de zaak die leidde tot de beschikking van de Hoge Raad van 12 april
2019 (ECLI:NL:HR:2019:575) gaat het
om twee kinderen, uit een inmiddels
verbroken relatie, die onder toezicht
zijn gesteld en uit huis zijn geplaatst.
De GI heeft verzocht om verlenging
van de ots en de machtiging tot
uithuisplaatsing. Daarbij heeft de GI
de resultaten in het geding gebracht
van een bij de moeder afgenomen
persoonlijkheidsonderzoek. De
kinderrechter wijst de verzoeken
van de GI toe. In hoger beroep vroeg
de moeder onder andere om nader
onderzoek door een deskundige op
grond van artikel 810a lid 2 Wetboek
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van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
Het gerechtshof wijst dat verzoek
af omdat het zich op grond van de
stukken en het besprokene ter zitting
voldoende voorgelicht acht. Deze
beslissing blijft niet in stand. De
Hoge Raad wijst op zijn uitspraak uit
20141 over de ratio van het in artikel
801a lid 2 Rv neergelegde recht op
een contra-expertise. Met dit recht is
beoogd te bevorderen dat ouders van
een minderjarige een standpunt van
de Raad voor de Kinderbescherming
desgewenst gemotiveerd kunnen
weerspreken in een zaak over een
maatregel van jeugdbescherming die
wezenlijk ingrijpt in de persoonlijke
levenssfeer en het familie- en gezinsleven. Het op basis van de algemene
maatstaf van artikel 194 Rv afwijzen
van een verzoek om een deskundigenbericht is niet de toets voor
afwijzing op grond van artikel 810a
Rv. Het gerechtshof had volgens de
Hoge Raad moeten onderzoeken of
het op artikel 810a lid 2 Rv gebaseerde verzoek van de moeder voldoende
concreet en ter zake dienend was, en
zo ja, of het belang van de kinderen
zich tegen toewijzing van het verzoek
verzette.

BOPZ
Uit de beschikking van de Hoge Raad
van 1 februari 2019 (ECLI:NL:HR:
2019:147) volgt dat bij twijfel of is
voldaan aan de vereisten van artikel 2
Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) niet
kan worden afgewacht wat er uit de
second opinion komt. In deze zaak
heeft de rechtbank enerzijds een
voorlopige machtiging verleend voor
de duur van twee maanden op grond
van de vaststelling dat bij betrokkene
sprake is van een geestesstoornis
die hem gevaar doet veroorzaken.
Anderzijds heeft de rechtbank het
door de advocaat gedane verzoek om
een second opinion van een psychiater
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ingewilligd. De Hoge Raad oordeelt
echter dat als bij de rechter twijfel bestaat over het antwoord op de vraag
of aan de vereisten van artikel 2 Wet
Bopz is voldaan, hij ofwel het verzoek
van de officier van justitie dient af
te wijzen dan wel nader onderzoek
moet laten verrichten alvorens de
verzochte machtiging te verlenen.
Uit het gegeven dat de rechtbank
kennelijk een second opinion nodig
achtte om te kunnen beoordelen of
aan de vereisten van artikel 2 Bopz is
voldaan, kan opgemaakt worden dat
bij de rechtbank twijfel bestond over
het antwoord op de vraag of aan de
vereisten van dat artikel is voldaan.
Onder die omstandigheden had de
verzochte machtiging niet mogen
worden verleend, ook niet voor twee
maanden.

PARTNERALIMENTATIE
Betaalde hypotheekrente
Het arrest van de Hoge Raad van
16 november 2018 (ECLI:NL:HR:
2018:2134) is het vervolg op de zaak
die vorig jaar in het Advocatenblad
in deze rubriek werd besproken,
te weten die van het Gerechtshof
’s Hertogenbosch van 6 april 2017.2
Het betreft een belastingzaak
waarin de vraag voorligt of door
de man betaalde hypotheekrente
en premies levensverzekering als
onderhoudsverplichting door hem
kunnen worden afgetrokken in de
inkomstenbelasting. Partijen zijn op
huwelijksvoorwaarden gehuwd. De
echtelijke woning is gemeenschappelijk eigendom. De daarop rustende
hypotheek (met gekoppelde levensverzekering) zijn partijen gezamenlijk aangegaan. Na de echtscheiding
vestigt de vrouw zich elders. De man
blijft in de echtelijke woning wonen
en betaalt de hypothecaire verplichtingen. In de echtscheidingsprocedure is partneralimentatie vastgesteld.
Bij de berekening van de draagkracht

van de man is het volledige bedrag
aan hypotheekrente en premies
levensverzekering in mindering is gebracht op zijn draagkracht. De man
stelt zich op het standpunt dat hij
ook de hypotheekrente en premies
levensverzekering voor het deel dat
betrekking heeft op het aandeel van
de vrouw in de woning, als zijnde ‘onderhoudsverplichting’ in de zin van
artikel 6.3 lid 1 letter a Wet IB 2001 in
aftrek mag nemen. Het gerechtshof
gaat hier niet in mee, kort gezegd,
omdat er geen overeenkomst tussen
partijen bestaat die een onderhoudsverplichting inhoudt. De Hoge Raad
constateert dat dit oordeel van het
gerechtshof in cassatie niet wordt
bestreden en overweegt verder dat
de enkele omstandigheid dat bij het
bepalen van de draagkracht van de
man in een rechterlijke uitspraak
rekening wordt gehouden met de
betaling van de volledige hypotheekrente en premies levensverzekering
door de man, onvoldoende is voor
het aannemen van een wettelijke
verplichting tot levensonderhoud. De
betaalde hypothecaire lasten die betrekking hebben op het aandeel van
de vrouw zijn daarom voor de man
niet aftrekbaar.
In de beschikking van 2 november 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2045)
bevestigt de Hoge Raad de eerdere
jurisprudentie waarin is bepaald dat
bij de beoordeling van draagkracht
niet alleen acht dient te worden
geslagen op de inkomsten die de alimentatieplichtige feitelijk verwerft,
maar ook op de inkomsten die hij in
redelijkheid kan verwerven. De Hoge
Raad overweegt in dezen dat door het
gerechtshof onvoldoende is gemotiveerd dat de man zijn oude inkomen
niet zonder meer kan herstellen en
dat hij niet meer salaris kan uitkeren
uit de holding. In haar verweerschrift
in hoger beroep heeft de vrouw
gesteld dat de holding, naast de
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door het gerechtshof in aanmerking
genomen managementvergoeding
van 45.000 euro, huurinkomsten
ontving van 48.000 euro per jaar. Ook
heeft zij aangevoerd dat sprake was
van extra ruimte voor inkomsten
van de man onder meer in de vorm
van de winst, extra winst in verband
met niet-structurele advieskosten en
opnamen rekening-courant. Blijkens
het proces-verbaal van de mondelinge behandeling bij het gerechtshof is
de advocaat van de man ingegaan op
de stellingen van de vrouw omtrent
de advieskosten en de opnamen
rekening-courant. De man heeft zich
zowel in eerste aanleg als in hoger
beroep onder meer op het standpunt
gesteld dat bij het bepalen van zijn
draagkracht geen rekening moet worden gehouden met de winst van de
holding, omdat dit aan de orde komt
bij de verdeling van het gezamenlijk vermogen van partijen. Uit het
oordeel van het gerechtshof blijkt dat
het dit standpunt niet heeft onderschreven, noch dat het op een andere
grond aan de stellingen van de vrouw
is voorbijgegaan. Aldus heeft het zijn
oordeel ontoereikend gemotiveerd.

KINDERALIMENTATIE
Prejudiciële beslissing
grond voor wijziging van
alimentatieovereenkomst?
In de zaak die heeft geleid tot de
beschikking van de Hoge Raad van
21 december 2018 (ECLI:NL:HR:
2018:2381) hebben partijen in september 2015 afspraken gemaakt over
wijziging van de kinderalimentatie
voor hun kind. In oktober 2015 heeft
de Hoge Raad bij prejudiciële beslissing duidelijk gemaakt dat het kindgebonden budget en de daarvan deel
uitmakende ‘alleenstaande-ouderkop’ bij de vaststelling van kinderalimentatie niet in aanmerking moeten
worden genomen bij de bepaling van
de behoefte van het kind, maar bij de
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berekening van de draagkracht van
de ouder die deze bijdrage ontvangt.
De vrouw wenst naar aanleiding
daarvan de overeengekomen kinderalimentatie te wijzigen, primair
op grond van artikel 1:401 lid 1 BW
(wijziging van omstandigheden) en
subsidiair op grond van artikel 1:401
lid 5 BW (grove miskenning van de
wettelijke maatstaven). De Hoge
Raad oordeelt in de beschikking van
december 2018 dat de prejudiciële
beslissing van oktober 2015 geen
wijziging van omstandigheden vormt
als bedoeld in artikel 1:401 lid 1
BW. De prejudiciële beslissing kan
wel meebrengen dat een alimentatieovereenkomst is aangegaan met
grove miskenning van de wettelijke
maatstaven (art. 1:401 lid 5 BW). Dat
geldt ook als partijen, al dan niet
bijgestaan door een advocaat, hun
afspraken hebben afgestemd op de
aanbevelingen van de Expertgroep
Alimentatienormen hoewel zij wisten
of konden weten dat twijfel bestond
omtrent de juistheid van de aanbevelingen. Ten overvloede wijst de Hoge
Raad er verder nog op dat de prejudiciële beslissing tevens kan meebrengen dat een rechterlijke uitspraak
over levensonderhoud van aanvang
af niet aan de wettelijke maatstaven
heeft beantwoord doordat bij die
uitspraak van onjuiste gegevens is
uitgegaan (art. 1:401 lid 4 BW).

IPR
In de zaak heeft geleid tot de beschikking van 21 december 2018 (ECLI:NL:
HR:2018:2379) waren partijen in
gemeenschap van goederen gehuwd.
Tijdens hun huwelijk heeft de vrouw
volgens het Russisch versterferfrecht
geërfd van haar Russische moeder,
en dus zonder uitsluitingsclausule. De vraag is of deze erfenis in
de gemeenschap van goederen is
gevallen. Het gerechtshof oordeelde dat in dezen sprake is van een
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ongeoorloofde ongelijke behandeling
van binnenlandse en buitenlandse
erflaters en dus van strijd met artikel
1 van het Eerste Protocol en van
artikel 14 EVRM en laat de erfenis
om die reden buiten de gemeenschap
van goederen. De Hoge Raad oordeelt
echter dat geen sprake is van een ongeoorloofde ongelijke behandeling,
omdat het verschil tussen Nederlandse en niet-Nederlandse erflaters is
terug te voeren op het naast elkaar
bestaan van verschillende rechtsstelsels en de noodzaak in een internationaal geval de regels van één van de
daarbij betrokken rechtstelsels toe te
passen. Het gerechtshof had daarom
moeten te onderzoeken of toepassing
van artikel 1:94 (oud) BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaard is. Dit is een bevestiging
van de beschikking van de Hoge
Raad van 17 februari 2017,3 waarin is
bepaald dat de hoofdregel is dat een
schenking of erfenis zonder uitsluitingsclausule in de gemeenschap
van goederen valt. Dat rechtsgevolg
treedt niet in als dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn. De enkele
omstandigheid dat de schenker of
erflater niet wist dat de schenking
of erfenis altijd uitsluitend toekomt
aan degene voor wie het bedoeld is
en niet mede aan de (toekomstige)
echtgenoot, is onvoldoende. De
stelplicht en de bewijslast rusten op
de echtgenoot die zich beroept op de
beperkende werking van de redelijkheid en de billijkheid.

ERFRECHT
Sommenverzekering
In het arrest van de Hoge Raad van
6 juli 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1102)
gaat het om het volgende. Een
erflater heeft in het verleden een
sommenverzekering afgesloten
waarin zijn weduwe en kinderen als
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begunstigden zijn aangemerkt. Jaren
later heeft erflater in zijn testament
zijn kinderen onterfd en zijn huidige
levenspartner als enig erfgenaam
aangewezen. Tussen de levenspartner en de kinderen ontstaat discussie
over de toedeling van de uitkering uit
de sommenverzekering. De kinderen baseren hun aanspraak op de
omstandigheid dat de begunstiging
van de verzekering door erflater nooit
is gewijzigd. De erfgename beroept
zich op de bedoeling van erflater
die blijkt uit diverse bronnen. Het
gerechtshof oordeelt dat er sprake
is van een omissie aan de zijde van
erflater voor wat betreft de wijziging
van de begunstiging. Uit gedragingen en verklaringen van de erflater
blijkt namelijk dat erflater wenste dat
zijn gehele vermogen zou toekomen
aan zijn levenspartner. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
kunnen de kinderen geen rechten
ontlenen aan de begunstiging en
komt de uitkering uit de sommenverzekering aan de levenspartner
toe. De Hoge Raad laat bij arrest van
6 juli 2018 deze beslissing van het
gerechtshof in stand.

Termijnen
Dat termijnen in het erfrecht uiterst kort kunnen zijn, blijkt uit de
beschikking van de Hoge Raad van
21 december 2018 (ECLI:NL:HR:
2018:2393). Op 12 oktober 2016
deponeert de vereffenaar van een
nalatenschap conform artikel 4:218
lid 1 BW een uitdelingslijst. Op 7
november 2016, dus tijdig binnen
de termijn van één maand zoals
genoemd in artikel 4:218 lid 3 BW,
wordt verzet aangetekend door
een erfgenaam. De kantonrechter
verklaart dit verzet ongegrond. Er
wordt hoger beroep ingesteld bij het
Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch op 18
januari 2018, maar daarop volgt een
niet-ontvankelijkheidsverklaring
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(ECLI:NL:GHSHE:2018:138). Tegen
het verzet stond, vanwege een verwijzing naar de Faillissementswet in
artikel 4:218 lid 5 BW, enkel cassatie
open binnen een termijn van slechts
acht dagen na de beschikking van de
kantonrechter. De Hoge Raad laat
de beschikking van het Gerechtshof
’s-Hertogenbosch in stand.
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 26 juni 2018 (ECLI:NL:
GHARL:2018:5920) en het Gerechtshof Den Haag op zowel 8 augustus
2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:2050)
als op 19 december 2018 (ECLI:NL:
GHDHA:2018:3755) oordelen eensgezind ten aanzien van de termijn van
drie maanden van artikel 4:193 lid 3
BW. In alle gevallen is sprake van een
minderjarige die door verwerping
van de ouder bij wege van plaatsvervulling tot een negatieve nalatenschap wordt geroepen. De kantonrechter verleent geen machtiging
aan de ouder om de nalatenschap
ook namens het minderjarige kind
te verwerpen. Ten tijde van de afgifte
van de beschikking in hoger beroep
is door tijdsverloop de termijn van
drie maanden verstreken. Dit staat er
echter niet aan in de weg om alsnog
een machtiging tot verwerping te
verlenen. Beslissend is de datum
dat het (oorspronkelijke) verzoek is
ingediend.

Uitvaart- en grafperikelen
In het vonnis van 19 september 2018
(ECLI:NL:RBOVE:2018:3858) oordeelt
de Rechtbank Overijssel dat een
grafrecht alle kenmerken heeft van
een beperkt zakelijk recht. Om die
reden behoort het grafrecht op het
graf van een overleden dochter tot
de huwelijksgemeenschap waarin de
ouders zijn gehuwd. In de huwelijksvermogensrechtelijke afwikkeling
van de echtscheiding is dit grafrecht,
op naam van vader gesteld, ten onrechte buiten beschouwing gelaten

zodat sprake is van een overgeslagen
goed. Tussen de erfgenamen van
vader enerzijds en moeder anderzijds
ontstaat discussie over de toedeling
van het grafrecht. De rechtbank deelt
het grafrecht uiteindelijk aan moeder
toe.
Het grafrecht speelt ook in het vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant
van 7 februari 2019 (ECLI:RBOBR:
2019:981). In 1993 wordt de echtgenote van eiser tevens de dochter van
gedaagden begraven. Tussen partijen ontstaat discussie over de vraag
wie rechthebbende op dit grafrecht
van dertig jaar is. De ouders hebben zelfs al het door de weduwnaar
in 1993 geplaatste grafmonument
laten verwijderen en daar een nieuw
grafmonument voor in de plaats
gesteld. Dit grafmonument kan niet
de goedkeuring van de weduwnaar
wegdragen. De kantonrechter komt
tot het oordeel dat het grafrecht aan
de weduwnaar toekomt en oordeelt
voorts dat de ouders met de vernieuwing van het grafmonument inbreuk
op dit grafrecht hebben gemaakt. Zij
zullen de kosten voor het plaatsen
van een nieuw grafmonument door
de weduwnaar moeten vergoeden.
Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
oordeelt in zijn arrest van 18 september 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:3860)
over uitvaartkosten. De levenspartner van erflaatster gaf opdracht voor
de uitvaart en voldeed de kosten
daarvan. Enig erfgenaam is de zoon
van erflaatster. Is de erfgenaam
gehouden de uitvaartkosten aan
de levenspartner te vergoeden? Het
gerechtshof oordeelt dat artikel 4:7
lid 1 sub b BW geen verplichting tot
vergoeding met zich meebrengt.
Daarvoor is een rechtsgrond vereist
en die ontbreekt. Er is geen sprake
van onverschuldigde betaling omdat
een opdracht is verleend. Evenmin is
vergoeding overeengekomen of was
sprake van zaakwaarneming. Een
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eventuele vordering uit hoofde van
ongerechtvaardigde verrijking is na
vijf jaar verjaard.
Bij vonnis van 12 april 2019 (ECLI:NL:
RBOVE:2019:1268) oordeelt de Rechtbank Overijssel over de vordering in
kort geding van twee kinderen om
gedurende één uur, zonder aanwezigheid van derden, afscheid te nemen
van hun overleden vader met wie zij
al dertien jaar geen contact hadden.
De levenspartner van vader weigerde
dit conform de wens van de overleden
vader. Onder verwijzing naar artikel
8 EVRM en omdat vader zijn wens
niet had vastgelegd in testament of
codicil wijst de voorzieningenrechter
de vordering van de kinderen toe.
De erflater in de zaak bij de Rechtbank Oost-Brabant van 12 september
2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:4415)
had wel van een wensenboekje gebruikgemaakt. Daarin had hij expliciet aangegeven dat zijn as verstrooid
diende te worden. De rechtbank
oordeelt dan ook op basis van deze
wens dat zijn onterfde dochter niet de
beschikking krijgt over een theelepel
as ten behoeve van een sieraad.

Berekening legitieme portie
In zijn arrest van 29 januari 2019
(ECLI:NL:GHSHE:2019:254) geeft
het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
inzicht in de berekening van een
legitieme portie in relatie tot de door
de legitimaris gestelde schenkingen.
Erflater heeft namelijk gedurende
ongeveer tien jaar een premie van
100 euro per maand betaald voor een
kapitaalverzekering die uiteindelijk
bestemd is voor zijn kleindochter.
Op het moment van overlijden,
bedraagt de totale schenking 11.800
euro. Volgens de legitimaris moet
dit bedrag bij de legitimaire massa
worden opgeteld. Het gerechtshof
oordeelt anders: de schenking is niet
ongebruikelijk of bovenmatig gelet
op de financiële omstandigheden van
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erflater. Bovendien mag de legitieme
portie worden verrekend met diverse
schulden die de legitimaris nog had
openstaan bij erflater.

Executele
Ontslag
De beschikking van 13 juni 2018
van de Rechtbank Noord-Holland
(ECLI:NL:RBNHO:2018:4671) is een
voorbeeld van een zaak waarin de
kantonrechter overgaat tot ontslag
van de executeur wegens gewichtige
redenen als bedoeld in artikel 1:149
BW. De kantonrechter overweegt
dat van gewichtige redenen sprake
kan zijn als van een of meer erfgenamen niet kan worden gevergd dat de
nalatenschap waarin zij deelgenoot
zijn nog langer wordt beheerd door
de executeur. Dat moet wel gestoeld
zijn op concrete en objectieve feiten.
Enkel subjectieve belevenissen zijn
onvoldoende voor het verlenen van
ontslag. In dezen wordt de executeur
ontslagen, omdat hij, na daartoe
tot twee keer toe in kort geding met
oplegging van dwangsommen te
zijn veroordeeld, weigerachtig blijft
de door de erfgenaam gewenste
informatie te verstrekken. De kantonrechter is daarom van oordeel dat
de executeur zich onvoldoende rekenschap geeft van de belangen van de
erfgenaam bij het verkrijgen van de
door hen gewenste inlichtingen. Dat
draagt niet bij aan het vertrouwen
van de erfgenaam dat de executele bij
deze executeur in goede handen is.
Het wantrouwen van de erfgenaam
is voldoende geobjectiveerd en een
gewichtige reden voor ontslag.

Loon
In de zaak die leidde tot de beschikking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 28 februari
2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:1893)
zijn partijen in hoger beroep overeengekomen dat de bij testament

75

genoemde executeur ontslagen zal
worden en dat in zijn plaats een
professionele executeur (notaris)
benoemd zal worden. De vraag is of
aan deze executeur loon toegekend
kan worden, nu erflater bij testament
heeft bepaald dat aan de executeur
geen loon toekomt. Het gerechtshof
beantwoordt deze vraag positief en
overweegt daartoe dat de rechter op
grond van onvoorziene omstandigheden, ook ambtshalve, de beloning anders kan regelen dan bij de uiterste
wil is of de wet is aangegeven (artikel
1:144 lid 3 BW jo artikel 1:459 lid 3
BW). De wetgever beoogt hiermee
aan te sluiten bij het begrip ‘onvoorziene omstandigheden’ in artikel
6:258 BW. In dit geval is sprake van
een dergelijke onvoorziene omstandigheid. De beoogd executeur stopt
en anders dan erflater kon voorzien,
is de verhouding tussen de erfgenamen zodanig verstoord dat benoeming van een onafhankelijke en
professionele executeur noodzakelijk
is om te komen tot een vereffening
van de nalatenschap. Het is in die
omstandigheden naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om deze executeur geen
loon toe te kennen.

Aanstaande ex-echtgenoot
erfgenaam?
De Rechtbank Rotterdam oordeelde
in haar vonnis van 21 november 2018
(ECLI:NL:RBROT:2018:9563) over de
situatie waarin erflaatster is overleden tussen het moment van afgifte
van de echtscheidingsbeschikking
en de inschrijving daarvan in de
registers van de burgerlijke stand.
Zij heeft in 1985 een testament laten
opstellen waarin een ouderlijke boedelverdeling is opgenomen. De man
stelt, met een verwijzing naar artikel
4:52 BW, dat hij op grond van dit
testament gerechtigd is tot de nalatenschap van de vrouw. De rechtbank
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overweegt echter dat in de verhouding tussen de man en erflaatster
geen sprake meer is van een slechts
aanhangig gemaakte echtscheiding.
De rechtbank beantwoordt vervolgens de vraag of het testament op
grond van artikel 4:46 BW tegenover
de man effect sorteert. Bij de uitleg
van het testament dient te worden
gelet op de verhoudingen die het testament kennelijk wenste te regelen
en op de omstandigheden waaronder
het testament is gemaakt. In dezen
is van belang dat het testament een
ouderlijke boedelverdeling bevat.
Uit de formulering ‘mijn echtgenoot’ maakt de rechtbank op
dat de benoeming van de man
tot erfgenaam alleen gold
voor de situatie dat erflaatster
nog met hem gehuwd was.
De door erflaatster aanhangig

gemaakte echtscheidingsprocedure
en haar wens om de echtscheidingsbeschikking in te schrijven in de
registers van de burgerlijke stand
vormen tezamen genomen een duidelijke aanwijzing dat erflaatster de
man niet langer als haar echtgenoot
wenste te zien en dat zij beoogde dit
huwelijk te doen eindigen. Slechts
door een buiten haar wil gelegen oorzaak is dat niet gerealiseerd (de man
werkte niet mee aan inschrijving). Er
moet daarom vanuit gegaan worden
dat zij echt niet meer getrouwd wilde
zijn. Daarom is de man geen erfgenaam op grond van het testament.
Hiermee is onlosmakelijk verbonden
dat de rechtbank het testament zo
uitlegt dat erflaatster tevens heeft
beoogd om de werking van titel 3
afdeling 1 van Boek 4 (met name
artikel 4:13 BW) uit te sluiten.

NOTEN
1 Hoge Raad 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2632.
2 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3367.
3 Hoge Raad 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:276.
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SAMENWERKING
GEZOCHT
In verband met het naderende vertrek van
een collega komt er op ons kantoor, gevestigd
nabij het centrum van Utrecht, (betaalbare)
kantoorruimte vrij voor 1 of 2 advocaten met
een - min of meer - eigen zelfstandige praktijk.
We (3 advocaten) zijn een niche- procedeerkantoor in aansprakelijkheidszaken voor
werknemers met een beroepsziekte en andere
slachtoffers met letselschade alsook op de
rechtsgebieden als vermeld op de website.

nieuwe
compagnon

eigen
praktijk

Voor ons in Haarlem gevestigde kantoor zijn wij, in verband met
het aanstaande pensioen van een van onze maten, op zoek naar
een nieuwe compagnon. De voorkeur gaat uit naar een
gespecialiseerde advocaat met eigen praktijk in het personenen familierecht, dan wel in een rechtsgebied dat daarbij aansluit.
Voor meer informatie www.deleonbosman.nl

Wij verwachten een toename van het aantal
zaken. Daarom heeft het de voorkeur om
samen te werken met advocaten met een
letselschade/beroepsziekte-achtergrond, die
enthousiast zijn hierin te participeren. Afﬁniteit
met en proceservaring in arbeids- en sociaal
zekerheidsrecht is daarnaast een pluspunt.
Wout van Veen advocaten
2e Daalsedijk 8, gebouw W
3551 EJ Utrecht
www.woutvanveenadvocaten.nl
Tel: 030-251 39 48

specialist

Kortman Advocaten breidt graag uit
met zelfstandige advocaten die hun
specialismen inbrengen in de
maatschap.
Wij bieden goede ondersteuning,
een toplocatie en prettige collega’s.
Lees meer op:
www.kortmanadvocaten.com/werving-en-selectie
Raamweg 3 | 2596 HL ‘s-Gravenhage | (0)70-302 40 30

www.vulpes.nl
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bEroEPSoPLEIDING

VAARDIGHEDEN EN ETHIEK CENTRAAL IN
VERNIEUWDE BEROEPSOPLEIDING
De algemene raad heeft de hoofdlijnen van de vernieuwde beroepsopleiding voor advocaten
bekendgemaakt. De opleiding krijgt een sterke focus op toegepaste kennis, vaardigheden en
ethiek. De eerste lichting stagiairs die hiermee te maken krijgt, start in het voorjaar van 2021.
De maatschappij verandert, evenals
de opleidingsbehoeften van advocaat-stagiairs en kantoren. Het doel
van de heroriëntatie op de beroepsopleiding is dan ook een opleiding
neer te zetten die nieuwe generaties
stagiairs optimaal voorbereidt op
hun toekomst binnen de advocatuur
en beter kan inspelen op vragen van
rechtzoekenden.

STUDIEBELASTING

BALIEBREDE OPLEIDING

ETHIEK

Een belangrijk uitgangspunt is om
te komen tot een baliebrede opleiding voor alle advocaat-stagiairs
– ongeacht kantoor, type cliënt of
praktijk. Om het leren van elkaar
en elkaars praktijk te bevorderen,
wordt een deel van het onderwijs
in divers samengestelde groepen
gegeven. Bovendien worden daarmee
de gezamenlijke kernwaarden van
de advocatuur uitgedragen en wordt
de cohesie binnen de advocatuur
versterkt.

De beroepsattitude van de advocaat en de bewustwording van zijn
bijzondere positie in de rechtsstaat
vormen een stevig fundament in de
opleiding. Van de kernwaarden tot
de gedragsregels: ethiek vormt een
kernthema gedurende de gehele
beroepsopleiding en in alle opleidingsonderdelen.

Nederlandse orde van advocaten
Het Advocatenblad is het ofﬁciële
orgaan van de Nederlandse orde van
advocaten. De NOvA verzorgt de
rubrieken Van de NOvA, Tuchtrecht,
Transfers en de column Ten slotte.
Samenstelling algemene raad
Nederlandse orde van advocaten
– Johan Rijlaarsdam (algemeen deken)
– Frans Knüppe (waarnemend deken)
– Bernard de Leest
– Theda Boersema
– Petra van Kampen
– Susan Kaak

Binnen de stageperiode van drie
jaar beslaat de vernieuwde beroepsopleiding ongeveer twee jaar. Het
aantal dagdelen daalt naar ongeveer
honderd. Ten opzichte van de huidige
beroepsopleiding betekent dit qua
(studie)belasting een reductie van ongeveer 35% voor stagiairs en daarmee
ook voor de kantoren.

VAARDIGHEDEN
Het toepassingsgerichte karakter
van de vernieuwde opleiding komt

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

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

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

Twitter
@Advocatenorde

Postadres
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

LinkedIn
Nederlandse orde van advocaten
Facebook
Nederlandse orde van advocaten
Instagram
@Advocatenorde
Periscope
@Advocatenorde

tot uitdrukking in het aanleren van
vaardigheden die elke advocaat moet
beheersen. Dit varieert van procederen, het opstellen van contracten en
onderhandelen tot digitale vaardigheden. Ook innovatieve ontwikkelingen als legal tech komen nadrukkelijk aan de orde. Minder nadruk
komt te liggen op het verwerven van
juridisch-inhoudelijke kennis, maar
meer op het in de praktijk kunnen
toepassen daarvan. Hiermee vervalt
ook een aantal cognitieve toetsen. In
plaats daarvan komen er praktijkgerichte toetsmomenten, onder andere
in de vorm van ‘moot courts’.

INTEGRATIEVE DAGEN
Aan het einde van het eerste jaar én
als afsluiting van de vernieuwde beroepsopleiding vindt een integratieve
dag plaats. Deze heeft de vorm van
een ‘moot court’ of een andere complexe simulatie uit de praktijk van de
advocaat, zoals een onderhandeling
of adviestraject. De stagiairs kunnen
zo in de praktijk laten zien dat zij de
vaardigheden, ethische bagage, kennis en kunde hebben om complexe
casuïstiek op te lossen.

BORGING BASISNIVEAU
Uitgangspunt is dat elke stagiair
vanuit zijn juridische vooropleiding
beschikt over voldoende juridischinhoudelijke kennis. Hierdoor hoeft
tijdens de beroepsopleiding geen
juridische stof meer herhaald te
worden, wat de opleiding efficiënter maakt voor zowel de advocaatstagiairs als de kantoren.
De advocaat-stagiair kan op twee
manieren aantonen dat hij beschikt
over een actueel en voldoende
kennisniveau. Voorafgaand aan de
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beëdiging kan de stagiair deelnemen aan een vrijwillige basistest. Na
beëdiging kan de stagiair deelnemen
aan een verplichte basistest met
een diagnostisch karakter. In beide
gevallen geldt dat de basistest géén
selecterend karakter heeft. Iedere
advocaat-stagiair kan dus met de
beroepsopleiding starten. Als blijkt
dat het basisniveau op onderdelen
niet wordt bereikt, ontvangt de
stagiair gericht studieadvies welke
juridisch-inhoudelijke kennis dient
te worden opgefrist.

KWALITEITSEISEN
Onder regie en aansturing van de
NOvA wordt, net als in de huidige
opleiding, de nieuwe beroepsopleiding integraal verzorgd door de
uitvoeringsorganisatie (de combinatie CPO/Dialogue) en gedeeltelijk
door geaccrediteerde aanbieders (in
de huidige constellatie de Law Firm
School en De Brauw). Alle aanbieders
richten hun onderwijs zodanig in
dat zij voldoen aan de eindtermen en

ADVOCATENBLAD

kwaliteitseisen zoals de algemene
raad die vaststelt.

HUIDIGE STAGIAIRS
Zowel de huidige als de vernieuwde
beroepsopleiding is van kwalitatief hoogwaardig niveau, alleen de
invulling is anders. Aan de overgang
van de opleidingsregimes wordt de
uiterste zorg besteed. Voor zowel stagiairs, patroons als docenten wordt
gekeken hoe de overgang van de huidige naar de vernieuwde opleiding zo
soepel mogelijk kan verlopen. Advocaat-stagiairs die nu al de beroepsopleiding volgen, kunnen deze sowieso
afmaken. In welke vorm precies, is
nu nog niet met zekerheid te zeggen.

ROL PATROON
De patroon vervult een brugfunctie
tussen de praktijk en de beroepsopleiding. De patroon draagt voor een
belangrijk deel bij aan de vorming
van de advocaat-stagiair binnen het
kantoor. Daarnaast gaat de patroon
een actieve rol spelen bij de inte-

gratieve dagen. Om de begeleiding
kwalitatief te versterken, wordt elke
patroon verplicht periodiek een cursus te volgen.

TIJDPAD
De algemene raad heeft op 26 juni
de hoofdstructuur van de vernieuwde
beroepsopleiding met het college
van afgevaardigden besproken.
Ondertussen krijgt het curriculum
(inclusief vakbeschrijvingen en
eindtermen), de kwaliteitseisen, de
basistest enzovoort steeds concreter
vorm. De opzet en uitwerking
hiervan blijken meer tijd te vragen.
Zorgvuldigheid en kwaliteit staan
te allen tijde voorop. De algemene
raad beoogt daarom per maart 2021
met de beroepsopleiding van start
te gaan.

MEER INFORMATIE
Advocaten kunnen de CvA-notitie
downloaden via MijnOrde. In het
dossier BA2020 op advocatenorde.nl
vindt u meer informatie.

DIGITALISERING RECHTSPRAAK

UITSTEL BIT-TOETS DIGITALE
TOEGANKELIJKHEID RECHTSPRAAK
Het basisplan Digitale Toegankelijkheid Civiel recht en Bestuursrecht van de rechtspraak
wordt uiterlijk begin 2020 aangeboden aan het Bureau ICT Toetsing (BIT). Dat heeft
minister Dekker voor Rechtsbescherming laten weten aan de Tweede Kamer.
Oorspronkelijk was het de bedoeling
om de toetsing door BIT rond deze
zomer te laten plaatsvinden. Om de
nieuwe plannen voor civiel recht en
bestuursrecht zorgvuldig te kunnen
ontwikkelen, heeft de Raad voor de
rechtspraak geconstateerd meer
voorbereidingstijd nodig te hebben.
Hoe snel het basisplan kan worden
uitgerold, is afhankelijk van de
uitkomsten van de BIT-toets en de
beschikbare financiële middelen.
Het basisplan Digitale Toegankelijk-

heid van de rechtspraak vervangt
het afgeblazen programma KEI
(digitaal procederen). Het richt
zich voorlopig alleen op eenvoudige digitale toegankelijkheid voor
rechtzoekenden en professionele
procespartijen in civiel recht en
bestuursrecht.

SPOEDWET KEI

Kamer. Dit wetsvoorstel bevat de
intrekking van de verplichting om
elektronisch te procederen bij de
rechtbanken Gelderland en MiddenNederland. Het wetsvoorstel wordt
op 2 juli naar verwachting ook door
de Eerste Kamer als hamerstuk
afgedaan. Hiermee komt formeel
een einde aan het experiment met
digitaal procederen.

Ondertussen is de ‘spoedwet
KEI’ op 13 juni als hamerstuk
aangenomen door de Tweede
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ONDERTUSSEN OP HET BINNENHOF

VOOR ADVOCATEN RELEVANTE
HAAGSE DEBATTEN EN WETTEN
DEBATTEN
De Tweede Kamer is van 5 juli tot
en met 2 september op reces. De
Eerste Kamer gaat een week later
met reces. In die periode vinden er
dan ook geen debatten of vergaderingen plaats.

CONSULTATIES
De consultatie voor de wijziging
van het Besluit rechtspositie rech-

terlijke ambtenaren in verband met
het melden van financiële belangen
en effectentransacties loopt tot 24
juli. Voor rechters en officieren van
justitie die door hun werk beschikken over mogelijk financieel gevoelige informatie komt een plicht tot het
melden van het bezit van en handelen in bepaalde financiële belangen.
Tot 31 augustus loopt de consultatie
inzake de Wet overgang van

onderneming in faillissement.
Het wetsvoorstel beoogt dat
werknemers die ten tijde van de
faillietverklaring in dienst zijn bij
de gefailleerde werkgever op het
moment van de overgang van de
onderneming in principe onder
dezelfde arbeidsvoorwaarden in
dienst komen bij degene die de
onderneming in het faillissement
overneemt en voortzet.

VACATURE
De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt zeventien adviescommissies die advies aan de algemene raad
uitbrengen over relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving.

DE NOVA ZOEKT EEN ADVOCAAT VOOR DE
ADVIESCOMMISSIE BURGERLIJK PROCESRECHT
Lijkt het u leuk om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een
bijdrage te leveren aan versterking
van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen
op het gebied van het burgerlijk
procesrecht van dichtbij te volgen,
dan wordt u van harte uitgenodigd
uw interesse kenbaar te maken.
De werkwijze van de commissies

wordt vastgesteld in overleg met
de algemene raad. Ondersteuning
vindt zo veel mogelijk plaats door
het landelijk bureau van de NOvA.
Gemiddeld wordt eenmaal per
kwartaal vergaderd. Verder contact
vindt zo veel mogelijk via e-mail
plaats. Er staat geen vergoeding
tegenover behalve vergoeding van
de reiskosten.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Eva Kesler
via e .kesler@advocatenorde.nl of
070‑335 35 64. Uw interesse kunt u uiterlijk 9 augustus 2019 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA
via secretariaat@advocatenorde.nl,
onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie burgerlijk
procesrecht’.

Wetsvoorstel modernisering
personenvennootschappen
Gecombineerde commissie vennootschapsrecht (i.s.m. Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie),
31 mei 2019

Invoeringswet Europees Openbaar
Ministerie
Adviescommissie strafrecht,
27 mei 2019

WETGEVINGSADVIES
De NOvA telt zeventien advies
commissies wetgeving, verdeeld over
bijna alle disciplines van het recht,
die aan de algemene raad advies
uitbrengen over wetsvoorstellen.
Recent verschenen adviezen over:

JURIDISCHE DATABANK
Alle wetgevingsadviezen zijn te
downloaden via advocatenorde.nl/
juridische-databank.
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RECHTSGEBIEDENREGISTER

‘ZOEK EEN ADVOCAAT’ LIVE
Op 1 juli is de nieuwe zoekmachine ‘Zoek een advocaat’ live gegaan. Rechtzoekenden
kunnen via www.zoekeenadvocaat.nl eenvoudig de juiste advocaat vinden bij hun
juridische vraagstukken. Het rechtsgebiedenregister is de bron voor de zoekmachine.
Sinds begin dit jaar registreren advocaten minimaal één en maximaal vier rechts
gebieden waarop zij werkzaam zijn. Met een onlinecampagne en een animatiefilm
wordt ‘Zoek een advocaat’ onder de aandacht gebracht van het publiek.

Stel: u heeft een conflict met bijvoorbeeld uw werkgever of
huisbaas en u heeft juridische bijstand nodig.

Hoe vindt u nu de juiste advocaat die u kan bijstaan bij de
oplossing van uw specifieke probleem?

‘Zoek een advocaat’ is de actuele zoekmachine van de
Nederlandse orde van advocaten met alle advocaten
van Nederland.

Hierin kunt u zoeken op rechtsgebied, locatie en op
naam. Zo vindt u makkelijk een geschikte advocaat
bij u in de buurt.

Een advocaat die het best aansluit bij uw juridische vraag,
op het moment dat u die het hardst nodig heeft.

Advocaat nodig? Kijk op www.zoekeenadvocaat.nl.

MEER INFORMATIE
– Zoek een advocaat op zoekeenadvocaat.nl.
– Bekijk het animatiefilmpje op advocatenorde.nl.
– Lees meer op advocatenorde.nl/rechtsgebiedenregister.
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VACATURE

DE NOVA ZOEKT EEN COMMISSIELID VOOR DE
GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR
De geschillencommissie advocatuur is gevestigd in Den Haag
en ressorteert onder de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting
Geschillencommissies voor Beroep
en Bedrijf (SGB). De commissie
heeft tot taak geschillen tussen de
cliënt en de advocaat te beslechten,
voor zover deze betrekking hebben
op de totstandkoming of de uitvoering van een door de cliënt aan
de advocaat gegeven opdracht. De
commissie is samengesteld uit een
voorzitter, een lid voorgedragen
door een consumentenorganisatie
of een ondernemersorganisatie
en een lid voorgedragen door de
Nederlandse orde van advocaten.
Alle leden zijn onafhankelijk en
onpartijdig.

PROFIEL
Het commissielid heeft ervaring
met procedures op basis van arbitrage of bindend advies. Voorts

heeft hij of zij belangstelling voor
het beslechten van geschillen tussen
cliënt en advocaat en is hij of zij in
staat om de voorgelegde geschillen
op volstrekt onafhankelijke en onpartijdige wijze te beoordelen.

OVER DE FUNCTIE
Het commissielid is in beginsel beschikbaar voor één zitting per maand
gedurende een dagdeel, waarop als
regel vijf tot zeven zaken zijn geagendeerd. Naast vergoeding van reiskosten is voor deelname aan de zittingen
van de geschillencommissie advocatuur vacatiegeld beschikbaar.
Het vereiste van onafhankelijkheid
en onpartijdigheid brengt met zich
mee dat het commissielid geen
nevenfuncties vervult die daarmee
zouden kunnen conflicteren. Om
die reden kan het lidmaatschap van
de geschillencommissie advocatuur
niet worden gecombineerd met onder meer het lidmaatschap van de algemene raad, raad van de orde, raad

REGELGEVING

BENOEMINGEN

Wijzigingsbesluit beleidsregel
detachering 2019
De toelichting op artikel 1 is
aangepast met betrekking tot de
reikwijdte voor advocaat-zzp’ers.
Zie: www.regelgeving.
advocatenorde.nl/content/
wijzigingsbesluit-toelichtingbeleidsregel-detachering-2019.
Inwerkingtreding: 1 juni 2019.

Adviescommissie verzekeringsrecht
Lid per 1 juli 2019:
Mr. M. (Martijn) Lauxtermann

van discipline of hof van discipline of
een dienstverband bij het landelijk of
een lokaal ordebureau.

PROCEDURE
Uw interesse, bestaande uit een cv
en korte motivatie, kunt u tot en met
8 september 2019 kenbaar maken
bij het secretariaat van de NOvA via
secretariaat@advocatenorde.nl o.v.v.
sollicitatie geschillencommissie. De
algemene raad van de NOvA zal begin
november een besluit nemen over de
voordracht aan de geschillencommissie advocatuur. Uiterlijk medio
november ontvangt u bericht over uw
sollicitatie. De benoeming zal plaatsvinden per 1 januari 2020.

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie op www.
degeschillencommissie.nl/over-ons/
commissies/advocatuur of neem
contact op met Ingrid Tan van de
NOvA via i.tan@advocatenorde.nl of
070-335 35 22.
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TRANSFERS

WIE, WAT, WAAR?
Wie vertrok, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u onlangs van kantoor gewisseld
of eigen baas geworden? Mail uw verhaal of meld u aan via redactie@advocatenblad.nl.
NAAR ANDER
KANTOOR
Ada, mw. mr. D.:
Eversheds Sutherland
(Netherlands) B.V. te
Rotterdam
Adam-van Straaten,
mw. mr. T.Y.:
Eversheds Sutherland
(Netherlands) B.V. te
Rotterdam
Akopova, mw. mr. E.:
Vestius Advocaten te
Amsterdam

Berg, mr. R.C. van den:
Ten Advocaten N.V. te
Waalwijk
Bergsma, mw. mr.
L.J.: Sennef De Koning
Van Eenennaam te
’s-Gravenhage
Berkel, mr. M.:
Özdemir Advocaten te
’s-Gravenhage
Boerjan, mw. mr. K.:
MARK Advocaten te
Breda
Bonthuis-Broekman,

Dubach, mw. mr.
E.J.M.: SmeetsGijbels
B.V. te Amsterdam
Enckevort, mw. mr.
C.V. van: Certa Legal
Advocaten B.V. te
Amsterdam
Feikes, mw. mr. D.: De
Advocaten Groep te
Rijswijk zh
Fleer, mw. mr. L.: HVG
Law LLP te Rotterdam
Gier, mw. mr. V.A.C.
de: Straatman

mw. mr. M.A.B.: Maes
Staudt Advocaten N.V.
te Breda
Jong, mr. M.L. de: ATW
Kantoor Meppel B.V.
h.o.d.n. Arslan Ter Wee
Advocaten Meppel te
Meppel
Jong, mw. mr. A.F.
de: Straatman
Koster Advocaten te
Rotterdam
Kamminga, mr. C.M.:
Seebregts & Saey

Van der Graaf
advocaten te Utrecht
Langen, mr. A.C. van:
Ten Advocaten N.V. te
Waalwijk
Leander, mw. mr. G.C.:
DLA Piper Nederland
N.V. te Amsterdam
Mayne, mw. mr. C.:
Pont en Wilg Advocaten
te Amsterdam
Meijer, mr. G.J.:
Linklaters LLP te
Amsterdam

‘MEER OPENHEID EN SAMENWERKING’
Charlotte van Enckevort (28) maakte vorige maand de overstap
van Van Diepen Van der Kroef Advocaten naar Certa Legal in
Amsterdam. Ze richt zich met name op vastgoedrecht en insolventie.
‘Ik was op zoek naar een kantoor waar onder meer openheid en
samenwerking centraal staan. De grootste voordelen van mijn
nieuwe kantoor zijn de open werkomgeving, de hoge kwaliteit van
het werk, de sfeer en de leuke collega’s. Daarnaast is het natuurlijk
niet vervelend dat het kantoor zich aan de Keizersgracht bevindt.
Ik hoop bij Certa meer proceservaring op te doen. Daarnaast wil ik
mij meer bezig gaan houden met acquisitie.’

Analbers, mr. R.J.W.:
AKD te Amsterdam
Augustinus, mw.
mr. L.C.E.: La Gro
Geelkerken Advocaten
BV te Leiden
Averdijk, mr. J.H.B.:
Benthem Gratama
Advocaten te Zwolle
Balkenende, mr. W.J.C.:
Goorts & Coppens
Advocaten te Deurne
Beckhoven, mr. J.C.
van: Shell Nederland
Verkoopmaatschappij
B.V. te Rotterdam
Beekman, mr. P.A.:
THL Advocaten te
Rotterdam
Berckenkamp, mr. J.:
NautaDutilh N.V. te
Amsterdam
Berg, mr. J.M. van
den: HVG Law LLP te
Rotterdam

mw. mr. M.A.: Van
Doorne N.V. te
Amsterdam
Bout, mw. mr. W.
van den: Philips
International B.V. te
Amsterdam
Brinkhuis, mw. mr.
S.C.: Hogan Lovells
International LLP te
Amsterdam
Cordemeijer, mw.
mr. V.J.W.T.: Clifford
Chance Europe LLP te
Parijs
Deuren, mw. mr.
J.H. van: Legalloyd
Advocaten te
Amsterdam
Dijke, mw. mr. S.C.
van: NN Advocaten te
’s-Gravenhage
Disveld, mw. mr. N:
Eversheds Sutherland
(Netherlands) B.V. te
Rotterdam

Koster Advocaten te
Rotterdam
Gorgels, mr. M.P.G.M.:
Ten Advocaten N.V. te
Waalwijk
Haperen, mr.
O.F.A.W. van:
Eversheds Sutherland
(Netherlands) B.V. te
Rotterdam
Hoekstra, mr. J.O.:
Eversheds Sutherland
(Netherlands) B.V. te
Amsterdam
Hofstee, mr. W.: Stibbe
N.V. te Amsterdam
Honnebier, mw.
mr. A.G.A.M.:
Zeevenhooven
Advocaten BV te
Amsterdam
Horenblas, mr.
A.J.: Hammerstein
Advocaten N.V. te
Amsterdam
Janzen-Westerburgen,

Strafrechtadvocaten te
Rotterdam
Kamp, mw. mr. M.:
IVY Advocaten te
Amsterdam
Kant, mr. S.J.H. van
de: KPMG Staffing &
Facility Services B.V. te
Amstelveen
Köbben, mw. mr. S.C.:
SmeetsGijbels BV te
Rotterdam
Kool, mr. Y.A.:
Houthoff Coöperatief
U.A. te Amsterdam
Koster, mw. mr. I.: MRS
Advocaten & Mediation
te Enschede
Kraan, mr. J. van der:
Loyens & Loeff N.V. te
Rotterdam
Küçük, mw. mr. B.:
Dentons Boekel N.V. te
Amsterdam
Lange, mr. L.C. de:
Hendrickx Vlielander

Molenaar, mr. M.C.:
JEE Advocaten te
Coevorden
Nartey-Wemegah, mw.
mr. N.E.: Houthoff
Coöperatief U.A. te
Amsterdam
Nijboer, mw. mr. A.M.:
Kennedy Van der Laan
te Amsterdam
Orvalho, mr. D.V.:
Saul Advocaten te
Groningen
Oude Luttikhuis,
mw. mr. M.E.A.T.:
Ten Advocaten N.V. te
Waalwijk
Plas-Hoebeke, mw.
mr. B.R.D. van der:
Linklaters LLP te
Amsterdam
Port, mw. mr. V.W.A.M.
van de: Aarts &
Poortinga Advocaten te
Putten
Reinders, mr. S.J.:
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Florent te Amsterdam
Rooke, mr. M.C.L.:
Eversheds Sutherland
(Netherlands) B.V. te
Rotterdam
Sauvé, mw. mr.
A.M.P.J.H.: Dirkzwager
legal & tax te Nijmegen
Schellaars, mr. R.:
Van Doorne N.V. te
Amsterdam
Schendel, mr. F.B. van:
Marxman Advocaten
B.V. te Amersfoort
Sietses, mr. D.: ENVIR
Advocaten B.V. te
Amsterdam
Swart, mw. mr. M.C. de:
Shell International B.V.
te ’s-Gravenhage
Swinkels, mw. mr. J.A.:
Snijders Advocaten BV
te ’s-Hertogenbosch
Tijdink, mr. R.A.M.: NS
Groep N.V. / NS Legal te
Utrecht

ADVOCATENBLAD

te Tilburg
Wessel, mw. mr. J.D.L.:
Wessel Van der Lans
Advocaten te Haarlem
Wichard, mw. mr. D.:
NautaDutilh te New
York
Yadegari, mr. S.:
SMART Advocaten te
Eindhoven
Zadeh, mw. mr. S.:
Eversheds Sutherland
(Netherlands) B.V. te
Rotterdam
Zuiderman, mr.
T.J.: Blom Veugelers
Zuiderman Advocaten
te Vlaardingen

NAAR NIEUW(E)
KANTOOR OF
ASSOCIATIE
Abma Advocaten
(mw. mr. M. Dekker te
Purmerend)
Advocatenkantoor

(mw. mr. A.C. Draisma
te Utrecht)
Groupon Nederland
B.V. (mw. mr. F.
Bosompim te
Amsterdam)
Hoogervorst
Strafadvocatuur (mw.
mr. N.F. Hoogervorst te
Hilversum)
HVC (mw. mr. L.F.
Waalkes te Alkmaar)
Jacob van den Beldt
Advocaat (mr. J. van den
Beldt te Haarlem)
Jing Law Firm (mr. J.
Guo te Almere)
Merkle Nederland
Rotterdam B.V. (mw.
mr. S.R. Brand te
Rotterdam)
Minerva Advocaten
(mr. H.T. Kernkamp te
Rotterdam)
mr. S.N. Nasrullah (mw.
mr. S.N. Nasrullah te

G.P.H. Overgoor te
Amsterdam)
Valkeneers Advocatuur
thodn RPH advocaten
(mw. mr. K. Valkeneers
te Simpelveld)
VDW Legal (mr. B.F.C.
van de Weijgert te
Goes)
vWvL advocaten (mw.
mr. S. Oosting te
Groningen)
WiSe Legal B.V.
(mr. F.D. Wijma te
Amsterdam)

UIT DE PRAKTIJK
Baeten-Verkooijen, mw.
mr. L.M., ’s-Gravenhage
(01-06-2019)
Beijer, mr. C., Utrecht
(01-06-2019)
Bielars, mr. O.A.M.,
Amsterdam (24-052019)
Bohemen, mr. M.L.

M.A., Naaldwijk (01-062019)
Heerkens, mw. mr. R.,
Etten-Leur (01-06-2019)
Heerkens Thijssen, mr.
T.J.R.P., Zeist (22-052019)
Hoekstra, mr. J.A.,
Amsterdam (01-062019)
Hooff-Veldhoven, mw.
mr. N. van, Haarlem
(03-06-2019)
Janszen, mw. mr. L.E.,
Haarlem (27-05-2019)
Korte, mr. P.R. de,
Utrecht (01-06-2019)
Koster, mr. W.,
Amsterdam (01-062019)
Kousedghi, mw. mr. S.,
’s-Gravenhage (15-052019)
Kranenburg, mr. A.P.,
Amsterdam (01-062019)

‘OP STEENWORP AFSTAND VAN RECHTBANK’
Leonie Noordanus (28) richtte onlangs haar eigen strafrechtkantoor
Noordanus Advocatuur in Lelystad op. Daarvoor werkte ze als strafrechtadvocaat bij Taner Advocaten. ‘Het opstarten van mijn eigen kantoor zie ik
als een mooie uitdaging. De redenen om mijn eigen kantoor te beginnen,
waren dat het einde van mijn advocaat-stage in zicht kwam en ik vroeger al
droomde van mijn eigen advocatenkantoor. Mijn kantoor bevindt zich op
een steenworp afstand van de rechtbank in Lelystad. Hierdoor kan ik ook
gemakkelijk waarnemen voor collega’s op de rechtbank in Lelystad zonder
dat dit extra reistijd oplevert. Daarnaast zit het kantoor van advocaten
mr. Milani en mr. Lischer in hetzelfde pand als mijn kantoor. Zo kunnen
wij met elkaar sparren en elkaar versterken.’

Vader, mr. W.A.: bureau
Brandeis te Amsterdam
Veenendaal, mw.
mr. C.C. van: VSB
Advocaten & Mediators
te Almere
Verstrepen, mr. J.M.M.:
Ten Advocaten N.V. te
Waalwijk
Vroege-Scheffers,
mw. mr. E.A.:
BINGH Advocaten te
Amsterdam
Vukovic, mw. mr. M.:
ISS Nederland B.V. te
De Meern
Warnsinck, mr. T.C.:
LEAN Lawyers te
Utrecht
Wart, mr. R.J.H. van
der: Forward Advocaten

Kross (mr. C.R. Kross te
Amsterdam)
Advocatenkantoor
Schils (mr. S.J.H.G.M.
Schils te Urmond)
Advocatenkantoor
Hamers (mr. T D’Amato
te Rotterdam)
Allen & Overy LLP (mr.
M.B. Krestin te Parijs)
AZHA Avocats (mr. S.
den Hartog te Genève)
Baran Advocatuur
(mr. V.G. Baran te
Rotterdam)
Bosch advocatuur (mr.
G. Bosch te Amersfoort)
DEMCON management
& support B.V. (mw.
mr. J.B. Rozeboom te
Enschede)
Draisma Advocatuur

Rotterdam)
Noordanus Advocatuur
(mw. mr. L. Noordanus
te Lelystad)
Osborne Clarke cvba/
scrl (mr. S. Verschuur te
Brussel)
Reckitt Benckiser ENA
B.V. (mw. mr. S. Rueter
te Schiphol)
REIN Advocaten &
Adviseurs (mr. R.
Nijdam te Groningen)
Simpson Thacher &
Bartlett LLp (mw. mr.
M. de Jong te Londen)
StiAd (mr. R. Stiekema
te ’s-Hertogenbosch)
The Law Factor business lawyers
for innovators (mr.

van, Amsterdam (0106-2019)
Brevé, mw. mr. B.B.A.,
Vught (07-05-2019)
Brinkman, mw. mr.
M.E., Amsterdam (2205-2019)
Collart, mr. M.F.A.M.,
Helmond (01-06-2019)
Dijk, mr. R.W. van,
Rotterdam (01-06-2019)
Gellecum, mr. W.H.M.
van, Utrecht (01-062019)
Gro, mr. R.W. La,
Alphen aan den Rijn
(09-05-2019)
Havenga, mw. mr.
F.A.J., Amsterdam (0106-2019)
Heeringa, mw. mr.

Kuijk-Wesdorp,
mw. mr. M.E. van,
’s-Gravenhage (01-062019)
Louisse, mw. mr. M.L.,
Amsterdam (31-052019)
Meijs, mr. B.W.G.P.,
Heerlen (01-06-2019)
Mellema, mw. mr.
C.M., Amsterdam (0106-2019)
Nie, mr. J.C. van,
Almelo (01-06-2019)
Onna, mw. mr. A. van,
Amsterdam (01-062019)
Oppelaar, mr. H.V.,
Amsterdam (24-052019)
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‘RUIMTE VOOR EIGEN INBRENG EN CREATIVITEIT’
Tim Warnsinck (34) stapte deze maand over van Dirkzwager in Arnhem
naar het Utrechtse LEAN LAWYERS. Hij zal voornamelijk actief zijn binnen
het ondernemingsrecht en arbeidsrecht met af en toe een uitstap naar het
aansprakelijkheidsrecht. Voordat hij als advocaat werkte, was hij enige tijd
actief in het bedrijfsleven. Binnen zijn voormalige kantoor vond hij ruimte
voor verdieping en werkte hij op een fijne sectie. ‘Maar ik miste de dynamiek van het bedrijfsleven die bij mij als persoon past.’
Deze dynamiek hoopt hij terug te vinden bij LEAN LAWYERS. De actieve
manier waarop het kantoor inspeelt op technologische innovaties spreekt
hem alvast erg aan. ‘En er is sprake van veel eigen verantwoordelijkheden
en een hoop ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. Last but not least is
LEAN LAWYERS nog geen tien minuten fietsen vanaf mijn huis.’
Pals-Reiniers, mw. mr.
M.E.W.M., Eindhoven
(01-06-2019)
Pans, mw. mr. E.,
Amsterdam (27-052019)
Ponticelli-Loonen, mw.
mr. N.E.J.N., Tilburg
(01-06-2019)
Ramautar, mw. mr.
S.D., Amstelveen (0306-2019)

Rijkelijkhuizen, mr. A.,
’s-Gravenhage (25-052019)
Sanders, mr. H.,
Utrecht (31-05-2019)
Sassen, mr. M.A.B.,
’s-Gravenhage (24-052019)
Schuringa, mr. D.T.,
Amsterdam (31-052019)
Speyart van Woerden,

mr. H.M.H.,
Amsterdam (21-052019)
Steenbergen, mr. S.M.
van, Eindhoven (01-062019)
Tol, mw. mr. M. van,
Amsterdam (31-052019)
Trouwborst, mw. mr.
M., Middelharnis (0106-2019)

Verberne, mw.
mr. A.M.A.M.H.,
’s-Hertogenbosch (3105-2019)
Verhaeg, mw. mr.
C.T.E., Horst (01-062019)
Verweij, mw. mr. A.V.,
Almere (01-06-2019)
Vlaar, mr. J.M.R., Budel
(01-06-2019)
Waal, mr. P.R. van

der, Badhoevedorp
(13‑05‑2019)
Wagenaar, mw. mr. I.,
Groningen (31-05-2019)
Zijlstra, mw. mr. A.E.,
Amsterdam (01-062019)

OVERLEDEN
Baijens, mr. M., Oude
Willem (04-12-2018)

VACATURE
De NOvA heeft een onafhankelijke examencommissie beroepsopleiding advocaten ingesteld. Het examenreglement regelt
de taken en de samenstelling van de examencommissie. De primaire taak van de examencommissie is het beoordelen en
vaststellen van de toetsen en de toetsuitslagen. Daarnaast behandelt de examencommissie herbeoordelingsverzoeken,
die kunnen worden ingediend naar aanleiding van een toetsuitslag. De examencommissie werkt in vakkamers.

DE NOVA ZOEKT LEDEN VOOR DE EXAMENCOMMISSIE
BEROEPSOPLEIDING ADVOCATEN
De examencommissie heeft op dit
moment meerdere vacatures. De algemene raad zoekt specifiek naar
commissieleden met expertise op
het gebied van:
– Strafrecht (één vacature voor een
plaatsvervangend lid) met bij
voorkeur kennis van jeugdstrafrecht, sanctierecht en forensische bewijswaardering.
– Bestuursrecht (één vacature voor
een lid), specifiek met kennis van
regulier vreemdelingenrecht,
asiel- en vluchtelingenrecht en bij
voorkeur ook van overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Heeft u expertise op één van de
deze gebieden en lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke
werkzaamheden een bijdrage te
leveren aan de beroepsopleiding
advocaten als lid van de examencommissie, dan bent u van harte
uitgenodigd uw interesse kenbaar
te maken. Affiniteit met en interesse in opleiden en toetsen heeft
een pre.
Er wordt driemaal per jaar vergaderd en verder heeft contact voornamelijk via e-mail en de digitale
leeromgeving plaats. De totale tijdsbesteding is ongeveer twee tot drie

dagen per maand. De examencommissieleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.
Voor verdere informatie kunt u
contact opnemen met Fenneke van
der Grinten via f.vandergrinten@
advocatenorde.nl of 070-335 35 60.
Uw interesse kunt u uiterlijk 15
juli 2019 kenbaar maken bij het
secretariaat van de NOvA via
secretariaat@advocatenorde.nl
onder vermelding van ‘sollicitatie
examencommissie BA’ met een korte
toelichting bij uw sollicitatie en
een cv.
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VAN DE TUCHTRECHTER
Deze uitspraken zijn geselecteerd en bewerkt door de Commissie
Disciplinaire Rechtspraak, bestaande uit Jan de Bie Leuveling
Tjeenk, Tjitske Cieremans, Han Jahae en Robert Sanders.
OPTREDEN VOOR EIGEN
LEVENSPARTNER
– Raad van discipline Amsterdam
24 juli 2018, zaak 18-240/A/NH/D,
ECLI:NL:TADRAMS:2018:159.
– Gedragsregel 5 (oud), artikelen
6.19 en 7.5 Voda, artikelen 3 e.v.
en 16 Wwft.
– Advocaat staat storting toe van
gelden van levenspartner op
derdenrekening.
Mr. X heeft sinds 2014 een levens
partner, mevrouw A., die in het kader
van de boedelscheiding met haar
ex-partner wordt bijgestaan door
mr. Y, kantoorgenoot van mr. X, maar
feitelijk door mr. X zelf. Begin 2016
wordt op instructie van mevrouw
A. een geldsom van EUR 250.000
gestort op de derdengeldenrekening van het kantoor van mrs. X
en Y, die tevens bestuurders zijn
van de stichting derdengelden. Het
geld is afkomstig van een Spaanse
bankrekening van mevrouw A. en
zou volgens haar buiten de boedel
vallen die zij met haar ex-partner
had. Direct na ontvangst wordt het
bedrag doorgestort naar een pensioen-bv van mevrouw A. De advocaat
van de ex-partner van mevrouw A.
probeerde via derdenbeslag op de derdengeldenrekening beslag te leggen
op de geldsom, maar dat mislukte.
De advocaat deed vervolgens een
melding aan de deken in verband met
mogelijk ongeoorloofd gebruik van
de derdengeldenrekening door mr. X.
Na opheldering te hebben gevraagd
aan mr. X, schakelde de deken de
Unit FTA in voor nader onderzoek.
Die rapporteerde dat in 2016 in totaal
een bedrag van EUR 808.983 via
de derdengeldenrekening van het
kantoor van mr. X was ontvangen en
doorgestort aan mevrouw A., althans
haar pensioen-bv. Unit FTA kwam

tot de conclusie dat in het dossier
van mevrouw A. zonder noodzaak
derdengelden op de derdengeldenrekening waren geparkeerd en het een
Wwft-plichtig dossier betrof zonder
dat het cliëntenonderzoek volgens de
daarvoor geldende regels had plaatsgevonden.
Daarop dient de deken een klacht in
tegen mr. X. Het eerste verwijt luidt
handelen in eigenbelang. Daar is de
raad kort over: dat is niet gebleken.
Het parkeren van de gelden op de derdengeldenrekening is wel laakbaar.
Daar bestond geen noodzaak toe en
had dan ook niet mogen gebeuren.
Dat geldt ook voor het ontbreken van
het cliëntenonderzoek en de afwezigheid van een opdrachtbevestiging in
het dossier, wat in kwesties waarin
zakelijk en privé vermengd kunnen
raken juist van belang is. Tot slot had
de deken gesteld dat de transacties
vanaf de derdengeldenrekening naar
de pensioen-bv ongebruikelijk waren
en daarmee meldingsplichtig in de
zin van de Wwft. Daarin gaat de raad
echter niet mee. De meldingsindicatoren van artikel 15 Wwft worden
nagelopen en de uitkomst leidt niet
tot een meldingsplicht.
Al met al meent de raad dat sprake
is van ernstige overtredingen en
komt daarom tot de maatregel van
berisping.

CONTANTE UITBETALING
VAN DERDENGELDEN
– Raad van discipline Arnhem-
Leeuwarden 3 september 2018,
zaak 18‑331, ECLI:NL:TADRARL:
2018:193.
– Artikelen 6.27 leden 1 en 2 Voda.
– Geen rechtvaardiging voor contante betalingen.
Mr. X heeft de deken op bezoek
gehad en vragen gekregen over het

beheer van derdengelden door zijn
kostenmaatschap. In het bijzonder
zijn vragen gesteld over 28 overboekingen van bedragen van de derdengeldenrekening naar de kantoorrekening respectievelijk privérekening
van mr. X. Mr. X heeft ten aanzien
van tien overboekingen toegelicht
dat dit geen verrekeningen waren
met eigen declaraties, maar bedragen waren die hij op verzoek van zijn
cliënten contant had uitbetaald aan
deze cliënten en daarom zakelijk of
privé had opgenomen.
De deken dient vervolgens een klacht
in. Volgens de deken is van een
noodzaak tot contante betaling niet
gebleken omdat mr. X niet altijd om
de reden gevraagd heeft, dan wel de
door cliënten opgegeven reden niet
nader onderzocht heeft. In enkele
gevallen was de opgegeven reden
voor contante betaling niet gerechtvaardigd. Bovendien ging het in drie
gevallen om bedragen boven de EUR
5.000 zonder dat voorafgaand overleg
met de deken had plaatsgevonden
en had mr. X over de hoogte van de
bedragen gelogen tijdens het kantoorbezoek. Tot slot was niet altijd
sprake geweest van onmiddellijke
doorbetaling.
De raad begint met de hoofdregel:
betaling geschiedt giraal. Voor
contante betaling moet een rechtvaardigingsgrond zijn. En boven de
EUR 5.000 dient eerst overleg met de
deken plaats te vinden.
Indien niet naar de reden gevraagd
wordt, kan ook niet getoetst worden
of de contante betaling gerechtvaardigd is. Dat is dus al fout. Dan waren
er gevallen waarbij de opgegeven
redenen, cliënten zouden niet over
bankrekeningen beschikken, niet
getoetst waren. Ook dat was niet
voldoende om contante betaling te
rechtvaardigen. Dan zou ten minste
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de situatie moeten hebben bestaan
dat de cliënt de bankrekening niet
kon krijgen. Evenmin konden de
betalingen boven de EUR 5.000 door
de beugel, ook niet in het ene geval
waarin EUR 5.030 was doorbetaald,
derhalve EUR 30 boven het toegestane bedrag. Dat niet onmiddellijk was
doorbetaald, stond wel vast en dat
over de betalingen tijdens het kantoorbezoek onjuiste informatie was
verstrekt, werd door mr. X erkend.
De raad stelt vast dat mr. X ernstige
verwijten treffen, die ook de kernwaarde onafhankelijkheid raken.
Mr. X heeft immers zonder meer
opdrachten van zijn cliënten uitgevoerd. Gebrek aan besef van de ernst
van de overtredingen en gebrek aan
kennis van de geldende regels maken
de zaak nog erger, terwijl er kennelijk al een tuchtrechtelijk verleden
bestond.
Voorwaardelijke schorsing van
vier weken met een proeftijd van
twee jaar.

BEÏNVLOEDING
VAN GETUIGEN
– Hof van discipline 12 oktober
2018, nr. 180157, ECLI:NL:TAHVD:
2018:193.
– Gedragsregels 22 (nieuw), 16 (oud).
– Advocaat stuurt voorafgaand aan
getuigenverhoor conclusie van
antwoord naar getuigen.
In deze zaak had mr. X een verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor
ingediend, waarin, onder meer, de
namen van twee getuigen K. en W.
werden genoemd. De kwestie betrof
de toedracht van een brand in een
jachthaven waarbij twee schepen van
de vennootschappen T. en C. verloren
waren gegaan. K. en W. waren zelfstandig onderzoekers die in opdracht
van de verzekeraar, de cliënt van
mr. X, de brand hadden onderzocht.
K. en W. hadden verslagen opgesteld
van interviews met de bestuurders
van T. en C. Het voorlopig getuigenverhoor loopt wat vertraging op en

intussen dagvaarden T. en C. de
cliënt van mr. X. Die procedure gaat
snel van start en nog voordat de aangekondigde getuigen K. en W. in het
voorlopig getuigenverhoor worden
gehoord, heeft mr. X zijn conclusie
van antwoord in de bodemprocedure
al klaar en ingediend. Hij zendt die
toe aan K. en W. Dat verklaart W.
later ook en hij voegt daaraan toe dat
de conclusie grotendeels gaat over
zaken waar hij zich niet mee bezig
heeft gehouden.
Een van de bestuurders van T. en
C. dient een klacht in tegen mr. X.
Volgens haar heeft mr. X de aangekondigde getuigen beïnvloed
om verklaringen af te leggen die in
lijn liggen met zijn conclusie van
antwoord in de bodemprocedure.
mr. X is het daar niet mee eens. Hij
had eerst de getuigen willen horen
en daarna pas een definitief standpunt willen innemen, maar werd in
dat voornemen gefrustreerd doordat
klaagster en haar medebestuurder
zich flink verzet hadden tegen het
gevraagde voorlopig getuigenverhoor
en intussen hadden gedagvaard voor
een bodemprocedure. Toen werd
mr. X gedwongen om een conclusie
van antwoord in te dienen die mede
gebaseerd was op de onderzoeksbevindingen die zijn cliënt van K. en
W. had vernomen. Overleg over de
inhoud van de conclusie was dus
onvermijdelijk geweest. K. had de
conclusie in concept gekregen. Voor
overleg met W. was geen tijd meer,
maar die ontving de definitieve versie
en als hij daar nog opmerkingen
over zou hebben, zouden die later in
de bodemprocedure nog gemaakt
kunnen worden. Toezending van die
(concept)conclusie was juist zorgvuldig, aldus mr. X.
De raad volgt mr. X niet. Als hij de
feiten had willen verifiëren dan had
hij kunnen volstaan met toezending
van het feitelijke gedeelte van de conclusie, zonder het gedeelte waarin de
juridische duiding van de feiten en
de gevolgtrekkingen waren opgeno-
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men. Hij had er bovendien rekening
mee dienen te houden dat de rechter
de getuigen K. en W. als deskundigen
zou beschouwen en dus grote waarde
zou kunnen gaan hechten aan hun
verklaringen. Tot slot kan mr. X zich
niet verschuilen achter het feit dat
de klaagster de planning in de war
gestuurd had: ook daarvoor had mr.
X een passende oplossing moeten
bedenken. Mr. X krijgt van de raad
een berisping.
Mr. X laat het er niet bij zitten en gaat
in hoger beroep. Het hof kijkt anders
naar de zaak. Die stelt de grote
mate van vrijheid die een advocaat
geniet om een zaak voor zijn cliënt
te behandelen voorop. Hij behoeft
daarbij in het algemeen niet af te
wegen of de gebruikte middelen in
het voordeel van zijn cliënt opwegen
tegen het nadeel dat de wederpartij
wordt toegebracht. Dat is alleen anders wanneer de middelen ongeoorloofd zijn of geen noemenswaardig
voordeel hebben voor de eigen cliënt,
terwijl deze onevenredig nadeel toebrengen aan de wederpartij. In dat
licht is door de raad aan een te beperkt criterium getoetst. Mr. X heeft
terecht aangevoerd dat de rol van
K. en W. altijd duidelijk was geweest
voor klaagster, terwijl K. en W. deel
uitmaakten van het verweerteam
van zijn cliënt. De (concept)conclusie van antwoord was gebaseerd op
de eerdere onderzoeksbevindingen
die K. en W. met de cliënt hadden
gedeeld, zodat moeilijk kon worden
ingezien hoe de vastlegging daarvan
in de (concept)conclusie als beïnvloeding kon worden beschouwd, aldus
mr. X. Het hof ziet in de verklaringen
van K. en W. geen aanwijzingen dat
zij meer of anders hebben verklaard
dan over hun initiële betrokkenheid
bij de interviews met klaagster en
haar medebestuurder. Ook ziet het
hof geen aanwijzingen voor (voorwaardelijk) opzettelijke beïnvloeding
door mr. X. De beslissing van de Raad
wordt daarom vernietigd en de klacht
is alsnog ongegrond.
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RUPSJE
NOOITGENOEG
OP DIEET
TEN SLOTTE

DOOR / PETRA VAN KAMPEN
LID ALGEMENE RAAD NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN

Kent u dat verhaal over de rups die niet kan
stoppen met eten? Aan het eind blijkt de rups van
al het eten een vlinder te zijn geworden. Typisch
geval van een happy end. Zal de telkens terug
kerende discussie over de inperking van het professioneel verschoningsrecht ook zo’n ‘eind goed,
al goed’-moment kennen? Komt het OM op enig
moment tot het inzicht dat het noodzakelijk is dat
er grenzen zijn aan wat de opsporing kan en mag
als het gaat om het kennisnemen van geheimhoudersinformatie? Vooralsnog lijkt dat besef
nog altijd te ontbreken. Tenminste, als we mogen
afgaan op uitlatingen van vertegenwoordigers
van het Functioneel Parket en de FIOD in NRC
op 6 juni.
Dat het OM soms ‘last’ heeft van het verschoningsrecht, wordt niet weersproken. Van sommige
informatie mag immers geen kennis worden
genomen, omdat die onder de geheimhoudingsplicht valt. Als de verschoningsgerechtigde
en de opsporing het niet eens zijn over de vraag
of het verschoningsrecht van toepassing is, moet
de rechter worden ingeschakeld. Dat betekent
dat het OM niet zelf kan en mag beslissen wat al
dan niet onder het verschoningsrecht valt. Het
betekent inderdaad dat gewacht moet worden op
een rechterlijke beslissing. Dat kan in een lopend
onderzoek vervelend zijn.
Dat het systeem zo is ingericht, heeft een reden.
In onze rechtsstaat geldt het belangrijke uitgangspunt dat eenieder zich zonder vrees voor openbaarmaking tot een advocaat moet kunnen wenden voor advies of bijstand in een procedure. Om
dat recht op vertrouwelijkheid te kunnen waarborgen, hebben advocaten een geheimhoudingsplicht
en een verschoningsrecht. Ook als de opsporing
op de stoep staat, blijft wat tussen advocaat en
cliënt is gewisseld dus in beginsel vertrouwelijk.
In beginsel, want het verschoningsrecht is niet

absoluut: er zijn beperkingen en uitzonderingen.
Het is evenwel niet aan de opsporing om te beoordelen wanneer dat recht al dan niet van toepassing is: dat is aan de verschoningsgerechtigde
zelf – en bij twist daarover is het oordeel in een
democratische rechtsstaat aan de rechter.
Dat is niet altijd de praktijk. Het is niet uitzonderlijk dat (de medewerker geheimhouder van) de
opsporing in meer of mindere mate kennisneemt
van de inhoud van de informatie die men van
plan is in beslag te nemen. Pas daarna is wat de
opsporing betreft de geheimhouder aan zet. Dat
op zichzelf schaadt al de vertrouwelijkheid van de
tussen advocaat en cliënt gewisselde communicatie. Vanuit die praktijk bezien is geen inperking
van het verschoningsrecht nodig, maar juist een
versteviging. De opinie van advocaten Sijbers en
De Bree in het FD van 12 juni bevestigt dat beeld.
Willen we zorgen dat het verschoningsrecht ook
in de praktijk daadwerkelijk wordt gerespecteerd,
dan zal de zittende magistratuur – in het bijzonder het kabinet van de rechter-commissaris –
moeten worden versterkt; met mensen, middelen
en in sommige gevallen met kennis. Zo is de rechter in staat met enige voortvarendheid te beslissen
over wat in een gegeven zaak al dan niet onder het
verschoningsrecht valt. Daaraan ontbreekt het
nu nog vaak.
De timing van de uitlatingen van vertegenwoordigers van het Functioneel Parket en de FIOD
over de last van het verschoningsrecht is overigens opmerkelijk, of wellicht veelzeggend. Bijna
tegelijkertijd kondigt het OM namelijk aan dat
zij in fraudeonderzoeken vaker gebruik zou
willen maken van de diensten van advocaten als
fraudeonderzoekers. De combinatie met de kennelijk beoogde inperking van het verschoningsrecht geeft alleen maar reden tot meer zorgen.
Rupsje Nooitgenoeg moet op dieet.
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ACADEMY

Ons vertaalteam staat
ook voor ú klaar!

Ook dit najaar: verder specialiseren met
praktijkgerichte en inspirerende leergangen!
De leergangen die dit najaar starten bieden u volop keuze om uw
academische kennis op verschillende rechtsgebieden te verdiepen.
Op het gebied van conflicthantering en mediation start de leergang
Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen.
Wilt u strafrechtspecialist worden en lid worden van de Nederlandse
Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)? Schrijft u zich dan in voor
de Leergang Specialisatie strafrecht.
• Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
2 september 2019 | 3 4.880 | NOvA 38 PO/38 PWO
• Leergang Specialisatie Strafrecht
16 september 2019 | 3 4.700 | NOvA 48 PO
• Leergang Pensioenrecht
17 september 2019 | 3 10.995 | NOvA 62 PO
• Leergang Onderwijsrecht
25 september 2019 | 3 2.950 | NOvA 20 PO
• Leergang Verdieping Contractenrecht
28 oktober 2019 | 3 2.365 | NOvA 21 PO

Juridisch vertalen, een vak apart.
Van arbitragerecht tot zeerecht: JMS Textservice heeft al sinds 1997 de vertaalspecialist
in huis die uw juridische teksten met kennis van zaken vertaalt. Met ons uitgebreide
team in-house vertalers en ons omvangrijke netwerk ervaren freelancers vervullen
wij al uw juridische (spoed)vertaalopdrachten, in elke denkbare talencombinatie, en
altijd binnen de gewenste deadline. Voor een vrijblijvende prijsopgave kunt u ons
bellen of een e-mail sturen.

• Leergang Financieel-economisch strafrecht
29 oktober 2019 | 3 3.600 | NOvA 34 PO
• Leergang Effectieve conflicthantering,

onderhandelen en mediation voor juristen
5 november 2019 | 3 3.150 | NOvA 24 PO/24 PWO

• Leergang Sport & Recht
12 november 2019 | 3 2.500 | NOvA 24 PO
T 0299-351851
E info@jmstext.nl
W www.jmstext.nl
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KIJK VOOR HET ACTUELE NIEUWS OP ADVOCATENBLAD.NL

Dirkzwager
zoekt talent!

ZELFTEST
Toets uw kennis met
de tuchtquiz 2019

INTERVIEW
Moslima Najima Kahn over haar
ervaringen in een blanke balie

KRONIEKEN
Aansprakelijkheidsrecht
Personen- en familierecht, erfrecht

Dirkzwager is een topspeler waar ambitieuze, gemotiveerde juristen en fiscalisten
dienstverlening op hoog niveau leveren. Dat doen wij in een mooie omgeving en in een
prettig werkklimaat. Dirkzwager is innovatief, gedreven en toekomstgericht.
Dirkzwager zoekt medewerkers die bij dit profiel passen.
Ben jij ambitieus en ga je hard aan de slag om de kansen die wij bieden op te pakken?
Wil je het beste uit jezelf halen en werken bij het grootste kantoor buiten de Randstad?
Dan zijn deze actuele vacatures wellicht interessant voor jou.
•
•
•
•
•

Advocaat - stagiair(e) aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Advocaat - stagiair(e) civielrechtelijke praktijk (gezondheidszorg)
Advocaat - stagiair(e) IE, IT en Privacyrecht
Advocaat - medewerker bestuurlijk gezondheidsrecht
Advocaat - medewerker vennootschapsrecht/fusies en overnames

Dirkzwager zoekt talent en heeft jou veel te bieden. Jij ons ook?
Bekijk dan snel voor meer informatie de actuele vacatures op www.werkenbijdirkzwager.nl
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Netwerk
brengt wereld
binnen
handbereik
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