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Lili en Howick tonen het belang van 
een goede kinderpardon regeling

ACHTERGROND 
Optimale vrijheid 
dankzij flexibele schil
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Tjalling van der Goot

100 JAAR

KRONIEKEN
Bestuursprocesrecht, 
Insolventierecht

Ben jij te slim om 
alleen advocaat te zijn?
CMS is met 1000 partners, 4500 juristen en 74 vestigingen in 42 landen één van 

de grootste advocatenkantoren ter wereld. We zijn volledig gespecialiseerd in onze 

cliënten. In hun bedrijfstakken, hun markten, in alles wat hen overdag bezig en 

‘s nachts soms wakker houdt. Bij CMS zoeken we topadvocaten die verder kijken dan 

hun vakgebied groot is. Natuurlijk zoeken we de allerbeste juristen. Maar dat moeten 

bij wijze van spreken ook halve economen zijn. Die de taal van ondernemers vloeiend 

spreken. Zij leven en denken mee met hun opdrachtgevers. Your World First heet 

dat bij ons. Is jouw blik zo weids als de wijde wereld? Kijk dan op benjijteslim.nl

CMS   Atrium   Parnassusweg 737   1077 DG Amsterdam   +31 (0) 20 301 6 301
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Met de cloud-diensten van ICT Concept 
kunt u NEXTmatters overal gebruiken waar 

een internetverbinding is. Op uw kantoor, 
thuis, bij een cliënt of onderweg…  
met een paar klikken hebt u veilig  

toegang tot uw volledige systeem.

T 088 002 84 82
www.ict-concept.nl

Kent u NEXTmatters van Trivium Software?  

Dit handige jonge zusje van ons bekende 

pakket FORTUNA doet alle andere specifieke 

software voor de advocatuur verbleken.  

Het helpt uw kantoor heel gemakkelijk  

efficiënter werken en kosten besparen.
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Windt Le Grand Leeuwenburgh is een onafhankelijk advocatenkantoor met een in het 
ondernemingsrecht verankerde arbeidsrechtelijke praktijk, gevestigd aan de Coolsingel in 
Rotterdam. Met een internationale mindset zijn wij gericht op het bijstaan van het groot-
zakelijk bedrijfsleven met advisering, bij transacties en in het oplossen van fundamentele 
conflicten, op het gebied van collectief ontslag, sluiting of verplaatsing van activiteiten, 
staking, fraude, beloning en medezeggenschap. Onze advocaten behoren tot de beste 
professionals van hun vakgebied. Vanwege de groei van deze praktijk zijn wij op zoek naar een

advocaat-medewerker voor de arbeidsrechtpraktijk
Je wordt onderdeel van een team van ongeveer vijfentwintig eersteklas professionals (inclusief 
ondersteuning), dat de belangen behartigt van onze relaties bij juridische en strategische 
vraagstukken van krimp, groei en transitie. De cultuur van kantoor is gedreven, samenwerkend 
en ‘no-nonsense’.

Heb jij:
 vijf tot negen jaar ervaring als advocaat: geheel of gedeeltelijk in de arbeidsrechtpraktijk;
 bovengemiddelde gedrevenheid en analytische vaardigheden;
 een grondige kennis van het arbeids- en ondernemingsrecht;
 een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift; 
 empathisch vermogen en een prettige assertiviteit.

Dan bieden wij jou een kleinschalige, hoogwaardige werkomgeving die matcht met je inslag en 
talenten, met mooi arbeidsrechtelijk-en ondernemingsrechtelijk werk tegen een aantrekkelijke 
beloning. Je geeft mede vorm aan een jong kantoor, kan samen ambitieuze én haalbare doelen 
stellen en zal gestimuleerd worden in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

Leg bij interesse contact met onze compagnon Peter de Waal via p.dewaal@windtlegal.com of 
06 2269 3374. Desgewenst kun je ook informatie inwinnen via onze adviseur Tim Zumpolle van 
ZumpolleVanderStoel via tim@zumpollevanderstoel.nl of 06 2222 5153.

www.windtlegal.com 
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VOORAF

Bij de tandarts werd ik laatst geholpen door een zzp’er. Hij woont dertig 
kilometer verderop en verhuurt zichzelf al een jaar of tien aan een aan-
tal tandartspraktijken in de regio. Bevalt prima. Niet elke keer dezelfde 
gezichten om zich heen en de mogelijkheid tijd in te ruimen voor zijn jonge 
gezin. De ambitie een eigen praktijk in zijn woonplaats te beginnen, had 
hij niet. Hij kan zich lekker met zijn ambacht bezighouden, zonder de kop-
zorg die onlosmakelijk aan een eigen praktijk verbonden is. 
Ieder zijn meug. Deze dertiger had verdacht veel gemeen met de schil-
advocaten in het artikel verderop in dit nummer (pagina 30). Ook die 
 hechten veel waarde aan een flexibele balans tussen werk en privé. 
Het roept het beeld op van onafhankelijke geesten, die zich niet te veel wil-
len binden en vooral met de inhoud van hun vak bezig willen zijn. Voor hen 
weegt de relatieve vrijheid kennelijk zwaarder dan een partnerinkomen.
De schiladvocaat laat zich ook vergelijken met de eenpitter, met dat 
verschil dat hij niet of nauwelijks cliënten hoeft te werven. Die worden im-
mers binnengehengeld door het kantoor waaraan hij los-vast verbonden is. 
De traditionele eenpitter moet zijn eigen klantenwerving zien te regelen.
De eenmanszaak is een verdwijnende diersoort, als je oud-advocaat en 
consultant Willem Hengeveld mag geloven (zie pagina 29). Hij wijdde een 
boek aan de advocatuur als onderneming en ziet krachtenbundeling als 
eerste vereiste om toekomstbestendig te zijn. Je houdt elkaar scherp en 
deelt de vaste kosten. 
Krachtenbundeling hoeft echter niet te betekenen dat je dagelijks dezelfde 
kantoorruimte deelt. ICT stelt mensen in staat ook op afstand samen te 
werken. Als gevolg daarvan ontstaat een diversiteit aan professionals, met 
ieder hun eigen verdienmodel. Door die bril bezien, gaat de eenpitter juist 
een gouden toekomst tegemoet. Het zojuist gelanceerde bemiddelings-
platform MSTRS, dat advocaten en cliënten wil samenbrengen, is op die 
verwachting gebaseerd. 
Klantenwerving is ook onderwerp van gesprek in het interview met 
 Tjalling van der Goot (pagina 20), op het Eeuwcongres van het Advoca-
tenblad door zijn collega’s uitgeroepen tot Parel van de Balie. Van der 
Goot vindt het maar niks dat verschillende strafadvocaten hun diensten 
aan boden aan vermeend moordenaar Jos B., nadat hij was gearresteerd. 
Dat doet in zijn ogen afbreuk aan de waardigheid van het beroep. 
Hoewel de gedragsregels niets zeggen over dergelijke colportage, was dat 
inderdaad niet handig. Zeker niet gelet op de massale media-aandacht die 
gepaard ging met de klopjacht op Jos B. De asieladvocaten hebben in de 
zaak Lili en Howick (zie pagina 14) aanzienlijk meer pr-punten gescoord. 
Maar zij hadden de publieke opinie dan ook mee. 

KLANTEN 
WERVEN 
DOOR!/!KEES!PIJNAPPELS
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Risico’s raken uw
ondernemersgeest
en uw ambities.
Deze risico’s kunnen van operationele en fi nanciële aard zijn.
Denk aan uw locatie, uw apparatuur of uw cash-fl ow. En wat als u
persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor een beroepsfout?
Wat als u arbeidsongeschikt raakt? En welke maatregelen neemt u
voor risicobeheersing en bescherming tegen (fi nanciële) gevolgen
van cyberrisico’s? Belangrijke zaken waar u op een kosteneffi  ciënte en
verstandige wijze mee om moet gaan.

Aon Professional Services adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar
maken van uw risico’s. Wij kennen de advocatuur al 70 jaar en zijn
dé verzekeringsspecialist voor deze sector. Wij bieden u een optimale
totaaloplossing met diverse verzekeringen, producten en diensten
toegespitst op uw branche. Zo krijgt u de ruimte om te ondernemen
met een solide basis.

Ontdek op www.aon.nl hoe Aon u kan ondersteunen.
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HET DILEMMA

Welke successen deelt u met collega’s of de buiten-
wereld? En wanneer is een succes bijzonder of slechts 
‘part of the job’? Drie advocaten vertellen.

DOOR!/!SYLVIA!KUIJSTEN

Suzanne Meijers (40), advocaat arbeidsrecht bij 
Suzanne Meijers Arbeidsrecht Advocaat in Utrecht

Rogier Wolf (45), advocaat ondernemingsrecht 
bij UdinkSchepel Advocaten in Den Haag

Elmira Baghery (36), advocaat corporate en 
commercial litigation bij AKD in Amsterdam

‘Ik maak geen gebruik van persberichten, maar 
deel wel regelmatig successen en updates via social 

media, zoals LinkedIn, Twitter en Instagram. Daarbij 
noem ik uiteraard geen namen van cliënten. Ik merk dat op 

Instagram veel successen worden gedeeld door vooral de vrouwelijke advocaat 
tot pakweg veertig jaar, de gunfactor is daar groot. Een geslaagde regeling waar 
je cliënt blij mee is, hoort er gewoon bij, maar ik deel wel graag dingen waar 
ik enthousiast over ben. Zo ben ik dit jaar door meerdere media geïnterviewd, 
waaronder NRC Handelsblad, RTL Z en BNR Nieuwsradio. Die momenten dragen 
bij aan je naamsbekendheid.’

‘Binnen kantoor worden successen zeker gevierd. Dan 
gaan we met z’n allen aan de koffie en taart. Persbe-
richten versturen we niet vaak en ik deel ook slechts 
in beperkte mate successen met de buitenwereld, mede 
met het oog op de geheimhoudingsplicht. In veel aandeel-
houdersgeschillen en overnames die wij behandelen, willen 
cliënten om meerdere en goede redenen ook vaak niet in de publiciteit komen. 
Naast mijn werk als advocaat publiceer ik regelmatig en geef ik cursussen aan 
beroepsgenoten. Daarover plaats ik wel berichten op LinkedIn. Het is leuk om 
daarop reacties te ontvangen en het levert werk op.’

‘Ons kantoorbeleid is dat we externe uitingen 
–  uitgezonderd vakinhoudelijke publicaties en 
dergelijke –  afstemmen met onze marketingafdeling. 
Iedere advocaat kan daarnaast successen delen op ons 
intranet, of dat nu een publicatie, nieuwe cliënt, grote transactie 
of optreden in de media is. Van dat podium maakt iedereen dankbaar 
gebruik. Bij een groot kantoor heb je niet dagelijks contact met elkaar en zo 
blijf je toch van elkaars successen op de hoogte. Qua social media gebruik 
ik alleen LinkedIn. Een succes zou ik daar delen als dat commercieel of 
inhoudelijk echt interessant is en de cliënt toestemming geeft.’

‘Ik deel dingen waar ik 
enthousiast over ben’

‘Met z’n allen aan de koffie en taart’

‘We delen successen op intranet’

@ADVOCATENBLAD

#EEUWCONGRES

Het #eeuwcongres van het 
@ Advocatenblad was zeer goed 
georganiseerd en verzorgd. 
En, niet onbelangrijk, het was 
ook erg gezellig.
@JMVeldhuis

Grote cabaret hilariteit 
bij de afsluiting van het 
#eeuwcongres @ Advocatenblad 
“gaat wel allemaal af van de borrel”
@gjgijsbert

@Advocatenblad #Eeuwcongres. 
Veel bekenden! Inhoudelijk 
goed, maar ook leuk. Zie ik daar 
@ JongeBalieNL voorzitter?
@LeTableau

Wat is BD? Vooral een proces (!) 
van het identificeren van kansen, 
het ontwikkelen van een reputatie 
en het opbouwen van relaties met 
bestaande en potentiële cliënten, 
aldus @BeatrijsvSelm #Eeuwcongres
@EvaPeeters1976

Interessante casuïstiek bij 
Masterclass Tuchtrecht van 
Robert Sanders #Eeuwcongres
@Disciplina2015

Leuke interactie met de zaal door 
@ elsemiekehh #Eeuwcongres
@mhermkes

“Cliënten weten niet goed waar ze 
terecht kunnen; welke advocaat 
’t meest geëquipeerd is” Volgens 
Diana de Wolff ligt daar een taak 
voor de @ Advocatenorde om goede 
platforms te creëren #eeuwcongres
@BeatrijsvSelm

Legal Tech: Adviseren doet u 
inderdaad net als autorijden zelf, 
maar ondersteund door navigatie, 
botspreventie, ABS, etc. Tools 
en nieuwe vaardigheden helpen 
u de client beter te bedienen 
#eeuwcongres @Advocatenblad
@H_Schuurman

Wilt u ook eens deelnemen aan deze rubriek? 
Stuur dan een mailtje naar s.kuijsten@advocatenblad.nl.
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Zoveel rechters heeft de Amster-
damse strafadvocaat Willem 
Jebbink in één keer gewraakt. 
Het betreft alle strafrechters van 
de Hoge Raad. Jebbink hekelt de 
‘onzichtbare beïnvloeding’ in 
de raadkamer door zogeheten 
reservisten, waardoor volgens 
hem niet duidelijk is hoe een 
besluit tot stand komt.

CIJFERS

D e FBI-opleiding te Quantico 
besteedt met enige regelmaat 
aandacht aan (internationa-

le) befaamde cold cases. Denk aan 
Jack the Ripper, Tupac Shakur of de 
Zodiac Killer. Een bijzonder dossier 
vormt de vraag wie Anne Frank heeft 
verraden. Volgend jaar, op 4 augustus 
2019, is het 75 jaar geleden dat Anne 
Frank, haar familie en de andere on-
derduikers in het Achterhuis werden 
gearresteerd. Ondanks verschillende 
onderzoeken is nooit achterhaald wat 
de omstandigheden waren die tot 
haar arrestatie hebben geleid. Een on-
derzoeksteam, dat onder meer bestaat 
uit FBI-agenten, tracht met nieuwe 
onderzoeksmethoden antwoord op 
deze vraag te vinden.
Nederland kent duizenden cold cases. 
Sommige spraakmakende zaken 
worden na jaren vrij plotseling opge-
lost zoals Marianne Vaatstra, Nicole 
van den Hurk, de Utrechtse seriever-
krachter en de Puttense moordzaak. 
Onopgelost blijven dossiers als Sedar 
Soares, de moord op Chris van de 
Werken en vele anderen.
In het dossier-Nicky Verstappen lijkt nu 
een doorbraak te zijn met de aanhou-
ding van verdachte Jos B. Het DNA-pro-
fiel in veel dossiers een belangrijke oor-
zaak van de doorbraak. Opvallend is 
dat vaak wordt geconstateerd dat de da-
der ofwel al in een onderzoeksdossier 
voorkwam of dicht in de buurt van het 
slachtoffer of de plaats delict woonde. 
De maatschappelijke verontwaardiging 
naar het OM (‘waarom hebben jullie dit 
niet eerder ontdekt?’) is begrijpelijk, 
maar onterecht. Jarenlange bezuini-
gingen bij het Nederlands Forensisch 
Instituut (NFI) hebben geleid tot een 

perverse roulette en een paradox in 
de opsporing.
Rechercheurs en officieren van justitie 
mogen vandaag de dag in een moord-
zaak maximaal vijf sporen naar het 
NFI sturen. Het NFI sluit basiscontrac-
ten af met politie en justitie. Daarin 
is geregeld dat het NFI zijn tijd tussen 
beide partijen gelijk zal verdelen (een 
paar kleine partijen daargelaten). Het 
aantal uren dat het NFI per zaak kan 
besteden, komt omgerekend neer 
op het analyseren van maximaal vijf 
sporen per zaak. Iedereen begrijpt 
dat het lastig rechercheren is als 
tien of twintig sporen op een plaats 
delict worden veiliggesteld. De keuze 
in sporen die opgestuurd moeten 
worden naar het NFI, voelt als een 
perverse roulette. Bovendien ontstaat 
een paradox in de opsporing. Gesteld 
dat DNA-technieken verbeteren, en 
dat doen ze, dan nog mag het dossier 
later niet opnieuw worden geopend. 
De sporen die oorspronkelijk niet naar 
het NFI zijn opgestuurd, vallen buiten 
de boot. Pas zodra het dossier als cold 
case wordt gedefinieerd, ontstaat een 
volgende kans om opnieuw een aantal 
sporen in te sturen.
Wellicht dat in de zaak-Nicky Verstap-
pen eerder aanknopingspunten waren 
gevonden als meer sporen naar het 
NFI waren opgestuurd. Stop daarom 
de perverse roulette met dadersporen 
en de onacceptabele paradox in de 
opsporing. Het NFI moet voldoende 
financieel geoutilleerd worden om aan 
de onderzoeksvragen van politie en 
justitie te voldoen. Wie weet vernemen 
we in 2019 wie 75 jaar geleden Anne 
Frank verraadde. Laten we bij andere 
cold cases niet zolang wachten.

Perverse roulette

COLUMN

CITAAT

‘Bij de tradi-
tionele grote 
advocaten-
kantoren 
is een 
tachtig urige 
 werkweek 
een voor-
waarde om 
verder te 
 komen.’
Moshe Beukers (32), bestuurslid 
bij Stichting Jonge Balie Nederland, 
legt in weekblad Elsevier uit waarom 
overwerk inherent is aan het vak.

DOOR!/!HARRY!VEENENDAALELF
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COLLEGA GEZOCHT!

Jag erKuiper
A D V O C A T E N

Wie zijn wij? 
Persoonlijk, snel en kwaliteitsgericht. Dat is JagerKuiper advocaten. We 
hebben een mooie landelijke vaste klantenkring, die voornamelijk bestaat 
uit bouwbedrijven, loon- en grondverzetbedrijven en agrarische bedrij-
ven. En we doen alleen waar we goed in zijn: de brede civiele praktijk 
gericht op deze ondernemingen. Kwaliteit vinden wij vanzelfsprekend. Net 
zoals werken met plezier. Dat halen we uit de samenwerking met elkaar, 
onze klanten én uit een goede balans tussen werk en privé. 

Wie ben jij? 
Jij bent als advocaat slim genoeg om een zaak van meerdere kanten 
te bekijken en praktisch genoeg om een oplossing te bedenken die 
de klant echt helpt. Super als je ervaring hebt in het bijstaan van mkb-
ondernemingen, het insolventie- of arbeidsrecht. 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een baan in een informele werkomgeving met een sterk 
secretariaat. Je gaat aan de slag in de historische binnenstad van Hattem, 
met een weergaloos uitzicht op de IJssel. Parttime werken is voor ons geen 
enkel probleem. Ook bieden we je de mogelijkheid om je steeds verder    
te specialiseren.

Vragen of solliciteren? 
Bel of mail Frank Kuiper voor 12 november 
(038 - 444 99 88 / 06 - 10 68 79 39 of kuiper@jagerkuiper.nl)

ConferenceCall.nl
De eenvoudigste conference call dienst 

van Nederland.

- Vele advocaten gebruiken het -

Meer dan 100.000 gebruikers.

Inbelnummers in 70+ landen.

Gratis uw conferencecall opnemen.

Binnen 1 minuut geregeld.

Geen contract.

Geen file, geen reistijd.

Vraag uw gratis pincode aan en u kunt 
direct een conferencecall plannen.

www.conferencecall.nl

Wij bieden
• een dynamische en inspirerende werkomgeving;
• alle ruimte om te ondernemen en op hoog niveau juridisch
    te werken;
• ruime ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;
• een goede work-life balance;
• marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Voor verdere informatie over deze vacature, 
kijk op onze website: www.pallas.nl

Pallas Advocaten is een niche-advocatenkantoor 
in Amsterdam, gespecialiseerd in arbeidsrecht 
en medezeggenschapsrecht, met een speciale 
focus op internationale arbeidsverhoudingen. 

Pallas Advocaten 

ZOEKT EEN ADVOCAAT-MEDEWERKER 

(3-5 JAAR ERVARING)
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IN BEELD

Nipplegate in Twente
DOOR!/!KEES!PIJNAPPELS!!!!BEELD!/!JOEP!GIERVELD

T ijden veranderen. Meer dan een 
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Regelrecht van de gebroeders 
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Enkele weken geleden is het verwij-
derd, na klachten van bezoekers.
Het doek toont de duivel, die met 
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K ort voor de zomer schreef 
Dekker de Tweede Kamer dat 
hij het ‘probleemoplossend 

vermogen en de denkkracht van 
professionals’ in en om het stelsel 
van de gefinancierde rechtsbijstand 
‘optimaal wil benutten’. 
Zo de minister dat werkelijk wilde, 
dan is hij er niet in geslaagd de 
advocatuur te overtuigen van die 
ambitie. Zowel individuele advocaten 
als advocatenorganisaties spraken 
de afgelopen weken hun afschuw uit 
over de beleidsplannen van Dekker. 
Via NRC Handelsblad lekte uit dat het 
ministerie van Justitie en Veiligheid 
de gesubsidieerde rechtshulp wil 
beperken tot straf-, BOPZ- en asiel-
rechtszaken. Civiel en bestuursrecht 
worden uitgesloten, tot verbijstering 
van de beroepsgroep. Is dat nu het 
resultaat van al dat constructieve 
overleg?

Minister Dekker voor Rechtsbescherming hee# de 
verzamelde toevoegingsadvocatuur in de gordijnen 
gejaagd met zijn uitgelekte plan voor de herziening van 
de rechtsbijstand. Boosheid en verwarring alom.

OPHEF OM 
RECHTSBIJSTAND

Het jarenlange debat over de rechts-
bijstand dreigt nu te ontaarden in 
een keiharde botsing tussen het 
kabinet en de advocatuur. Of het 
werkelijk zover komt, zal de komen-
de weken blijken. Portefeuille houder 
Dekker moet de Tweede Kamer 
formeel nog informeren over zijn 
plannen. Dat gebeurt naar verwach-
ting nog voordat eind november de 
begroting van J&V wordt behandeld.
Hoewel de ministerraad al heeft 
ingestemd, kan de VVD-minister 
nog besluiten zijn plannen aan 
te passen. Coalitiegenoten CDA 
en D66 hebben immers al laten 
weten niet akkoord te zullen gaan 
met uitsluiting van bepaalde 
rechtsgebieden. De vraag is of 
Dekker – met op de achtergrond zijn 
baas oud-advocaat Grapperhaus 
– de confrontatie aandurft of dat 
hij bijdraait. 

D at voorspellen consultants 
van Venturis Consulting 
in hun rapport Legal 

Tech and Digital Transformation: 
Competitive Positioning and 
Business Models of Law Firms 
(2018, Globe Law and Business).
De drijvende kracht achter veran-
dering is niet de technologie op 
zichzelf, beschrijven de consul-
tants.
Eerder zijn het de gewijzigde eisen 
en behoeften van cliënten die zor-
gen voor een strategische herijking 
van het advocatuurlijke diensten-
pakket. Legal tech en digitalisatie 
zorgen weliswaar voor efficiëntie, 
maar brengen geen concurrentie-
voordeel teweeg, is de analyse van 
de consultants. 
Volgens de onderzoekers onder-
gaat de juridische sector een eigen 
‘industriële revolutie’, waarin 
afscheid genomen wordt van het 
ambachtelijke werk.
Dat levert veel positiefs op voor 
advocaten, stellen de Venturis 
consultants, maar vereist tegelijk 
van hen dat ze opnieuw kijken 
naar hun businessmodellen, de rol 
van advocaten en hoe ze juridisch 
advies leveren. 
De consultants adviseren advo-
catenkantoren met het oog op de 
toekomst interne processen meer 
te stroomlijnen, op een speelse 
manier te experimenteren en een 
netwerk op te bouwen in de legal 
tech industrie.

Advocatenkantoren die de 
komende vijf tot tien jaar 
de strategische impact van 
legal tech en digitalisering 
op hun businessmodellen, 
werkprocessen en positio-
nering analyseren en antici-
peren, gaan een zonnige 
toekomst tegemoet. 

INDUSTRIËLE 
REVOLUTIE

De Orde Oost-Brabant hee# rugzakjes laten bedrukken om 
te protesteren tegen de a$raak van de rechtsbijstand.
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D at vindt althans de organi-
satie achter de verkiezing 
voor Patroon van het Jaar, 

die dit jaar voor de tiende keer wordt 
gehouden. Onlangs werden de 
 genomineerden gekozen.
Alle inzendingen zijn voor nomina-
tie geanonimiseerd, vertelt mede-
organisator Christ’l Dullaert van inte-
rimbureau Le Tableau. ‘Het  geslacht 
en de namen zijn eruit gehaald. 
Daarom is het des te verrassender dat 
er deze keer zo’n mooie verdeling van 
grootte, geslacht en locatie tot stand 
kwam.’ De winnaar wordt tijdens het 
Jonge Balie Congres op 1 november 
bekendgemaakt.

GENOMINEERDEN
Cindy Koole (42), jeugdstrafrecht-
advocaat bij Olie & de Jonge 
advocaten (Goes)
Een goed patroon leeft zich volgens 
Koole in in de wereld van de stagiair. 
Toch was ze even stil van de nominatie. 
‘Ik doe voor mijn gevoel niks bijzon-
ders.’ Haar advocaat-stagiair Sophie 
Veldhof noemt Koole integer, stress-

bestendig en betrokken. ‘Ze ziet erop 
toe dat ik mezelf blijf ontwikkelen. De 
kracht zit niet alleen in haar concrete 
en expliciete feedback aan mij, maar 
juist in het voorbeeld dat zij voor mij 
is. Als advocaat, maar ook als mens.’

Pjotr Heemskerk (41), Litigation 
& Risk Management bij 
Loyens & Loeff (Rotterdam)
Hij noemt de nominatie een ‘enorme 
blijk van waardering voor de continue 
poging om advocaat-stagiairs zo veel 
mogelijk bagage mee te geven voor 
hun werkzame leven’. Een goed pa-
troon moet het leuk vinden om kennis 
over te dragen. Volgens stagiair Bas 
Lem leert Heemskerk niet alleen de 
jongste medewerkers de fijne kneep-
jes van het advocatenvak. ‘Hij is voor 
iedereen binnen kantoor een onmis-
bare bron van kennis en ervaring.’

Marjon Lok (38), 
corporate praktijk, DVDW 
Advocaten (Den Haag)
In haar feedback is zij streng doch 
rechtvaardig. Een compliment 

WIE WORDT PATROON 
VAN HET JAAR?
Een goed patroon hee# uitstekende mondelinge en schri#elijke 
communicatieve vaardigheden en het vermogen om adequaat 
feedback te geven. Daarnaast is hij of zij integer en stressbestendig.

moet worden verdiend, maar heeft 
daarom ook veel waarde. Dat zegt 
stagiair Kirsten Moonen over 
‘de voortreffelijke begeleiding’ van 
haar patroon. Volgens Lok zelf gaat 
het om het nemen van genoeg tijd. 
‘Met alleen aanpassing van stukken 
van de stagiair kom je er niet. In het 
kader van de bredere ontwikkeling 
is het nuttig om de stagiair vanaf het 
begin mee te nemen in bijvoorbeeld 
het declaratieproces.’

Etiënne Courbois (34), 
bankingpraktijk bij 
Allen & Overy (Amsterdam)
‘Etiënne geeft vertrouwen en biedt 
daardoor een vertrouwde omgeving.’ 
Mercedeh Naseri is vol lof over haar 
patroon. ‘Naast dat hij zorgzaam 
en betrokken is, bewonder ik hoe 
hij zijn werk en collega’s benadert. 
De banking-praktijk vergt toewijding 
en stressbestendigheid. Etiënne 
is daar het perfecte voorbeeld van. 
Ook waardeer ik dat hij, als dingen 
minder goed gaan, de tijd neemt om 
feedback te geven en te motiveren.’

Cindy Koole Pjotr Heemskerk Marjon Lok Etiënne Courbois
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H et hoofd van de  fiscalisten 
van Baker McKenzie Am-
sterdam, de Braziliaanse ad-

vocaat en belastingadviseur Juliana 
Dantas (41), geeft leiding aan zeventig 
professionals en is moeder van twee 
jonge kinderen. Ze studeerde in 
Brazilië bedrijfskunde en rechten, in 
Nederland specialiseerde ze zich in 
Nederlands, Internationaal en Euro-
pees belastingrecht. Na zeventien jaar 
Nederland verbaast ze zich nog steeds 
over de gebrekkige vrouwenparticipa-
tie op de arbeidsmarkt. Tijdens een 
wandeling op hoge hakken over de 
Zuidas beschrijft ze haar werkdagen. 
‘In mijn praktijk heb je een redelijk 
voorspelbaar werk volume en ik 

werk vaak voor Latijns- Amerikaanse 
klanten of klanten met business in 
Latijns-Amerika, dus die kan ik ook 
’s avonds bellen. Ik probeer vaak op 
tijd thuis te zijn om met de kinde-
ren te eten, lees voor, stop ze in bad 
en breng ze naar bed. Daarna ga ik 
weer aan het werk. Deze flexibiliteit 
is essentieel voor een moeder om op 
dit niveau te kunnen blijven werken. 
Hoewel je met alle gemakken van nu 
wat flexibeler bent, ben ik toch wel 
altijd met werk bezig. Ik check mijn 
mails als ik tv kijk en ook ’s avonds 
laat denk ik na over de strategie die 
ik wil toepassen in een klantdossier. 
Hoelang je op kantoor zit, is geen 
goede maatstaf meer. Het is meer hoe 

toegewijd je bent.’ In de top van de za-
kelijke advocatuur verwachten klan-
ten veel. ‘Voor mijn klanten ben ik 
altijd beschikbaar, de klant is koning, 
dus dat betekent dat mijn telefoon 
ook aanstaat als ik uit eten ga.’

OPVOEDING
Alle drie de vrouwelijke tax partners 
van Baker McKenzie Amsterdam heb-
ben een internationale achtergrond. 
Geen toeval, denkt ze. ‘Ik denk dat 
dat te maken heeft met opvoeding, 
met wat je ziet. Mijn moeder is arts, 
mijn vader ingenieur, die hebben 
altijd fulltime gewerkt en ons dat 
voorbeeld gegeven. Hier in Neder-
land heerst een meer traditionele 
rolverdeling tussen de vrouw en de 
man in het gezin. De man haalt het 
grote geld binnen, de vrouw werkt 
ook, maar ondersteunend. Iedereen 
moet zelf weten hoe hij zijn prioritei-
ten stelt natuurlijk, maar ik ben ook 
klassenmoeder en help op school 
waar ik kan.’ Koken, boodschappen, 
opruimen, daar schakelen Dantas en 
haar man hulp voor in. ‘Ik doe niet 
veel in huis. Als ik er ben, ben ik er 
voor mijn kinderen, heb ik quality-
time met ze. Je moet selectief zijn. 
Zo kan ik een betrokken moeder 

Fulltime 
ambitie

DOOR!/!ERIK!JAN!BOLSIUS!!!!!BEELD!/!JEAN-PIERRE!JANS

Juliana Dantas, Head of Tax bij Baker McKenzie, 
verbaast zich nog elke dag over het gebrekkig 
aantal vrouwelijke advocaten dat doorstroomt 

naar de top. Het kan wel, laat ze zien.

Juliana Dantas
2011-nu Partner Tax Baker & McKenzie

2006-2011 Senior Tax Lawyer Loyens & Loeff

2002-2006 Manager Deloi"e 

1999-2002 International Tax Lawyer KPMG (Brazilië)

Gehuwd, twee kinderen
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zijn en een carrière hebben.’
Nadat Dantas op haar vijftiende een 
exchange-programma in Engeland 
en Duitsland deed, wilde ze per se 
terug naar Europa. De veiligheid en 
stabiliteit van het continent trokken 
haar aan. Als afgestudeerd fiscalist 
en jurist vond ze een baan in Rotter-
dam. Waar ze in Nederland het meest 
aan moest wennen? ‘Het is hier alle-
maal heel serieus. Er wordt te weinig 
gelachen. Wat ik zeer ben gaan waar-
deren, is het respect voor het privéle-
ven. Je werkt om te leven, je leeft niet 
om te werken.’ Dantas werkt nu zeven 
jaar bij Baker McKenzie Amsterdam. 
‘Baker is zeer internationaal, niet 
alleen het wereldwijde kantoor en de 
klanten, maar ook de collega’s. Dat 
past goed bij mij. In ons fiscale team 
in Nederland hebben we verschillen-
de nationaliteiten en achtergronden. 
Ik vind die discussie allochtoon- 
autochtoon een beetje raar. Ik ben 
allochtoon, want ik ben niet hier 
geboren of opgegroeid. Maar verder 
is iedereen die hier wordt geboren 
en opgroeit toch Nederlander, ook 

als hun ouders een andere achter-
grond hebben?’
Zo vrij als Dantas praat over diversi-
teit, zo voorzichtig wordt ze als haar 
belastingpraktijk ter sprake komt. 
Ze weet dat er kritiek op is in de 
samenleving en haar werk is altijd 
vertrouwelijk. Al pratend en wande-
lend is ze bij het Amstelpark uitgeko-
men. Iets kan ze wel over haar werk 
vertellen. ‘Ik help general counsels en 
tax-directors met de implementatie 
van grote projecten, adviseer hoe ze 
hun resultaten op fiscaal gebied be-
ter kunnen maken. Hopelijk hebben 
ze dan minder operationele kosten 
en is hun juridische structuur uitein-
delijk beter.’

QUOTUM
Op weg terug naar kantoor geeft ze 
aan hoe er meer vrouwen naar de 
top kunnen. ‘Ik geloof niet meer dat 
het vanzelf gaat. Als je echt iets wilt 
veranderen, is een quotum nodig. 
Lang dacht ik dat we er op eigen 
kracht en inzet kunnen komen, want 
vrouwelijke advocaten zijn net zo 

goed als andere collega’s. Maar die 
kwaliteit wordt anders beoordeeld 
door de meerderheid en als de meer-
derheid man is, gelden mannelijke 
normen. Je moet diversiteit in een 
keer afdwingen. Laat een computer 
sollicitanten selecteren op basis van 
een cv, en zorg dat de helft van de 
interviewers vrouw is, divers is, om 
de kandidaten met een andere bril 
te bekijken.’ Alle goede bedoelingen 
ten spijt is ook Baker McKenzie er 
nog niet. Hoe verandert zij dat, als 
leidinggevende? ‘Ik zit sinds juli in 
het MT Tax, en het is voor het eerst 
dat dat geheel uit vrouwen bestaat. 
De eerste gedachten zijn dat je moet 
ingrijpen in procedures, of bewust 
vrouwelijke laterals moet aannemen, 
mensen die zij-instromen van andere 
kantoren en die niet bij ons opgroei-
en. Verder moet het bedrijf zelf er ook 
voor zorgen dat vrouwen en mensen 
met een andere achtergrond het 
prettig vinden om er te werken. Daar 
hoort bij dat we niet te veel kijken 
naar het aantal uren dat je op kan-
toor zit, maar naar wat je levert.’

‘Ik vind de 
discussie 
autochtoon 
versus allochtoon 
een beetje raar’
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LILI EN HOWICK 
TONEN HET BELANG 
VAN EEN GOEDE 
KINDERPARDON-
REGELING

©
 AN

P / Lex van Lieshout
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altijd hangt het zwaard van Damocles 
ze boven het hoofd. In tien jaar tijd 
is het gezin dertien keer verhuisd. 
De politie kwam eens ’s nachts bij ze 
binnen. Sindsdien durft de jongste 
niet meer alleen te slapen.’
De asielaanvraag van de ouders 
werd in eerste aanleg, in bezwaar 
en beroep afgewezen. In 2015 
heeft Pieters voor de jongens een 
verblijfsvergunning aangevraagd op 
basis van het Kinderpardon, maar dat 
was tevergeefs, ook in de bezwaar- en 
beroepsprocedure. Pieters: ‘De vraag 
die in de huidige artikel 64-procedure 
centraal staat, is of er een medische 
noodsituatie zal ontstaan als de 
kinderen worden teruggezonden 
naar het land van herkomst.’

Z oals Lili en Howick zijn er 
in Nederland een heleboel. 
De Utrechtse asieladvocaat 

Judith Pieters staat een gezin bij met 
twee Armeense zoons. De jongens 
verblijven sinds hun vijfde jaar en 
hun geboorte in Nederland. Hun 
vader ontvluchtte het thuisland en 
kwam hier in januari 2018. Driekwart 
jaar later volgde de moeder met haar 
kinderen. Op dit moment loopt er 
voor de broers een procedure op ba-
sis van artikel 64 van de Vreemdelin-
genwet: uitstel van vertrek op grond 
van psychische problemen. ‘En die 
problemen hebben natuurlijk alles te 
maken met hun situatie,’ vertelt Pie-
ters. ‘Ze weten niet beter dan dat ze 
in Nederland zijn opgegroeid. Maar 

Op het nippertje 
kwamen Lili en Howick 
onder een uitze%ing 
naar Armenië uit. 
Wat betekent 
deze zaak voor 
advocaten die andere 
asielkinderen bijstaan?

DOOR!/!SABINE!DROOGLEEVER!FORTUYN

Advocatenblad_2018_08.indd   15 12/10/2018   11:53:04



2018  |  8

16 ACTUEEL ADVOCATENB!D

Als het vertrek van de broers op basis 
van deze procedure wordt uitgesteld, 
mogen de ouders ook tijdelijk blijven. 
Voor de lange termijn is er geen 
oplossing. De weg naar de staats-
secretaris ligt nog open.

PRECEDENTWERKING
Bij Lili en Howick streek staatsse-
cretaris Mark Harbers (VVD) over 
zijn hart. Na slepende asielprocedu-
res kregen de kinderen alsnog een 
verblijfsvergunning doordat Harbers 
gebruikmaakte van zijn discretionai-
re bevoegdheid. De staatssecretaris 
heeft niet precies aangegeven welke 
bijzondere omstandigheden voor 
hem doorslaggevend waren. Feit was 
dat hij ‘om’ ging, toen Lili en Howick 
onderdoken. ‘Dit was een unieke 
zaak doordat de moeder een jaar 
eerder gescheiden van haar kinderen 
was uitgezet, vanwege de rapportages 
van de Raad voor de Kinderbescher-
ming, de media-aandacht en de ge-
beurtenissen in de nacht en ochtend 

voor de geplande uitzetting,’ zegt 
Patricia Scholtes (Dinove Advocaten, 
Den Haag), advocaat van de moeder 
van de Armeense broer en zus.
Volgens kinderrechtenorganisatie 
Defence for Children zijn er naar 
schatting vierhonderd kinderen die 
nadat ze een verblijfsvergunning 
hebben aangevraagd, tussen de vijf 
en tien jaar in Nederland verblijven. 
‘Al deze kinderen zouden hetzelfde 
recht op verblijf moeten hebben als 
Lili en Howick,’ zegt juriste Martine 
Goeman van Defence for Children. 
Wat kunnen asieladvocaten doen om 
te voorkomen dat deze ‘gewortelde’ 
kinderen het land worden uitgezet?
Juridisch gaat er geen precedentwer-
king uit van de verblijfsvergunning 
die Lili en Howick kregen. De staats-
secretaris beroept zich op de unici-
teit van de persoon en de casus en 
zal iedere zaak apart beoordelen. Het 
lijkt evenmin eenvoudig de rechter 
op basis van deze beslissing te bewe-
gen andere kinderen een verblijfsver-

gunning te verlenen. ‘Je beroept je in 
dat geval op het gelijkheidsbeginsel,’ 
zegt asieladvocaat Frans Willem 
Verbaas (Collet Advocaten, Alkmaar). 
‘Maar er zijn bijna altijd wel verschil-
len te benoemen.’
Sinds zijn aantreden heeft Harbers 
zijn discretionaire bevoegdheid 
26 keer ingezet. Op basis hiervan 
mochten 59 mensen in Nederland 
blijven, zo blijkt uit cijfers van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Zijn voorganger Klaas Dijkhoff heeft 
de bevoegdheid tussen 2015 en 2017 
240 keer gebruikt.
Een verblijfsvergunning op basis van 
deze bevoegdheid blijft een laatste 
redmiddel voor een individueel geval. 
Vluchtelingenkinderen kunnen er 
geen rechten aan ontlenen. Natuur-
lijk kunnen ze zich ook wenden tot 
de staatssecretaris voor een unieke 
beoordeling van hun zaak. ‘Dat 
is iets wat tot het instrumentari-
um behoort,’ zegt Wil Eikelboom, 
mensenrechtenadvocaat bij Prak-

Kinderpardon
Het Kinderpardon vindt zijn oorsprong in 2012, toen de ministerraad de Maurowet 
aannam. Deze moest discussies als die over Mauro voorkomen. De Angolese jongen 
kwam als kind alleen naar Nederland. Toen hij na zijn ach"iende verjaardag dreigde 
te worden uitgezet, ontstond er rondom zijn procedure veel ophef. Uiteindelijk 
mocht hij toch blijven. Naar aanleiding hiervan dienden Diederik Samsom (PvdA) en 
Joël Voordewind (ChristenUnie) een wetsvoorstel in dat per 1 februari 2013 hee# geleid 
tot het Kinderpardon. Deze regeling gee# kinderen die langdurig in Nederland verblijven 
onder bepaalde voorwaarden het recht op een verblijfsvergunning.

Aantal afgehandelde zaken Aantal inwilligingen

Vanaf mei 2013 640 30

2014 540 40

2015 510 30

2016 270 <10

2017 140 10

Bron: Rapportage Vreemdelingenketen 2018 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
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ken d’Oliveira en voorzitter van de 
Vereniging Asieladvocaten & -Juristen 
Nederland (VAJN). ‘Het is een van 
de laatste opties, maar je kunt het 
wel proberen.’

FARCE
Frans Willem Verbaas stond dit jaar 
een Afghaans gezin bij met langdurig 
in Nederland verblijvende kinde-
ren. De staatssecretaris paste zijn 
discretionaire bevoegdheid toe en 
verleende een verblijfsvergunning. 
‘Het is heel fijn dat de staatssecreta-
ris dat kan doen,’ zegt Verbaas. ‘Maar 
hij heeft veel vrijheid om zijn eigen 
afwegingen te maken.’
Dit kabinet zou volgens Verbaas een 
‘fatsoenlijk’ Kinderpardon moeten 
uitwerken. ‘De regeling die er nu 
bestaat, is een farce.’
De harde cijfers lijken het oordeel 
van Verbaas te ondersteunen. Uit de 
Rapportage Vreemdelingenketen 2018  
van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid blijkt dat er tussen mei 
2013 en december 2017 aan 120 van 
de 2160 aanvragers een vergunning is 
verleend op basis van het Kinderpar-
don (zie kader). Deze verblijfsvergun-
ningen zijn zowel naar de kinderen 
als naar hun ouders gegaan. In 2016 
en 2017 kwam het aantal verblijfsver-
gunningen op basis van het Kinder-
pardon niet boven de tien uit. ‘Het 
aantal aanvragen loopt ook sterk 
terug,’ zegt Goeman van Defence 
for Children. ‘Niet omdat er minder 
kinderen zijn die hier heel lang ver-
blijven, maar omdat de aanvraag zo 
kansloos is geworden.’

LAISSEZ-PASSER
Volgens Goeman zijn de voorwaar-
den van de ‘Definitieve Regeling’ 
dermate streng dat bijna niemand 
ervoor in aanmerking komt. Zo moet 
kunnen worden aangetoond dat is 
meegewerkt aan terugkeer naar het 
land van herkomst. Alleen al op die 
grond wordt de aanvraag meestal 

afgewezen, meldt Goeman.
Advocaat Verbaas geeft hiervoor 
een belangrijke reden. Volgens 
hem begint de Dienst Terugkeer 
en Vertrek (DT&V) regelmatig met 
vertrekgesprekken als het beroep 
tegen de afwijzing van een verblijfs-
vergunning nog loopt. ‘Bijvoorbeeld 
door vluchtelingen een laissez-passer 
(reisdocument voor terugkeer, red.) 
te laten ondertekenen en ze zelfs te 
presenteren bij de ambassade. Daar 
willen vluchte-
lingen over het 
algemeen niet 
aan meewer-
ken. Ze wil-
len eerst de 
uitspraak van 
de rechter in hun beroepsprocedure 
afwachten. Vervolgens wordt hen bij 
de aanvraag van het Kinderpardon 
verweten dat ze niet aan de vertrek-
procedure hebben meegewerkt. 
Uit recente jurisprudentie van het 
Hof van Justitie in Luxemburg in 
het Gnandi-arrest blijkt dat het in 
strijd is met het unierecht om de 
vertrekprocedure te beginnen als de 
beroepsfase nog aan de gang is.’

GEWORTELD
Zowel asieladvocaten als Defence for 
Children vinden dat het Kinderpar-
don en de Vreemdelingenwet aanpas-
sing verdienen. Wil Eikelboom: ‘Het 
idee van het initiatiefwetsvoorstel 
was dat kinderen die langer dan vijf 
jaar in Nederland verblijven en hier 
geworteld zijn, recht hebben op een 
verblijfsvergunning. Deze regeling is 
nu een wassen neus. Daarom moet 
het Kinderpardon worden gecorri-
geerd, de beperkende voorwaarden 
moeten eruit worden gehaald. De 
zaak van Lili en Howick toont het 
belang van een goede Kinderpardon-
regeling.’
Volgens Martine Goeman geeft de 
zaak van Lili en Howick aankno-
pingspunten om de kinderrechten 

beter in de Vreemdelingenwet vast 
te leggen. ‘Bij Lili en Howick werden 
rapporten van de Raad voor de Kin-
derbescherming en andere profes-
sionals aan de kant geschoven door 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Iets wat ondenk-
baar is in het Jeugdrecht.’ Defence 
for Children pleit ervoor dat in de 
Vreemdelingenwet wordt opgenomen 
dat een kind verblijfsrecht toekomt 
wanneer zijn of haar  ontwikkeling 

wordt bedreigd. ‘Naleving van 
kinderrechten mag niet afhankelijk 
worden gemaakt van de gunst van de 
staatssecretaris. Maar dit moeten we 
regelen in de wet.’ Het huidige kabi-
net heeft zich tot nu toe nog niet ge-
roepen gevoeld het Kinderpardon en 
de Vreemdelingenwet aan te passen.
Voor nu heeft advocaat Scholtes 
van de moeder van Lili en Howick 
wel enkele tips voor asieladvocaten 
die zich toch tot de staatssecretaris 
willen wenden. ‘De staatssecretaris 
kan het best worden bereikt als 
de zaak door een of meerdere 
Kamerleden wordt voorgelegd. 
Daarbij is media-aandacht niet per 
se goed. Vaak is de kans groter dat 
de staatssecretaris gebruikmaakt 
van zijn discretionaire bevoegdheid, 
als de beslissing in stilte kan worden 
genomen.’ Uitzonderingen bevestigen 
ook hier de regel. De massale media-
aandacht voor Lili en Howick werkte 
juist wel weer in het voordeel van 
de twee kinderen.
Ook is het volgens Scholtes voor de 
staatssecretaris van belang dat er 
geen precedent wordt geschapen. 
‘Je moet aannemelijk maken dat de 
individuele omstandigheden schrij-
nend en uniek zijn.’

‘Al deze kinderen zouden 
hetzelfde recht op verblijf moeten 
hebben als Lili en Howick’
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Meer weten? Lees de uitgebreide 
versie op advocatenblad.nl, 
rubriek Ter Zitting.

TER ZITTING

Uit liefde
DOOR!/!LARS!KUIPERS

Wat als je vriendin haar hond verkoopt en ze wil 
hem terug? Inbreken lijkt niet de eerste optie. 
Maar uit liefde kom je tot vreemde daden.

E lke man hier in de zaal weet,’ zegt meneer F., ‘als je 
vrouw iets wil, stel je alles in het werk om te proberen dat 
te krijgen.’

Zijn vriendin had vandaag ook voor de Haagse politierechter 
moeten verschijnen. Ze is er niet; psychisch kan ze het niet aan, 
zegt haar advocaat Jaap Baar.
In 2017 zat mevrouw K. een tijd in een inrichting. Omdat de 
zorg voor haar drie honden erbij inschoot, verkocht ze er een via 
Marktplaats. Eenmaal weer thuis dacht ze: waar is mijn hond?
‘Ze dreigde zichzelf te gaan snijden,’ vertelt F. ‘En ze at nauwelijks 
meer. Toen ik zag dat het zo slecht met haar ging, nam ik het be-
sluit om de hond terug te halen.’ Met een vriend en 150 euro op zak 
– dat had de nieuwe eigenaar voor de hond betaald – reed F. naar 
het huis van meneer B. Die bleek niet thuis. Wat te doen? F.’s vriend 
tikte de ruit van de voordeur in en F. stapte naar binnen. ‘Ik dacht 
alleen maar: die hond moet terug. Hij herkende me nog, ik heb hem 
aangelijnd en we zijn weggereden. Toen de hond terug was, zag ik 
mijn vriendin opleven.’
‘En u dacht: missie geslaagd,’ zegt de rechter.
Inbraak, dat is duidelijk. Maar wat moet het OM nu aan met 
mevrouw K.? De officier houdt het op heling. K. moet ervan hebben 
geweten, denkt hij. Immers: ze had al eerder pogingen gedaan 
om B. ertoe te bewegen haar hond terug te geven, maar dat liep 
op niets uit. De officier eist voor allebei 120 uur werkstraf plus een 
maand voorwaardelijk.
F. zegt dat zijn vriendin van niks wist. Haar advocaat Jaap Baar 
wil die verklaring optimaal benutten. Hij hoort F. als getuige. 
‘U verklaart dat u zelf de beslissing hebt genomen en dat uw 
vriendin dat niet wist. Klopt dat en blijft u daarbij?’
‘Ja,’ zegt F.
‘Mijn cliënt voelde een enorme druk om de hond terug te halen,’ 
zegt zijn advocaat, Claudia Berghout. ‘Hij was hier constant mee 
bezig. Ik vind dat u die druk moet meewegen.’
Daar is weinig van te merken. De rechter veroordeelt F. tot 120 uur 
werkstraf. Bovendien moet hij B. 620 euro schadevergoeding 
betalen. Mevrouw K. spreekt ze vrij.
F. lijkt vooral opgelucht. Zijn vriendin is buiten schot gebleven. 
En daar doe je het voor.

Meer agendanieuws vindt u op 
advocatenblad.nl/agenda.

AGENDA

JONGE BALIE CONGRES
Van papyrusrol naar tablet, van praetor 
naar robotrechter en van codex naar KEI. 
In dit tweedaagse congres zullen spre-
kers en trainers uitgebreid stilstaan bij 
de veranderingen die de advocaat door 
de eeuwen heen heeft doorgemaakt. 
Hoe zag het leven van de Romeinse 
redenaren eruit en hoe past technologie 
in het huidige werkveld van de advocaat? 
En wat brengt de toekomst? Dit alles past 
precies in het thema van het congres: 
Lawyers’ evolution.
Datum: 1 en 2 november.
Locatie: Chassé Theater, Breda. 
Ga naar jongebaliecongres.nl voor 
meer informatie. 

VIA LUSTRUMCONGRES
De Vereniging van incasso- en proces-
advocaten (VIA) bestaat 25 jaar en viert 
dat met het Lustrumcongres The Art 
of Future Litigation. Aan bod komen 
de ontwikkelingen in het procesrecht 
gedurende het bestaan van de VIA, zoals 
de Wet normering buitengerechtelijke 
incassokosten. Ook vindt voor de eerste 
keer de verkiezing voor de beste (jonge) 
procesadvocaat plaats.
Datum: 2 november.
Locatie: Hermitage, Amsterdam.
Ga naar viacongres.nl voor meer 
informatie.

HET NATIONALE 
PRIVACYCONGRES
De Universiteit Leiden organiseert op 
vrijdag 23 november de negende editie 
van het Nationale Privacycongres. 
Sprekers zijn onder anderen hoogleraar 
Octrooirecht en privacy Peter Blok en 
Quinten Kroes, advocaat en partner bij 
Brinkhof. Tijdens het congres worden de 
belangrijkste ontwikkelingen omtrent 
privacy besproken. Ook komen de AVG, 
ePrivacyverordening en collectieve 
acties aan bod.
Datum: 23 november.
Locatie: Mövenpick Hotel, Amsterdam.
Ga naar leidenlawconference.nl voor 
meer informatie.
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BIOGRAFIE

Strafrechtadvocaat Tjalling van der Goot (51)
– Getrouwd en twee kinderen;
– Geboren in Leeuwarden, getogen in Grou, woonachtig in Woudsend;
– Sinds 1994 advocaat, sinds 1999 verbonden aan Anker & Anker;
– Neemt deel in de maatschap en zet de praktijk voort wanneer 

Wim en Hans Anker besluiten te stoppen;
– Werd vorige maand tijdens het eeuwcongres van het Advocatenblad 

door vakgenoten gekozen als de Parel van de Balie;
– Kantoorgenoot Wim Anker roemt hem om het feit dat 

‘Van der Goot tegen de stroom in dur# te roeien, ona&ankelijk, 
met een impopulair standpunt.’ 
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J urisprudentie doorspitten is 
volgens strafrechtadvocaat 
Wim Anker de grote passie 

van zijn kantoorgenoot Tjalling 
van der Goot (51). Zelf kiest hij voor 
de nodige ontspanning toch liever 
voor het zeiljacht dat bij zijn huis in 
Woudsend aangemeerd ligt. ‘Als ik de 
trossen losgooi, ben ik weg en gaat de 
telefoon op stil. Dat is een bijzonder 
moment. Je doet eigenlijk niets, maar 
je bent los van de wal en dus los van 
alle werkdruk en stress.’
Van der Goot, wiens vader directeur 
was van het Friese recreatieschap 
De Marrekrite, kreeg het zeilen in 
tegenstelling tot het advocatenvak 
met de paplepel ingegoten. Toch 

oogt de nuchtere Fries niet alsof 
hij de momenten op het water vaak 
nodig heeft. Ondanks het feit dat hij 
midden in de hectiek van wederom 
een grote zaak zit, straalt Van der 
Goot een en al rust uit wanneer hij in 
de deuropening verschijnt van zijn 
kantoor in Leeuwarden. Na zaken als 
de Cuijckse zedenzaak, Milly Boele 
en Robert M. is Van der Goot nu on-
der meer bezig met de inhoudelijke 
behandeling rondom de verdediging 
van 33 demonstranten die de A7 
blokkeerden op de dag van de lande-
lijke Sinterklaasintocht in 2017.
Stuk voor stuk zaken die veel losma-
ken in de samenleving. Voor Van der 
Goot telkens weer een uitdaging. 

‘KWEEK BEGRIP 
VOOR HET 
ONBEGREPEN 
STRAFRECHTVAK’

De Friese strafrechtadvocaat 
Tjalling van der Goot is door vakgenoten 
gekozen tot Parel van de Balie. ‘Ik loop 
te vaak aan tegen collega’s die het niet 
zo nauw nemen met de gedragsregels.’

DOOR!/!FRANCISCA!MEBIUS!!!!!BEELD!/!RONALD!BROKKE
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‘In dit soort zaken heb je als advocaat 
een wezenlijke rol. Helemaal wan-
neer de zeden in beeld zijn, staat de 
verdachte niet op 1-0 of op 2-0 achter, 
maar op 3-0. Hij of zij heeft naast 
slachtoffers en nabestaanden de pu-
blieke opinie tegen en dat straalt ook 
af op de advocaat.’ Dat roeien tegen 
de stroom in, maakt het vak volgens 
Van der Goot zo boeiend. ‘Anders 
lopen ze over jouw cliënt heen. Wat je 
als strafrechtadvocaat in dit soort za-
ken zegt, wordt niet met open armen 
ontvangen. Dat maakt je strijdbaar.’

Hoe uit zich dat in de praktijk?
‘Het vak van strafrechtadvocaat is 
een onbegrepen beroep. Het groter 
publiek kan zich vaak geen voorstel-
ling maken van wat ons werk inhoudt 
en hoe essentieel wij zijn in de rechts-
staat. Dat maakt het intrigerend. De 
taak van de strafrechtadvocaat is niet 
alleen het bedienen van de cliënt. Wij 
strafrechtadvocaten moeten ook iets 
doen aan het imago van de advocaat 

en aan het kweken van begrip voor 
het vak. Dat kan door het geven van 
interviews en lezingen, maar ook 
door simpelweg de gedragsregels na 
te leven.’

Gebeurt dat naar uw mening niet 
goed genoeg?
‘Integriteit is naast partijdigheid de 
belangrijkste kernwaarde. Je houden 
aan de gedragsregels, fatsoenlijk en 
waardig blijven, ook in de zittings-
zaal. Daar heb ik geen enkele moeite 
mee, maar ik loop te vaak aan tegen 
collega-advocaten die het niet zo 
nauw nemen met de gedragsregels. 
Neem de zaak van Jos B. In die zaak 
zouden vijf of zes advocaten vanuit 
Nederland contact hebben opgeno-
men met zijn Spaanse advocaat. Dat 
is een manier van klanten werven die 
mij niet aanspreekt. Het is in strijd 

met de waardigheid van de advocaat 
en de NOvA moet scherper toezien 
op dit soort excessen. Wij volgen de 
koninklijke route en wachten tot hij 
of zij belt.’

Verdedigt u iedereen die bij 
u aanklopt?
‘Ja, tenzij het niet lukt vanwege een 
capaciteitsprobleem. We trekken bij 
Anker & Anker verder geen enkele 
grens. De inhoud van de zaak, de 
ernst van de verwijten of de persoon 
van de verdachte zijn voor mij geen 
redenen om zaken te weigeren.’

Twijfelt u zelfs niet bij een zaak als 
Robert M.? Uw kinderen waren in die 
periode ongeveer net zo oud als de 
slachtoffers van Robert M.
‘Ik heb in mijn vak soms te maken 
met vervelende klanten of met nare 
reacties, beelden of dossiers. Als je 
dat mee naar huis neemt, hou je het 
niet lang vol. Je moet zo’n zaak als 
Robert M. niet dichtbij laten komen, 

want dan zie je in hem een 
bedreiging voor je eigen 
kinderen. Als dat zo is, ben je 
al een stap te ver en dan moet 
je ophouden. Dat heb ik nog 

nooit gehad. Je weet dat de persoon 
die je bijstaat wordt verdacht van gru-
welijke misdaden, maar dat maakt 
de persoon niet gruwelijk. Het gaat 
om een eerlijk proces. Als de rech-
ter na een eerlijk proces, waarin de 
verdachte alle mogelijkheden heeft 
gehad, tot een vonnis komt, dan is 
dat een eerlijk vonnis. Dat moet het 
uitgangspunt zijn en dan maakt het 
mij niet uit wie ik bijsta.’

Een strafrechtadvocaat moet 
dus de knop om kunnen zetten. 
Welke eigenschappen zijn nog 
meer van belang?
‘Je moet ten eerste mensen willen 
helpen. Verder moet je sociaal zijn, 
verbaal sterk en je moet goed kunnen 
improviseren. Ook moet je tegen 
druk kunnen. In een zaak als Robert 
M. is het van belang dat je stevig in je 

schoenen staat. In die zaak hadden 
zelfs collega-advocaten hevige kritiek 
op het feit dat wij voor vrijspraak gin-
gen. Dus niet alleen leken, maar zelfs 
advocaten lieten zich beïnvloeden 
door de publieke opinie en waaiden 
mee op de golven van emotie. Dat is 
het laatste wat je als strafrechtadvo-
caat moet doen. Je bent als strafplei-
ter niet populair in de zittingszaal. 
Daarom is het zo belangrijk dat je de 
juiste toon hebt.’

Wim Anker vond u mede de Parel 
van de Balie, omdat u de juiste toon 
weet te vatten in gevoelige zaken. 
Hoe vindt u die?
‘Ik begin mijn pleidooi vaak met uit-
leg en begrip naar de nabestaanden. 
Op die manier ben je respectvol naar 
iedereen. Ik merk dat dat in de prak-
tijk werkt. In sommige gevallen krijg 
je zelfs waardering uit onverwachte 
hoek en dat is bijzonder. Als je na 
afloop van een zaak een hand krijgt 
van de vader van een overleden doch-
ter of een brief ontvangt van ouders 
van slachtoffers in de zaak van Ro-
bert M. waarin begrip wordt getoond, 
dan hebben we die zaak met respect 
behandeld. Je dient het belang van 
je cliënt, maar die belangen zijn het 
meest gediend als de rechter je argu-
menten overneemt. Ik ben niet van 
de botte bijl, maar van de nuance en 
de onderbouwing. Deze stijl is ook in 
het voordeel van de cliënt. Dan is het 
mooi als nabestaanden zeggen dat 
we de juiste snaar hebben geraakt.’

Daarentegen krijgt u ook vaak 
te maken met haatmails en zelfs 
doodsbedreigingen. Hoe gaat u 
daarmee om?
‘Haatmails hebben puur met impul-
sief gedrag te maken en de moge-
lijkheden die dat gedrag kunnen 
faciliteren. Je drukt op een knop en 
de mail is verzonden. Dat maken wij 
helaas vaak mee. In de zaak van Ro-
bert M. zijn ook een paar meldingen 
binnengekomen die je als doodsbe-
dreiging zou kunnen zien. Dat past 

‘Wij trekken op kantoor 
geen enkele grens’
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Online betalingen kunnen accepteren
met de module Elektronisch Factureren

Sneller uw declaraties betaald krijgen
met slechts één druk op de knop
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FINANCIEEL ADVISEUR VOOR 
NOTARIAAT & ADVOCATUUR

van Boetzelaerlaan 24H 
3828 NS  Hoogland 
Tel. 033-20 35 000 
info@ronborgdorff.nl 
www.ronborgdorff.nl

Verzeker u van een goede start!

FINANCIEEL ADVISEUR VOOR 
NOTARIAAT EN ADVOCATUUR

VERZEKERINGEN ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER OA: 
BEROEPS- EN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID • CYBERRISKS- EN DATALEKKEN 

• ARBEIDSONGESCHIKTHEID • VERZUIM • INVENTARIS

S?

Ron Borgdorff is verzekeringsspecialist voor advocaten, 
notarissen en vrijgevestigde juristen. Ron kent de 
specifieke risico’s van deze juridische beroepsgroepen. 
Met ruim 25 jaar ervaring staat hij borg voor een 
persoonlijk, gedegen advies op maat en korte lijnen. 

U wilt een financieel adviseur met verstand van úw zaken? 
Ron Borgdorff, dé verzekeringsspecialist voor advocatuur

Beginnend advocaat? SPEAQ
ONBEZORGD 
TELEFONISCH 
VERGADEREN 

Vanaf 1 cent per minuut•	

Tot onbeperkt vergaderen•	

Maandelijkse factuur•	

Inbelnummers in 60+ landen•	

Tot 250 deelnemers•	

Gratis	gesprekken	opnemen•	

Superieure geluidskwaliteit•	

Direct opzegbaar•	

www.SPEAQ.com

Kantoor (op de begane grond) staande en gelegen 
aan DE LAAN VAN NIEUW BLANKENBURG 260 
ROZENBURG-RT

Complete kantoorinventaris. Oppervlakte van de 
bedrijfsruimte bedraagt 74 m2 en pantry van 15 m2. 
Het kantoorpand maakt deel uit van een apparte-
mentencomplex. De bijdrage aan de Vereniging van 
Eigenaren is € 179,00 p/m (incl. stookkosten). Ruime 
parkeergelegenheid beschikbaar en OV op korte 
loopafstand. Prijs n.o.t.k. 

Praktijk op het terrein van het personen- 
en familierecht en strafrecht

Interesse:  06 51 85 30 23

Ter overname aangeboden

Wijnkamp Advocatuur / Advokatur GmbH

Nederlandstalig advocatenkantoor gevestigd in Oostenrijk.

Meerdere advocaten
Meerdere specialismen

Communicatie in de Nederlandse taal.

 A-6460 Imst, Sirapuit 7 Oostenrijk
T: +43 (0) 5412 / 64640 F: +43 (0) 5412 / 64640-15 

M: offi ce@wijnkamp-advocatuur.com W: www.wijnkamp-advocatuur.com

Procederen in Oostenrijk?Procederen in Oostenrijk? Procederen in Oostenrijk?Procederen in Oostenrijk? Procederen in Oostenrijk?
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bij dat impulsieve gedrag. Je wordt er 
niet blij van, maar dit soort mails en 
brieven heb ik gelukkig niet gekre-
gen op mijn thuisadres.’

U noemde net al even dat u uw 
pleidooien altijd begint met 
begrip richting de nabestaanden. 
Hoe kijkt u in dat kader aan tegen de 
uitbreiding van het spreekrecht?
‘Dat is vloeken in de kerk, maar het is 
er nu eenmaal. Dat slachtoffers mo-
gen spreken is niet verkeerd, maar het 
gaat te ver. Ik heb grote moeite met 
het feit dat het spreekrecht zich niet 
meer alleen beperkt tot de gevolgen 
die het strafbare feit heeft gehad voor 
de aangever. Ze bemoeien zich met 
de strafmaat, het bewijs en schelden 
soms zelfs tegen een verdachte. Dat 
vind ik geen verrijking van het straf-
proces. Ook het laatste voorstel om 
spreekrecht in te stellen bij beslissin-
gen van rechters over tbs-gestelden 
als de verpleging voorwaardelijk 
wordt beëindigd, vind ik verkeerd. Als 
slachtoffers een rol krijgen in de voor-
waarden die hierbij worden gesteld, 
schiet het echt te ver door.’

Dan kan het wetsvoorstel om een 
verschijningsplicht voor de verdachte 
in te stellen bij zware gewelds- en 
zedenmisdrijven ook niet op uw 
waardering rekenen.
‘Nee, dat heeft geen toegevoegde 
waarde. Het strafproces draait altijd 
nog om de verdachte. Slachtoffers 
hebben een rol, maar zijn niet partij. 
De voorstellen gaan steeds meer in 
die richting. Dat is een onwenselijke 
ontwikkeling en doet afbreuk aan de 
waardigheid van het strafproces.’

Tijdens het togaprotest op het 
Binnenhof begin dit jaar was 
Anker & Anker ook van de partij. 
Inmiddels zijn er steeds meer 
plannen van minister Dekker om 
te bezuinigen op de gefinancierde 
rechtshulp naar buiten gekomen. 
Een zorgelijke ontwikkeling?
‘Het optreden van de minister tot 
dusver is zeer zorgelijk en als kantoor 
voelen wij het ook. Zaken op toevoe-

ging hebben bij ons een aanzienlijk 
aandeel. We hebben het geluk dat 
we een aantal jaren geleden een 
opleidingspoot hebben opgezet voor 
strafrechtadvocaten. Met de inkom-
sten uit die maatschap ondervangen 
wij de financiële schade als gevolg 
van de bezuinigingen van de afgelo-
pen jaren, maar ik besef al te goed 
dat niet iedereen dat kan.’

Daarnaast raken de plannen 
vooral de burger.
‘De kleine man wordt inderdaad de 
dupe. Het laatste plan van minister 
Dekker waarin hij 
rechtsgebieden uit-
sluit, is helemaal het 
summum. Hij gooit 
het rapport van de 
commissie-Van 
der Meer, die zegt 
dat er juist extra geld moet naar de 
rechtsbijstand, in de prullenbak. De 
man of vrouw die het niet kan beta-
len, heeft straks geen mogelijkheid 
meer om een goede gespecialiseerde 
advocaat te krijgen. Dan is het woord 
“zorg” nog een eufemisme. Dan heb 
je echt een groot probleem. Het is 
een kwalijke ontwikkeling, nota bene 
door een minister die het recht moet 
beschermen. Ik heb er persoonlijk 
moeite mee dat degene die daarvoor 
verantwoordelijk is geen rechten 
heeft gestudeerd. Dat hoeft niet 
meteen te betekenen dat hij geen 
verstand van zaken heeft, maar de 
plannen die hij lanceert, geven op 
zijn minst geen blijk van het oog-
merk om het recht te beschermen. 
Integendeel. Dan vraag ik mij af of de 
man op de goede plek zit.’

Wat zijn uw persoonlijke plannen 
met het oog op het naderende 
pensioen van Wim en Hans Anker?
‘Iedereen kunnen blijven bedienen. 
Het doel is zeker niet om te groeien. 
Ik ben geen voorstander van een kan-
toor met meerdere vestigingen. Dat 
gaat ten koste van de kwaliteit en het 
leidt tot eilandjes. Je moet zo groot 
zijn als voldoende is om kwaliteit 
te bieden.’

Wat zijn de belangrijkste lessen die u 
van de broers Anker meeneemt?
‘Wim zegt altijd: ‘Euforie moet je 
niet uitstellen.’ Ook het winnen van 
zo’n parel hebben we daarom even 
gevierd met kantoorgenoten, net 
als succesjes in de strafpraktijk. 
Daarnaast hebben ze me geleerd 
dat je nooit in een positie moet 
komen waarin je jezelf moet verde-
digen. Dan moet je al uitgestapt 
zijn. De regie houden en weten te 
relativeren zijn ook belangrijke 
lessen. Af en toe een luchtige zaak 
met wat humor is nodig. Wij praten 

op kantoor vrijwel nooit meer over 
Robert M. De allermooiste zaak uit 
mijn carrière waar we het nu nog 
steeds over hebben, ging over een 
boete van 150 euro en die zaak is 
niet eens goed afgelopen.’

Vertel!
‘Het ging om een cliënt die ik al jaren 
bijsta. Lang geleden was hij aan de 
drugs verslaafd geraakt, hij kwam 
weer op het goede pad, kickte af en 
stichtte een gezin. Op enig moment 
hoort hij voor zijn deur rumoer. Hij 
loopt naar buiten waar een poli-
tieagent met hond op hem af komt 
lopen. De cliënt heeft een fobie voor 
honden en roept tegen de agent: 
‘Bliuw by my wei dom hynder!’. Wat 
zoiets betekent als: ‘Blijf van mij af, 
dom paard.’ Vervolgens wordt hij op 
de bon geslingerd wegens belediging. 
Een prachtige cliënt en een prachtige 
zaak waarbij ook nog eens het Fries 
om de hoek komt kijken. We hebben 
het tot de Hoge Raad uitgevochten 
met als argument dat het Fries soms 
wat rauwer over kan komen dan 
bedoeld. Het is niet gelukt, maar 
we hebben het er nog steeds over op 
kantoor. Door dit soort zaken kom je 
weer met beide benen op de grond. 
Het is niet alleen maar ellende.’

‘Dat slachtoffers mogen 
spreken is niet verkeerd, 
maar het gaat te ver’
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De honderdste verjaardag van het Advocatenblad is in stijl gevierd. 
Circa vierhonderd advocaten togen eind september naar Theater Spant! 
in Bussum voor de laatste ontwikkelingen over het imago van de advocatuur, 
businessmodellen, reviewsites en diverse masterclasses. Er viel ook 
nog wat te lachen. Dit was het Eeuwcongres: een verslag in foto’s.

DIT WAS HET 
EEUWCONGRES
DOOR!/!NATHALIE!GLOUDEMANS-VOOGD!!!!!BEELD!/!NICO!ALSEMGEEST!&!RONALD!BROKKE

Docent Theatertechnieken 
Gijs Meeusen toont hoe je de aandacht 
van je toehoorders vasthoudt.

Hoogleraar advocatuur Diana de Wolff bespreekt met dagvoorzi"er 
Elsemieke Havenga en AR-lid Johan Rijlaarsdam het imago van de beroepsgroep.
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Aan de tafel van De Wereld Draait Door geven experts hun visie op het imago van 
advocaten, verdienmodellen en reviewsites. Het mo"o van de dag: Het kan altijd beter!

De cabaretiers van MiER hebben tijdens het congres het nodige 
opgestoken. 'Ik denk dat we dit geding kort kunnen houden'. 

Stemmen voor de Parel van de Balie. 
Wie van de vijf?

Masterclass Beter met sociale media, 
door Leonie van der Grinten en Marcia Geerts. 

Niet vergeten te tekenen: masterclasses goed voor 
twee PO-punten vormen het middagprogramma. 
De auteurs van de Kronieken uit het blad verzorgen 
een juridisch inhoudelijke ronde. Daarna kunnen de 
deelnemers kiezen uit een ronde vaardigheden.

Koffie en thee, le"erlijk tussen de bedrijven 
door. Bijna vierhonderd bezoekers en een 
tiental bedrijven laten zich in Bussum zien.
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VU LAW
ACADEMY

Leergangen voor specialisatie en verdieping:
•   Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen (start: 7 maart 2019)
•   Leergang Arbeidsrecht (start: 21 maart 2019)
•   Leergang Fiscaal Pensioenrecht (start: voorjaar 2019) VERNIEUWD
•   Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht 

(start: 14 mei 2019)
•   Leergang Intellectueel Eigendomsrecht (start: 4 maart 2019)
•   Leergang Jurist van de toekomst: de noodzaak van effectieve 

confl icthantering en mediation (start: 30 oktober 2018) NIEUW
•   Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 

(start: 4 april 2019)
•   Leergang Sport & Recht (start: 13 november 2018) NIEUW
•   Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief 

(start: 2 april 2019)
•   Leergang Verbintenissenrecht (start: 14 mei 2019)

Meer informatie en inschrijven: www.vulaw.nl

Reistijd
wordt werktijd!

elke kilometer optimaal benut

Bel: 088 - 278 77 77

info@toga-atelierschout.nl

Claes de Vrieselaan 82 A
3021 JS  Rott erdam
Tel.: 010 245 07 66  
di t/m vr 9:00 - 17:30
zaterdag op afspraak

www.toga-atelierschout.nl

Kwaliteit met oog voor detail
BIO-toga van lichtgewicht Cool Wool

Ons nieuwe adres is:

In ons pand zijn 3 advocaten gevestigd 
die ieder hun eigen specialisme hebben. 
De sfeer is collegiaal en informeel.
De huur van de kantoorruimte kan 
worden uitgebreid met gebruik van onze 
spreekkamer, telefoonafhandeling etc.

Voor zelfstandige, 
ondernemende 
collega-advocaten 
of juristen met 
eigen praktijk die 
op zoek zijn naar 
kantoorruimte in 
het Gooi, bieden 
wij meerdere 
mogelijkheden 
voor kantoor- 
ruimte in onze 
prachtige villa te 
Hilversum.

info@bfadvocatuur.nl
www.bosmanfokkeradvocaten.nl035 621 95 10

BOSMAN FOKKER ADVOCATEN
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H ij wil het maar vast gezegd 
hebben: te veel kantoren wer-
ken nog op de traditionele, 

vertrouwde manier. Ze pakken alles 
aan wat binnenkomt, bestoken hun 
cliënten met lange lappen juridische 
tekst en sturen een factuur op basis 
van de gemaakte uren. De eigen 
dienstverlening staat centraal, niet 
de wens van de cliënt.
Vol-le-dig achterhaald, vindt 
Willem Hengeveld (72). ‘Cliënten 
willen helemaal geen academisch 
proefschrift. Sterker nog, de 
gemiddelde cliënt heeft totaal geen 
belangstelling voor het recht. Die 
wil simpelweg een oplossing voor 
zijn probleem. Nog  liever ziet hij dat 
problemen worden voorkomen.’
De zakelijke dienstverlening veran-
dert snel, signaleert Hengeveld. Op-
drachtgevers kunnen kiezen uit een 
enorm aanbod voor hun juridische 
vraagstukken. ‘De juridische markt 
is ontdekt door andere partijen. Ac-
countants, alternative legal service-
providers, legal tech start-ups, er zijn 
er inmiddels veel die er een goede 
boterham aan verdienen. Dat bete-
kent wel dat het palet waar potentiële 
cliënten terechtkunnen flink is ver-
breed. Een bank stapt voor een due 
diligence niet meer automatisch naar 
een advocatenkantoor.’
Hij maakte bij Houthoff de gouden 
jaren mee van de advocatuur, maar 
staat inmiddels alweer enkele jaren 
langs de zijlijn. Letterlijk, als een 
coach die zijn team aanspoort. Wil-
lem Hengeveld verhuurt zichzelf via 
zijn bedrijf New Decade als consul-
tant aan advocaten- en notariskan-
toren. Sinds 2012 begeleidt hij ze bij 

het bepalen van hun strategie en de 
uitvoering daarvan. Wijs geworden 
door zijn ervaringen besloot hij 
een boek te wijden aan het thema. 
‘De  advocatuur als onderneming, 
een gids voor de succesvolle en 
winst gevende exploitatie van een 
advocatenkantoor’, (Boom juridisch), 
verschijnt begin november.
Het is een bloemlezing geworden. 
Hengeveld neemt zelf enkele hoofd-
stukken en de eindredactie voor zijn 
rekening, voor de andere hoofdstuk-
ken zocht hij zijn toevlucht tot een 
tiental specialisten. Het resultaat 
is een gids die langs thema’s voert 
als businessplan, financiën, perso-
neelsbeleid, ICT, businessdevelop-
ment, legal projectmanagement en 
compliance.
‘De advocatuur moet op veel fronten 
professionaliseren en moderniseren. 
Een duidelijke en een realistische 
strategie is een allereerste vereiste. 
Ik heb veel strategische plannen 
gezien die prachtige vergezichten 
boden, maar in de uitvoering totaal 
onrealistisch waren. Focus aanbren-
gen is cruciaal,’ schrijft headhunter 
en oud-advocaat Scipio Van der Stoel 
in het voorwoord.
Hengeveld onderstreept dat nog 
eens. ‘Er is niet één oplossing 
voor alle kantoren, geen panacee. 
Elk kantoor moet zijn eigen strategie 
bepalen, aan de hand van de markt 
en de eigen sterke punten. Maak een 
plan, met hooguit een tweede plan 
B achter de hand, en zorg voor een 
adequate uitvoering.’
Advocaten dienen ook ondernemer te 
zijn, meent Hengeveld. ‘Dat is een on-
derbelicht fenomeen. Veel advocaten 

DE ADVOCATUUR 
ALS ONDERNEMING
DOOR!/!KEES!PIJNAPPELS

Oud-advocaat Willem Hengeveld helpt kantoren bij het bepalen van hun strategie. 
In het boek De advocatuur als onderneming komen de hoofdzaken aan bod.

zijn uitstekend geschikt als advocaat 
maar veel minder als ondernemer. 
Wees streng aan de poort.’
Branchekennis van de onderneming 
van cliënten schiet ook vaak tekort, 
stelt hij vast. ‘Wat doet de onderne-
ming, op welk terrein opereert het 
bedrijf, wat zijn daar de belangrijkste 
ontwikkelingen? Die kennis van za-
ken, gekoppeld aan een oplossings-
gerichte houding is essentieel.’
Hengeveld mikt met het boek met 
name op kantoren vanaf een man of 
tien. Voor de duizenden eenmanskan-
toren die Nederland telt ziet hij nog 
nauwelijks toekomst. ‘Hooguit onder-
in de markt. Als je een beetje vuist wilt 
maken, moet je in een team werken. 
Dat maakt het intellectueel ook een 
stuk leuker. En je kunt investeringen 
in techniek en andere kantoorkosten 
over meer mensen verdelen.’

DE ADVOCATUUR 
ALS ONDER NEMING

W
illem

 H
engeveld (eindredactie)

Martine Brouwer-’t Hart
Anne-Marie Brueren
Cindy de la Fuente
Marjan Hermkes-van Ham
Willem Hengeveld
Eva Peeters
Hans Schuurman
Beatrijs van Selm
Scipio van der Stoel
Edwin Weller

Een gids voor de succes volle 
en winst gevende exploitatie 
van een  advocatenkantoor

De advocatuur als onderneming, een gids 
voor de succesvolle en winstgevende 
exploitatie van een advocatenkantoor, 
verschijnt op 8 november bij uitgeverij 
Boom juridisch. Prijs: € 29,95.
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D e zzp’er is niet meer weg te 
denken van de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Ook in de 

advocatuur is de zichzelf verhurende 
professional inmiddels heel gewoon, 
zegt Willem Gentenaar, adviseur en 
partner bij T&P Legal, bemiddelings-
bedrijf voor juristen en advocaten.
‘Het model van een vast personeels-
bestand met daaromheen een 
flexibele schil wordt steeds meer 
overgenomen, niet alleen bij de grote 
kantoren, maar ook door kleinere. 

De flexibele schil voorziet 
in een behoe#e, van zowel 

kantoren als van individuele 
advocaten. Beide partijen 

profiteren van hun vrijheid.

OPTIMALE 
VRIJHEID DANKZIJ 
FLEXIBELE SCHIL

DOOR!/!OLGA!HOEKSTRA
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De flexibele schil is niet meer weg te 
denken, daarvoor gaan de ontwikke-
lingen te snel.’
Het gaat met name om het flexibel 
kunnen inhuren van specialisten 
en om in tijden van ‘ziek en piek’ 
een beroep te doen op ‘extra hand-
jes’. Inhuur kan dubbel voordeel 
bieden. Allereerst hoeft een cliënt 
niet te worden doorverwezen naar 
een ander kantoor. Daarnaast biedt 
inhuur de mogelijkheid te wedijveren 
met concurrerende tarieven van de 
kleinere kantoren. Meestal wordt 
voor een ‘flex’er’ een gunstiger tarief 
doorberekend.
Het lagere tarief is volgens Aladár 
Bleeker, verantwoordelijk voor Client 
Relations en Business Development bij 
het Amsterdamse advocatenkantoor 
Rutgers & Posch, een voorwaarde om 
een flexibele schil te laten slagen. 
Bleeker onderscheidt twee soor-
ten flexwerk. Ten eerste is daar de 
externe kracht die via het kantoor 
bij cliënten inhouse wordt geplaatst. 
Verder kunnen kantoren een pool in-
richten voor ‘ziek- en piek momenten’ 
en als er expertise wordt gevraagd 
die inhouse niet aanwezig is. ‘Wij 
hadden eerst een flexschil die met 
name gericht was op die laatste tak 
en merkten hoe plezierig cliënten 
het vinden een ervaren flex’er een pe-
riode inhouse te hebben. We waren 
in die tijd nog wat kleiner, haalden 
grote cliënten binnen en konden 
daardoor snel opschalen. Nu zijn 

we gegroeid en is die noodzaak 
iets minder. Wel gebruiken we 
de flexschil voor expertises die 

we zelf niet in huis hebben op 
gebieden zoals bestuursrecht en 

intellectueel eigendomsrecht. Dan 
hoef je de cliënt niet naar een ander 
kantoor te sturen.’

HEILIGE GRAAL
Gentenaar van T&P Legal stelt dat 
‘de panelen zijn verschoven’. ‘Steeds 
meer en ook vooral jongere advoca-
ten zien af van een partnertraject en 
kiezen voor een bestaan als zzp’er 
die, naast een eigen praktijk als bij-
voorbeeld eenpitter ook meedraait in 
een aantal flexschillen. Dit zowel bij 
advocatenkantoren als 
bij cliënten’.
Waarom dat zo is? 
‘Het partnerschap op 
een groot kantoor is 
niet meer de heilige 
graal in de advocatuur,’ 
meent Bleeker van Rutgers & Posch. 
Hij somt een aantal redenen op om 
te kiezen voor zelfstandig onderne-
merschap: ‘De regie kunnen houden 
over het werk en het privéleven en 
de ruimte hebben voor het gezin of 
de mogelijkheid om op een bepaald 
moment een verre reis te maken.’
Catrien Noorda (48), Amsterdam-
se advocaat en gespecialiseerd in 
van privacyvraagstukken, is heel 
duidelijk in haar keuze: ‘Het sleu-
telwoord is vrijheid. Ik kan zelf 
een leuke mix in mijn werk 
samenstellen en bepaal zelf 
voor wie, hoeveel en waar ik 
werk. Dat kan bijvoorbeeld 
ook prima vanuit mijn huis op 
Ibiza.’ Noorda, die inmiddels 
kan bogen op ruim vijftien 
jaar ervaring, wordt ingehuurd 
door zowel advocatenkantoren als 
‘eigen’ cliënten.

Expertise in privacy en bedrijfsover-
names is veelgevraagd, stelt ze. ‘Als je 
me nu belt om een goede interim- 
advocaat op die terreinen, moet ik je 
teleurstellen. Die zijn allemaal aan 
het werk. Andersom geldt het ook. 
Als je nu als privacydeskundige zegt 
dat je op zoek bent naar klussen, 
ben je dan wel die expert die je 
claimt te zijn?’

VLIEGENDE KIEP
Zzp’er Debby Wentink-Kolk (51) mikt 
met name op de ziek- en piekmomen-
ten. De Utrechtse advocaat wordt 
gevraagd als specialist arbeidsrecht, 
maar ook veelvuldig als ‘vliegende 
kiep’ om knelpunten in de bezetting 

weg te nemen. 
‘Ik zie mezelf een 
beetje als ‘the na-
ked laywer’ in die 
zin dat ik zonder 
ondersteuning 
en overhead puur 

inhoudelijk werk,’ trekt ze de parallel 
met televisiekok Jamie Oliver.
Wentink-Kolk noemt het ‘best een 
uitdaging’ om, naast haar eigen vaste 
cliënten, ook de vijf advocatenkan-
toren die haar regelmatig inhuren, 
te bedienen. ‘Dat vergt een behoor-
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heb je echt  ervaring nodig.’
 ‘Als advocaat in de flexibele 

schil moet je direct, vanaf dag 
een, toegevoegde waarde heb-

ben,’ zegt Gentenaar. ‘Dat vereist 
een bepaald 

gedrag en een 
bepaalde manier 
van communice-
ren. Het beruchte 
inlezen? Dat vindt een ondernemer 
vervelend want hij werkt ook met een 
bepaald budget.’ Dat onderschrijft 
ook Bleeker: ‘Rustig opstarten is 
er niet bij. Als flexadvocaat moet je 
direct aan de slag kunnen.’

CULTUUR
‘De meeste kantoren putten voor de 
advocaten in hun schil uit het eigen 
netwerk,’ ziet Gentenaar bij T&P 
Legal, dat als bemiddelaar optreedt. 
‘Advocaten en kantoren regelen hun 
opdrachten onderling zelf, vaak 
met oud-medewerkers die de cul-
tuur  kennen.’
‘Wij kennen veel van de advocaten 
zelf en hebben met hen samenge-

werkt. We hebben een netwerk van 
collega’s die zijn gaan zzp’en,’ zegt 
Bleeker. De oprichters bij Rutgers 
& Posch komen van verschillende 
kantoren en namen allemaal hun 

eigen netwerk 
mee. ‘Wij hebben 
een goed overzicht 
van wie we in de 
flexpool hebben 

en van wat ze kunnen. Daartegen-
over staat dat de flex’ers ons kantoor 
kennen en weten hoe wij werken. Ze 
doen bij ons ook vaak de opleidingen 
en werken met onze systemen.’
Hebben de advocaten de indruk dat 
er wordt neergekeken op de ‘schil-
advocaat’, die geen partnertrack 
volgt bij een kantoor en dit ook niet 
ambieert? Nee, zeggen de flex’ers 
unaniem. Noorda: ‘Je doet gewoon 
precies hetzelfde werk, maar met 
meer vrijheid, voor meer geld in 
minder uren.’
‘Ik heb me nooit een buitenstaander 
gevoeld,’ beaamt ook Wentink-Kolk. 
‘Als er handjes nodig zijn, dan sluit ik 
me gewoon aan bij een team. Op een 

lijk aanpassingsvermogen. Je moet 
een beetje een kameleon zijn, want 
niet elke organisatie is hetzelfde 
qua organisatiestijl en schrijfstijl. 
In sommige situaties ben je een soort 
ghostwriter, zeker als je ergens ach-
tervang bent.’ In die gevallen moet je 
direct doorhebben hoe een kantoor 
een notitie geschreven wil zien. 
‘Het moet allemaal snel. Als die druk 
er niet was, zouden ze het namelijk 
wel zelf doen.’
Door die drukte kan het zijn dat de 
flex’er met minimale informatie aan 
de slag moet. ‘De ene advocaat kan 
je duidelijk uitleggen wat nodig is. 
De ander, waar de stoom uit de oren 
komt, zegt: hier heb je het.’ Dan is het 
volgens Wentink-Kolk een voordeel 
dat ze al vijfentwintig jaar in het 
vak zit en uit de voeten kan met zo’n 
minimale instructie. ‘Je ziet in de 
markt ook steeds meer advocaten 
die na drie jaar advocaat-stagiair 
te zijn geweest, voor zichzelf be-
ginnen. Maar voor interim-klussen 

‘De flex’ers weten 
hoe wij werken’
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Detachering
Voor tal van kantoren is het ‘uitlenen’ van eigen medewerkers aan 
cliënten onderdeel van de bedrijfsvoering. De advocaat van het 
kantoor draait voor een bepaalde tijd mee in het bedrijf van de 
opdrachtgever. Dat is vaak het geval als er specifieke juridische zaken 
spelen, waar de cliënt tijdelijk ‘inhouse counsel’ voor nodig hee#. 
NautaDutilh detacheert regelmatig advocaten. Ook Thom Beenen 
werkte een hal)aar een à twee dagen per week als flex’er bij 
belegger Captin, een spin-off van Van Lanschot. NautaDutilh 
begeleidde vorig jaar de verzelfstandiging. 
Beenen raadt het iedere advocaat aan om, als de kans zich voordoet, 
zich een keer te laten detacheren. ‘Je krijgt een beter beeld van 
hoe het er bij de cliënt aan toegaat en je krijgt andere inzichten. 
Je denkt minder als “de advocaat van” en meer als de cliënt zelf. 
Ook ontwikkel je nieuwe skills. Je moet snel leren schakelen tussen 
verschillende partijen. Dan heb je weer een meeting met externen 
en vervolgens geef je een presentatie aan werknemers.’
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Wie weet alles over bedrijfswaardering?

Juist... de Register Valuator!

Bedrijfswaardering, iets waar een 
Register Valuator alles over weet. 

Meer weten? Lees er alles over in het 
Van Waarde Magazine, een uitgave 
van het NIRV, Nederlands Instituut 
van Register Valuators. 

Meld u kosteloos aan op onze website: 
www.nirv.nl/nl/magazine en blijf op de 
hoogte van alle ontwikkelingen die 
van invloed zijn op de waarde van uw 
onderneming!

Ontvang uw digitale magazine via:

WWW.NIRV.NL/NL/MAGAZINE

PB 82228, 2508 EE Den Haag | T: 070 - 358 94 79 | E: alt@altkamboer.com

Alt Kam Boer advocaten
Alt Kam Boer advocaten is een nichekantoor op het gebied van civiele 

cassatie en litigation, gevestigd in het Statenkwartier van Den Haag.

Wij zijn op zoek naar een

COMPAGNON MET EIGEN CIVIELE PRAKTIJK (kostendeling) (m/v)

CIVIELE CASSATIEADVOCAAT (MEDEWERKER) (m/v) 

Zie voor nadere informatie: 

WWW.ALTKAMBOER.COM

Hendrikse Renes Advocaten Amsterdam

Start als advocaat-ondernemer! 
Mr. H.J.J. Hendrikse komt graag in contact met één 
of twee Advocaten of (gevorderde) Advocaat-
stagiaires die zelfstandig en voor eigen rekening en 
risico praktijk willen voeren in Amsterdam. Er zijn 
twee aparte kantoorruimtes beschikbaar. 

Uw reactie wordt gaarne tegemoet gezien op 
hendrikse@hendrikse-renes.nl of telefonisch via 
06 – 235 80 904. 

CIVIELE CASSATIE | CASSATIEADVIES | CASSATIEPROCEDURE

Jacques Sluysmans
advocaat bij de Hoge Raad

070-31 31 057

Ruben Wiegerink 
advocaat bij de Hoge Raad

070-31 31 076
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gegeven moment zul je als flex’er 
weer moeten uitfaseren. Dat is soms 
fijn, soms jammer. Je moet niet lan-
ger ergens zitten dan nodig is.’
‘Je ziet de waardering zienderogen 
toenemen,’ vindt Gentenaar. ‘Het 
beeld is al lang niet meer zo dat al-
leen de mindere goden in de flexschil 
zitten.’ Een flexadvocaat brengt heel 
vaak juist dat beetje extra. ‘De basis-
kennis zit in alle gevallen wel goed. 
Vaak hebben ze de extra eigenschap-
pen om snel door te dringen tot de 
kern van het probleem en juridisch 
jargon goed te vertalen voor de cliënt.’

LUNCHTAFEL
Inzet van tijdelijke krachten vergt 
van twee kanten flexibiliteit, weet 
Bleeker inmiddels. ‘Toen we begon-
nen met onze flexschil, richtten we 
een lange tafel in op kantoor met 
alle benodigde aansluitingen. Dat 
zou dan de plek voor de flexwerkers 
worden. Maar we hebben onderschat 
dat flexwerkers natuurlijk niet voor 
niets flex zijn en dus vaak vanaf hun 
eigen werkplek opereren en, als dat 
niet hoeft, niet bij ons op kantoor. 

Willem Gentenaar

Uiteindelijk hebben we 
die tafel maar omge-
doopt tot  lunchtafel.’
Hoe zit het dan met het 
mogelijk wantrouwen ten 
opzichte van flexwerkers 
in relatie met cliënten van 
kantoor? Zijn de kantoren 
niet bang dat een flexwerker een 
cliënt inpikt? ‘ Advocaten koesteren 
hun cliën ten. Soms is het lastig om 
dat vertrouwen aan een flexwerker 
te geven. De markt is verhard en 
tarieven staan onder druk,’ merkt 
Wentink-Kolk.
‘Wij doen alles in goed overleg, 
zitten dicht op de huid zonder te 
verstikken. We zijn daarin nog 
nooit teleurgesteld geraakt,’ vertelt 
Bleeker. ‘En als die match er tussen 
flex’er en cliënt is? Dan zou ik haast 
zeggen; waarom niet? Van dat soort 
kansen moet je niet schrikken en het 
werkt veel fijner dan contracten met 
beletsels waarin staat dat je de eerste 
zes maanden niet voor een opdracht-
gever mag werken.’

ARRONDISSEMENT
De conclusie lijkt duidelijk: de 
flexibele schil is ‘here to stay’. ‘Ik heb 
natuurlijk geen glazen bol maar ik 

denk dat grotere kantoren het 
moeilijk krijgen om niches in 

huis te houden en dat som-
mige specialismen schaars 
worden. Daarbij staan de 
tarieven in bepaalde rechts-
gebieden danig onder druk,’ 
weet Wentink-Kolk.

D
ebby W

entink-Kolk

Noorda vindt het fijn dat ze de 
mogelijk heid heeft om als zelfstan-
dige te werken in de advocatuur. 
‘Als die mogelijkheden nog verder 
worden bevorderd, juich ik dat 
 alleen maar toe.’
Daarvoor zijn wel wat praktische 
ingrepen nodig, zeggen Bleeker en 
Wentink-Kolk. De regel dat je als ad-
vocaat in maar een arrondissement 
mag zijn ingeschreven, is belemme-
rend voor flex’ers die meerdere kan-
toren in meerdere arrondissementen 
bedienen. ‘Een advocaat zou als 
flex’er bij twee kantoren moeten kun-
nen werken en ook op de website van 
die twee kantoren genoemd kunnen 
worden, zonder dat er vragen komen 
over in welk arrondissement de advo-
caat ingeschreven moet staan,’ stelt 
Bleeker. ‘Vanzelfsprekend zonder 
hierbij enig misverstand te laten 
bestaan over de rol van de advocaat 
binnen deze kantoren.’
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De praktijk van cliëntgerichte
profilering, acquisitie en binding

HANDBOEK

Drs. Dirk J. Heuff

BUSINESS DEVELOPMENT 
  VOOR ADVOCATEN & NOTARISSEN

LEGAL TECH 
TOEKOMST

Legal tech: iedereen heeft het erover. 
Maar hoe digitaliseer je de juridi-
sche sector? Dit legal tech handboek 
beoogt advocaten – bij grote en 
kleine kantoren en zowel inhouse als 
outside counsel – daarmee te helpen. 
De diverse auteurs benoemen de 
succesfactoren van digitale trans-
formatie, beschrijven hoe een legal 

tech strategie op te zetten en geven 
talloze voorbeelden van geslaagde 
implementaties. Het handboek 
helpt advocaten legal tech als iets 
positiefs te zien en hun businessmo-
del te heroverdenken. Zo bevat Legal 
Tech. A Practitioner’s Guide zicht op 
de toekomst van de advocatuur, zij 
het vermomd in een ouderwets jasje.

Wie de jaren vij#ig-cover van Legal Tech. 
A Practitioner’s Guide (2018, Beck, Hart, Nomos) 
ziet, vermoedt niet direct dat achter de klassieke 
gouden le%ers zo’n hot topic schuilgaat. 

In Handboek business develop-
ment voor advocaten en notarissen 
(Boom juridisch, 2018) vertelt 
bedrijfskundige Dirk Heuff over 
cliëntentypen en hoe advocaten 
cliëntenkennis kunnen genere-
ren, gebruiken en behouden. Een 
apart hoofdstuk is gewijd aan pro-
filering, zowel van kantoor als de 
advocaat zelf. Daarnaast is er veel 
aandacht voor acquisitie (‘van con-
tact naar contract’), prijsbeleid 
en het inzetten van het eigen net-
werk, zowel online als offline.

Het boek bevat alle informatie 
om de eigen kantoorstrategie 
tegen het licht te houden. Naast 
de ruim tien theoretische 
hoofdstukken zijn achterin 
dertien modellen opgenomen 
om in de praktijk toe te passen, 
waaronder een actiekalender 
en model ‘customer journey 
mapping’. Daarmee is het boek 
geschikt voor iedere advocaat die 
meer over bedrijfsstrategieën en 
cliëntenbereik wil leren en daar 
mee aan de slag wil. 

KANTOOR-
STRATEGIE 2.0
Een kopje koffie drinken of een advertentie 
in het plaatselijke wijkkrantje is allang 
niet meer genoeg. De concurrentie 

neemt toe, cliënten zijn kritischer en tarieven staan onder 
druk. Hoe doorsta je dit als kantoor of advocaat? Werken 
aan je cliëntenkring en kantoorstrategie is een begin.

DE 
BOKSER

Hij overleefde Westerbork en 
Auschwitz en stond aan de wieg 
van Nederlands bekendste 
advoca tenfirma. NRC-journalist 
Marcel Haenen schreef een bio-
grafie over de Maastrichtse straf-
rechtadvocaat Max Moszkowicz.

Haenen had voor De bokser 
(Em. Querido’s Uitgeverij, 2018) onder 
meer toegang tot het dagboek van de 
inmiddels 92-jarige Moszkowicz. De oude 
strafpleiter kon voor de biografie zelf 
geen vragen beantwoorden. Hij werd in 
2004 door een beroerte getroffen.
Over de oorlogsjaren heeft Moszkowicz 
nooit veel willen zeggen. Zijn familie 
overleefde de concentratiekampen niet. 
De jonge Max ontliep de gaskamers van 
Auschwitz als wedstrijdbokser.
Nadat hij in 1945 uit Duitse gevangen-
schap terugkeert in Maastricht, verdient 
Moszkowicz aanvankelijk de kost met de 
verkoop van ondergoed en kousen. Vanaf 
1951 combineert hij dat werk met een stu-
die rechten in Nijmegen. In 1958 wordt 
hij beëdigd als advocaat. Met zijn zonen 
David, Robert, Max jr. en Bram vormt hij 
in de jaren tachtig de beroemdste advoca-
tenmaatschap van Nederland. Alle grote 
gangsters kennen in die dagen zijn kan-
toornummer uit hun hoofd. Veel bekende 
strafpleiters, onder wie Piet Doedens, 
Theo Hiddema en Geert-Jan Knoops zijn 
door Max Moszkowicz sr. opgeleid. 
Voor de biografie sprak auteur Marcel 
Haenen met pupillen, collega’s, rechters, 
aanklagers, rechtsgeleerden, cliënten en 
mensen die in dezelfde concentratiekam-
pen als Moszkowicz zaten. Ook zijn part-
ners, zonen en vrienden werkten mee. 
Bij het archiefonderzoek in Nederland, 
Duitsland, Israël, Oekraïne, de Verenigde 
Staten, Oostenrijk en Polen kreeg Haenen 
hulp van historica Claire Weeda. 

GEZIEN
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COLUMN
DOOR!/!TRUDEKE!SILLEVIS!SMITT

E en beroepschrift over een 
strafontslag te laat inge-
diend bij de Centrale Raad 

van Beroep, het griffierecht niet 
betaald… mr. X durfde die fouten 
niet op te biechten aan zijn cliënt, 
tevens een vriend van hem. Maar ja, 
zoiets komt natuurlijk uit. Of was 
het waar dat mr. X de cliënt wel-
iswaar niet schriftelijk, maar wel 
mondeling ‘op enig moment’ op de 
hoogte had gesteld? 
In elk geval was de cliënt definitief 
zijn baan bij de gemeente kwijt. 
En vriend of niet, hij diende een 
klacht over mr. X in bij de tucht-
rechter in Den Bosch. Daarin stond 
ook dat mr. X tegen hem net had 
gedaan of er nog een zitting in de 
zaak was geweest. 
Bij de mondelinge behandeling van 
de tuchtzaak meldden mr. X en zijn 
cliënt dat ze een regeling hadden 
getroffen. De cliënt trok de klacht 
in. Maar helaas voor mr. X: de raad 
van discipline zette de behandeling 
voort, ‘om redenen van algemeen 
belang’. Wat die redenen waren, 
dat staat er jammer genoeg niet 
bij. Best apart, want zo vaak komt 
zo’n voortzetting niet voor. Zou het 
gescheeld hebben als de partijen de 

Héb je met je cliënt geregeld dat hij de tegen jou 
ingediende klacht intrekt, ben je er nóg niet vanaf. Als het 
de raad van discipline behaagt, kan hij de behandeling 
voortze%en om redenen van algemeen belang.

mededeling eerder hadden gedaan, 
in plaats van het op een zitting te 
laten aankomen? 
Mr. X kreeg een waarschuwing 
omdat hij de termijn had laten 
verstrijken, het griffierecht niet 
had betaald en hij niet meteen met 
zijn cliënt had overlegd over de 
verdere aanpak. Dat hij zijn cliënt 
mondeling over zijn omissie had 
geïnformeerd bleek nergens uit – en 
dan heb je er als advocaat niks aan: 
vastleggen, vastleggen, vastleggen. 
Andersom had de cliënt weer niks 
aan zijn stelling dat mr. X hem op 
de mouw had gespeld dat er een zit-
ting in de ontslagzaak was geweest. 
De verklaringen over die klacht 
liepen uiteen en de raad kon niet 
vaststellen welke lezing het meest 
waarschijnlijk was. In zo’n geval 
kan de tuchtrechter de klacht niet 
gegrond verklaren. 
Hoger beroep staat nog open 
(ECLI:NL:TADRSHE:2018:135).

Klager trekt de klacht 
in, maar daar heeft 
mr. X niets meer aan

Op de website Advocatenblad. nl 
verschijnt elke woensdag een 
nieuwe tuchtrechtcolumn van 
Trudeke Sillevis Smitt.

GOEDE 
RAAD
Onder het mo%o ‘Beter goed 
gejat dan slecht verzonnen’ 
hee# de Leuvense rechts-
faciliteit het boek Brieven aan 
jonge juristen (Kannibaal, 
2018) samengesteld.
Zowel de Amerikaanse Harvard Law 
School als het Duitse Max Planck 
Institut ging de Vlaamse universiteit 
voor. Brieven aan jonge juristen 
bevat 46 brieven en tien toespraken 
van gerenommeerde juristen aan 
de nieuwkomers die net hun bul 
hebben behaald. Voor het merendeel 
zijn het Vlamingen die de jonge 
academici goede raad meegeven voor 
hun aanstaande carrière. Jan Peter 
Balkenende en Piet Hein Donner 
vertegenwoordigen de noorderburen. 
Het boek herbergt een schier 
eindeloze reeks wijsheden, die menig 
tegeltje zouden kunnen sieren, ook 
in Nederland. Alvast een paar bij 
wijze van voorproefje: ‘Elke jurist zou 
zich moeten bekwamen in het lezen 
van literatuur om zijn vermogen 
tot empathie en verbeelding aan te 
scherpen’ (Hoogleraar barones Hilde 
Laga); ‘Als het gemakkelijk wordt, is 
er eigenlijk maar één ding dat jullie 
moeten doen: veranderen, nieuwe 
horizonten opzoeken en altijd zorgen 
dat het vuur blijft branden’ (Belgische 
staatssecretaris Zuhal Demir); ‘De 
advocaat is partijdig: hij trekt de 
kaart van zijn cliënt, van niemand 
anders’ (Peter Callens, vennoot 
Loyens & Loeff). 
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©
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P / Vincent Jannink

Lucia de Berk werd uiteindelijk niet alleen 
vrijgesproken van meervoudige moord, 
maar door het gerechtshof uitdrukkelijk 
onschuldig verklaard. Eerder had de 
rechtbank haar levenslang opgelegd.
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D e NOS berichtte eerder dit jaar dat de 
politie ruim zes miljoen euro heeft 
betaald na zo’n 2500 schadeclaims, 

vooral ingediend na letsel door politiegeweld 
of beschadigingen door politie-invallen. 
Hoeveel de gehele overheid betaalt na claims 
is niet bekend. De meest recente cijfers van 
het CBS geven aan dat de staat in 2015 17.600 
keer een schadevergoeding heeft betaald. 
Het aantal vergoedingen is volgens het CBS 
sinds 2004 bijna verviervoudigd, terwijl het 
gemiddelde bedrag dat werd uitgekeerd is 
gehalveerd tot 1.584 euro.
Er worden dus heel wat ex-verdachten ge-
compenseerd. Maar de overheid vergoedt 
lang niet alle schade. Zo vervolgde het 
Openbaar Ministerie de Alkmaarse notaris 
Bert Broekkamp, die betrokken was bij de 
verkoop en doorverkoop van zes huizen van 
de Amsterdamse woningbouwvereniging 
Stadgenoot. Politie en OM vermoedden 

EX-VERDACHTE 
MOET OOK STRAKS 
ZIJN ONSCHULD 
BEWIJZEN

DOOR!/!LEX!VAN!ALMELO

Een verdachte die wordt 
vrijgesproken, krijgt alleen 
materiële schade vergoed 
als hij zijn onschuld bewijst. 
De modernisering van het 
Wetboek van Strafvordering 
verbetert daar weinig aan.
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fraude. Broekkamp werd in oktober 
2011 van zijn bed gelicht en zat drie 
weken vast in het Zwolse huis van 
bewaring. Begin 2015 veroordeelde 
de Rechtbank Utrecht hem tot een 
jaar cel wegens witwassen, valsheid 
in geschrift en deelname aan een 
criminele organisatie.
In maart 2017 sprak het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden hem echter 
vrij. De stukken die Broekkamp had 
opgesteld, bevatten niets wat afweek 
van de werkelijkheid ‘en waren dan 
ook materieel bezien niet vals’.
Zijn advocaten Geertjan van Oosten 
en Jurjen de Korte dienden daarop 
een schadeclaim in tegen de staat. 
Niet alleen voor de drie weken die 
Broekkamp ten onrechte doorbracht 
achter tralies, maar ook voor de 
bedrijfsschade die de notaris leed 
door de hele kwestie en de huns 
inziens ‘ontzettend onzorgvul-
dige’ manier waarop het onderzoek 
was  uitgevoerd.
Van Oosten wijst op de zware bewijs-
last die rust op de schouders van een 
vrijgesprokene. Want ook al is zijn 
cliënt van alle blaam gezuiverd en 
heeft het gerechtshof Broekkamp 
in duidelijke bewoordingen vrijge-
sproken, voor de staat is dat niet 
voldoende om aan te nemen dat de 
verdenking achteraf bezien onterecht 
was. De landsadvocaat vindt trou-
wens namens de staat dat de rechter 
de claim van Broekkamp überhaupt 
niet inhoudelijk mag behandelen. 
Geertjan van Oosten: ‘De kwestie is 
zeven jaar oud en de staat beroept 
zich op verjaring van de vordering. 
De staat stelt doodleuk dat Broek-
kamp zijn claim eerder, dus vóór de 
uitspraak van de strafrechter, had 
moeten indienen. De civiele rechter 
ziet je aankomen als de strafzaak 
nog loopt.’
Dat de drempel voor een succesvolle 
civiele claim hoog is, ondervon-
den twee managers van het ABN 
AMRO-filiaal in de Amsterdamse 
Sarphatistraat al eerder. Zij werden 
verdacht van betrokkenheid bij wat 
hun advocaat Geert-Jan Knoops 
‘kluisjesfraude’ noemt. Knoops: 

‘De Rechtbank Amsterdam sprak hen 
eind 2001 vrij en zei zelfs uitdruk-
kelijk dat er geen redelijke grond 
voor de verdenking was. De twee 
hebben op basis van artikel 89 van 
het Wetboek van Strafvordering een 
vergoeding gekregen voor de dagen 
die zij ten onrechte doorbrachten in 
voorlopige hechtenis. En op basis van 
artikel 591a van het 
Wetboek van Straf-
vordering hebben 
zij hun advocaat-
kosten vergoed ge-
kregen. Zij blijven 
echter zitten met 
een gigantische restschade, zoals 
het inkomensverlies wegens ontslag. 
Ondanks de vrijspraak krijgen zij die 
bij de civiele rechter niet vergoed.’ 
De Hoge Raad bevestigde dat in 2010.

BEGACLAIM
Die restschade moet een ex-verdachte 
zien te verhalen op grond van een 
onrechtmatige overheidsdaad. Een 
succesvolle claim moet voldoen aan 
de zogenoemde Begaclaim-criteria, 
die de Hoge Raad in 2006 formuleer-
de. De eerste grond houdt in dat er 
geen rechtvaardiging bestond voor 
het strafvorderlijk optreden, omdat 
het in strijd was met een publiekrech-
telijke rechtsnorm. Dat is bijvoor-
beeld het geval als er van meet af aan 
geen redelijk vermoeden van schuld 
bestond. De tweede grond houdt in 
dat de verdenking achteraf ongefun-
deerd blijkt en de eiser ten onrechte 
als verdachte is aangemerkt. Dat 
kan blijken uit een uitspraak van de 
strafrechter of, bij een sepot, uit de 
stukken in het strafdossier.
Voor een succesvolle claim tegen 
de staat moet de ex-verdachte zijn 
onschuld c.q. de onredelijkheid van 
de verdenking dus aantonen op basis 
van de stukken uit het strafdossier. 
In de praktijk lukt dit vrijwel alleen 
als de ware dader bekend wordt en de 
veroordeling wordt herzien.
Volgens NRC Handelsblad zou de van 
babymoorden verdachte verpleegster 
Lucia de Berk met het OM in 2010 een 
schadevergoeding van naar schatting 

1 miljoen euro zijn overeengekomen. 
Haar advocaat Stijn Franken beves-
tigt de hoogte van het bedrag niet, 
maar zegt wel dat hij in de onderhan-
delingen met het Openbaar Ministe-
rie geen problemen heeft ondervon-
den. Haar onderhandelingspositie 
was sterk, omdat het gerechtshof 
haar niet alleen had vrijgesproken, 

maar ook uitdrukkelijk had gezegd 
dat zij onschuldig was.
De ‘Twee van Putten’ kregen in 2002 
door het Gerechtshof Arnhem-Leeu-
warden ieder een schadevergoeding 
toegekend van ruim negen ton. De 
twee zaten zeven jaar vast voor de 
moord op stewardess Christel Am-
brosius. Het hof vond hun onschuld 
aannemelijk. Omdat zij bijna dui-
zend dagen hun familie en kinderen 
moesten missen en wellicht nooit 
zullen worden bevrijd van de smetten 
die aan hen kleven, vervijfvoudigde 
het hof het gebruikelijke strafvorder-
lijke vergoedingstarief.
Ex-verdachte Robert Hörchner kreeg 
in juni dit jaar definitief nul op het 
rekest bij zijn poging een financi-
ele compensatie te krijgen voor de 
teloorgang van zijn bedrijf Clip Con-
fectie Service.
Volgens Hörchner is de verdenking 
tegen hem nooit redelijk geweest, 
want gestoeld op een foute uitwer-
king van een getapt telefoongesprek. 
In 1999 begon een bende in een be-
drijfshal van zijn confectiebedrijf in 
Den Bosch een xtc-laboratorium, ter-
wijl Hörchner in het buitenland zat. 
Zodra Hörchner hierachter kwam, 
probeerde hij de criminele huurders 
eruit te krijgen. Maar het verslag 
van een afgetapt telefoongesprek 
suggereert dat Hörchner de ruimte 
verhuurde en de xtc-bende dus faci-
liteerde. De vermeende opmerking 
over ‘langer huren’ werd later uit het 
tapverslag geschrapt, maar toen was 

‘Ondanks de vrijspraak 
krijgen zij restschade bij de 
civiele rechter niet vergoed’
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het kwaad al geschied. Hörchner 
werd gearresteerd op verdenking 
van de productie van en handel in 
xtc en deelname aan een criminele 
organisatie. Zijn schadeclaim werd 
in twee instanties afgewezen. De 
advocaat-generaal adviseerde in april 
2016 het cassatieberoep te verwer-
pen, onder meer vanwege de Bega-
claim-criteria. De Hoge Raad volgde 
dat advies twee maanden later, 
zonder nadere motivering.
Hörchners cassatieadvocaat Jan 
Wouter Alt: ‘Het is in veel gevallen 
ondoenlijk om op basis van het straf-
dossier aan te tonen dat je onschul-
dig bent. Vooral bij sepot wegens 

gebrek aan bewijs. Uit het dossier 
moet in dat geval immers blijken dat 
ze de verkeerde hadden. Het onder-
zoek stopt doorgaans op een moment 
dat de onschuld niet vaststaat en 
dan blijkt de onschuld dus niet 
ondubbelzinnig uit het dossier. Het 
zou eenvoudiger worden als je dan 
ook omstandigheden en feiten kunt 
aanvoeren die niet in het strafdossier 
staan.’
Volgens Hörchner bemoeilijkt jus-
titie de bewijsvoering door ‘sepot-
code 1’ automatisch weg te laten uit 
het uittreksel van het gerechtelijk 
informatiesysteem Compas. Die se-
potcode staat voor ‘ten onrechte als 
verdachte aangemerkt’ en is één van 
de middelen waarmee een verdachte 
onschuld kan aantonen.
De bewijsvoering hangt echter niet 
af van de sepotcode in de justitiële 
computers. In 2016 zei de minister 
van Veiligheid en Justitie in antwoord 
op Kamervragen van de SP dat de 
sepotgrond in de kennisgeving van 
niet-(verdere)-vervolging staat. Daar-
mee kan de ex-verdachte bij de civiele 
rechter aantonen waarom diens 
zaak is geseponeerd. Overigens werd 
Hörchner ondanks ‘sepotcode 1’ later 

toch gedagvaard, met de vrijspraken 
als uitkomst.

MODERNISERING
Dat de eiser met bewijzen moet ko-
men, stemt overeen met de rechtsvor-
derlijke hoofdregel ‘wie eist, bewijst’. 
Maar het schuurt volgens Alt wel een 
beetje met de onschuldpresumptie. 
De Haagse advocaat pleit ervoor 
ex-verdachten op dezelfde manier te 
behandelen als andere slachtoffers 
van een onrechtmatige overheids-
daad. ‘Soms moet het individuele 
belang wijken voor het algemeen be-
lang. In het bestuursrecht heb je het 
beginsel van de gelijke verdeling van 

de publieke lasten. De aanleg 
van een weg in het algemeen 
belang mag dan niet ten laste 
komen van één ondernemer, 
zoals een benzinepomphou-
der. De overheid moet diens 
nadeel dan compenseren. 

 Dezelfde figuur zou je kunnen toe-
passen op strafvorderlijk optreden.’
Alt vindt steun in een column van 
Fred Hammerstein. Deze oud-raads-
heer bij de Hoge Raad schreef medio 
juni in het digitale magazine Verder 
denken dat de schadevergoeding 
wegens politieoptreden onvoldoen-
de is geregeld. Aanleiding was het 
NOS-bericht en de suggestie dat bur-
gers te veel claimen. Hammerstein 
schrijft dat hij het ‘onrechtvaardig’ 
zou vinden als de overheid haar aan-
sprakelijkheid gaat beperken, zoals 
de plaatsvervangend procureur-ge-
neraal bij de Hoge Raad onlangs 
bepleitte in een andere zaak. Volgens 
Hammerstein kan de politie de scha-
delast beter beperken door lering te 
trekken uit vergissingen.
Geert-Jan Knoops ziet in de moderni-
sering van het Wetboek van Strafvor-
dering een goede aanleiding voor ver-
betering. Die modernisering voorziet 
in een eenvoudige laagdrempelige 
procedure. Volgens het wetsvoorstel 
moet de rechter verzoeken om scha-
devergoeding voortaan beoordelen 
aan de hand van een billijkheidscri-
terium, waarbij deze alle omstandig-
heden in aanmerking moet nemen.

Naar verwachting blijven ex-verdach-
ten dan toch vaak zitten met schade. 
In de memorie van toelichting staat 
hoe experts denken over de effecten 
van het nieuwe criterium. Nu heeft de 
gewezen verdachte in een civiele pro-
cedure alleen recht op volledige scha-
devergoeding als hij kan aantonen dat 
hij onschuldig is. Die vergoeding zou 
volgens de deskundigen in bepaalde 
gevallen lager kunnen uitvallen. Daar-
entegen hebben gewezen verdachten 
die hun onschuld in de civiele zaak 
níét kunnen aantonen nu nergens 
recht op, terwijl zij straks op grond van 
de billijkheid wellicht toch enigszins 
kunnen worden gecompenseerd.
De Europese rechtspraak noopt er 
volgens Knoops al toe om gewezen 
verdachten die hun onschuld in de ci-
viele zaak niet kunnen aantonen toch 
schadeloos te stellen. ‘Het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens zei 
in 1993 in Sekanina v. Austria dat de 
rechter bij de beoordeling van scha-
devergoedingsverzoeken moet uit-
gaan van de onschuldpresumptie na-
dat een strafzaak zonder veroordeling 
is geëindigd.’ Volgens het hof mag de 
rechter bij zijn oordeel over een scha-
declaim niet openlijk twijfelen aan de 
onschuld van de verdachte wanneer 
deze definitief is vrijgesproken en de 
schuld dan niet gaan onderzoeken. 
Bij een sepot wegens gebrek aan 
bewijs lijkt een ex-verdachte bij een 
civiele claim tegen de staat weinig te 
hebben aan deze uitspraak. Geert-Jan 
Knoops staat een ruimer criterium 
voor en een efficiëntere procedure.
‘Curaçao is ons voorgegaan. Volgens 
artikel 178 en 179 van het Wet van 
Strafvordering van Curaçao kunnen 
ex-verdachten én getroffen familie-
leden of huisgenoten snel en gemak-
kelijk een schadevergoeding krijgen 
in verband met het voorarrest. Maar 
ook voor het onjuist toepassen van 
dwangmiddelen. Laatstgenoemde 
mogelijkheid kent de Nederlandse 
regeling nog niet. Met het oog op de 
uniformiteit van de rechtspraak in 
het koninkrijk zou de Nederlandse 
rechter het billijkheidscriterium 
ruimhartig moeten interpreteren.’

‘Het is vaak ondoenlijk 
onschuld aan te tonen op 
basis van het strafdossier’
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D e European Convention on the 
Profession of Lawyers is een 
diepgekoesterde wens van de 

CCBE, de organisatie van Europese 
balies. Volgens secretaris-generaal 
Philip Buisseret neemt de behoefte 
aan verdragsrechtelijke bescherming 
van advocaten alleen maar toe. ‘Er is 
helaas sprake van een groeiend aan-
tal Europese landen waar de overheid 
dictatoriale trekjes vertoont en waar 
de toegang tot justitie, de vrijheid van 
meningsuiting en andere grondrech-
ten niet altijd worden gerespecteerd.’
De ‘conventie over advocaten’ moet 
een aanvulling worden op het Euro-
pees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM) en rechtskracht krijgen 
in alle landen die – ook al is maar een 
klein stukje – Europees grondgebied 
hebben. Deze landen zijn verenigd in 
de Raad van Europa, die momenteel 
47 leden kent. Ook Rusland, Turkije 
en Azerbeidzjan hebben zich aange-
sloten. Met name de landen aan de 
rand van Europa zijn zorgenkinde-
ren, hoewel de CCBE inmiddels ook 
zijn ongerustheid heeft uitgesproken 
over de situatie van advocaten in 
Polen en Hongarije. 
Het parlement van de Raad van Eu-
ropa vroeg het Comité van Ministers 
begin dit jaar om zo’n conventie op 
te stellen. Een belangrijke stap, maar 
slechts een van vele die nodig zijn. 

Het ministerscomité laat zich eerst 
adviseren door vier Europese organi-
saties die actief zijn op het gebied van 
justitie en mensenrechten. Hoewel er 
twee positieve adviezen binnen zijn, 
is het nog niet zeker dat alle vier zich 
achter het plan zullen scharen. 
Als alles goed gaat, benoemt het 
 Comité van Ministers (de minis-
ters van Buitenlandse Zaken van 
de lidstaten) een commissie van 
deskundigen die de conventie gaan 
voorbereiden. Vervolgens moet de 
uiteindelijke tekst worden goedge-
keurd en aangenomen, waarna alle 
afzonderlijke lidstaten de conventie 
dienen te ratificeren. 
Al met al neemt het hele traject nog 
meerdere jaren in beslag. Philip Buis-
seret hoopt dat het ministerscomité 
komend voorjaar de experts aan het 
werk zet. ‘Daarvoor moeten ook nog 
andere barrières worden geslecht. 
Er is budget nodig voor de commissie 
van experts. Verder speelt er een dis-
cussie met andere partijen die actief 
zijn op het gebied van mensenrech-
ten. Die willen ook een conventie om 
hun positie te waarborgen.’ 

JOURNALISTEN
De conventie voor advocaten moet 
niet alleen een papieren tijger wor-
den, het is ook de bedoeling daar 
een actief systeem voor monitoring 

aan te verbinden. Voor journalisten 
bestaat zo’n systeem al een paar 
jaar, het zogeheten Platform for the 
Protection of Journalism and Safety of 
Journalists. Dat verzamelt specifieke 
informatie over de bedreigingen 
waarmee journalisten in de diverse 
lidstaten te maken krijgen. ‘Een 
dergelijke waakhond is voor de ad-
vocatuur ook nodig,’ zegt Buisseret. 
‘Die dient stelselmatig te publiceren 
met welke incidenten advocaten wor-
den geconfronteerd. We hopen dat 
naming-and-shaming effectiever gaat 
zijn dan repressief beleid. Zie het als 
een lighthouse project.’
De CCBE heeft alle 45 aangesloten 
balies gevraagd te lobbyen bij hun 
eigen regering om de conventie van 
de grond te krijgen. In Nederland 
heeft de NOvA de ministers Dek-
ker (Rechtsbescherming) en Blok 
(Buitenlandse Zaken) om steun 
gevraagd voor het project. ‘Advoca-
ten vervullen een essentiële rol in de 
rechtsstaat door het bevorderen van 
toegang tot het recht en het bescher-
men van fundamentele rechten. In 
het vervullen van deze rol kunnen 
advocaten onder aanzienlijke druk 
komen te staan van de wetgevende 
en uitvoerende machten, in sommige 
gevallen ook de rechterlijke macht, 
en overige partijen,’ stelt de NOvA in 
een brief aan de bewindslieden.

EUROPESE CONVENTIE 
OVER ADVOCATEN 
GLOORT AAN HORIZON
DOOR!/!KEES!PIJNAPPELS
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A ls een vaststellingsovereen-
komst, of VSO (artt. 7:900 
e.v. BW) ter beëindiging van 

de arbeidsovereenkomst, achteraf 
gezien tot stand is gekomen onder 
invloed van een wilsgebrek, dan kan 
die VSO worden vernietigd. Werk-
gever en werknemer kunnen echter 
afspreken dat zij over en weer geen 
beroep zullen doen op vernietiging, 
ontbinding of nietigverklaring van 
de overeenkomst. In het kader van 
vernietiging is de gevolgde lijn in de 
literatuur dat het in beginsel moge-
lijk is om een beroep op vernietiging 
wegens dwaling (art. 6:228 BW) 
contractueel uit te sluiten.1 De beper-

kende werking van de redelijkheid en 
billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW) dan 
wel strijd met de goede zeden of de 
openbare orde (art. 3:40 BW, waaron-
der soms strijd met dwingend recht)2 

kunnen echter met zich brengen dat 
een beroep op een dergelijke uitslui-
ting onaanvaardbaar respectievelijk 
nietig is. Zo wordt – eveneens in de 
literatuur – uitsluiting van vernieti-
ging wegens andere wilsgebreken 
dan dwaling (art. 3:44 BW) in strijd 
met de openbare orde en goede 
zeden geacht.
Bovendien kunnen partijen over-
eenkomen dat zij – na correcte 
uitvoering van hetgeen in de VSO is 

vastgelegd – niets meer aan elkaar 
verschuldigd zijn. Dit doen zij mid-
dels een zogenoemd ‘finaal kwij-
tingsbeding’. In beginsel geldt een 
dergelijk beding uitsluitend voor de 
onderwerpen waarover tussen werk-
nemer en werkgever afspraken zijn 
gemaakt in de VSO. Zaken die niet 
zijn vastgelegd in de VSO of die niet 
voortvloeien uit de arbeidsovereen-
komst kunnen buiten het bereik van 
het finaal kwijtingsbeding vallen. 
Denk hierbij aan een nog openstaan-
de studieschuld.
Al met al kunnen partijen na het 
sluiten van een VSO niet zomaar 
terugkomen op de gemaakte afspra-

In een vaststellingsovereenkomst 
nemen werkgever en 
werknemer vaak een finaal 
kwijtingsbeding op en doen ze 
meestal ook afstand van hun 
recht op vernietiging en/ of 
ontbinding. Maar wat gebeurt 
er als een van de partijen zich 
bedenkt na het sluiten van de 
overeenkomst? Walla al Jaboury 
laat zien dat een VSO onder 
bepaalde omstandigheden 
mag worden aangetast.

DE VASTSTELLINGS-
OVEREENKOMST 
TUSSEN WERKNEMER 
EN WERKGEVER

DOOR!/!WALLA!AL!JABOURY

FINAAL 
IS NIET 
ALTIJD 

FINAAL
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ken. Partijen beogen immers – zoals 
de wettekst van artikel 7:900 BW al 
aangeeft – een einde te maken aan 
dan wel onzekerheid of geschillen te 
voorkomen omtrent hetgeen tussen 
hen geldt. Partijen zijn in principe ge-
bonden aan die afspraken en ook de 
rechter gaat terughoudend om met 
het aantasten van (de inhoud van) 
een VSO.
Wel kent het arbeidsrecht – sinds de 
inwerkingtreding van de Wet Werk 
en Zekerheid – de bedenktermijn 
ex artikel 7:670b lid 2 BW, op grond 
waarvan de werknemer het recht 
heeft om binnen veertien dagen na 
het sluiten van een VSO,3 zonder 
opgave van redenen, die VSO buiten-
gerechtelijk te ontbinden. Uitsluiting 
van deze wettelijke bedenktermijn 
is nietig (lid 6). Dit bedenkrecht ont-
staat niet opnieuw wanneer de werk-
nemer zich eenmaal op de bedenk-
termijn heeft beroepen en binnen 
zes maanden met dezelfde werkgever 
een nieuwe VSO sluit (lid 4). Dit bui-
tengerechtelijke ontbindingsrecht 
geldt niet voor andere, (algemeen) 
verbintenisrechtelijke vaststellings-
overeenkomsten (art. 7:905 BW) of 
na het verstrijken van de termijn van 
veertien dagen. In die gevallen kan 
de overeenkomst uitsluitend door 
tussenkomst van de rechter worden 
ontbonden.

HOE FINAAL IS FINAAL?
Maar hoe finaal is een finaal 
kwijtings beding, waarbij eventueel 
ook het recht op vernietiging en ont-
binding wordt uitgesloten? In drie 
recente uitspraken heeft de rechter 
zich daarover uitgelaten.
Zo honoreerde het Hof Amsterdam 
een beroep door de werknemer op 
het finaal kwijtingsbeding niet (Hof 
Amsterdam 8 mei 2018, ECLI:NL: 
GHAMS:2018:1641). Werkgever en 

werknemer hebben in januari 2014 
een VSO gesloten naar aanleiding 
van een verschil van inzicht. Na het 
sluiten van de VSO is – na intern on-
derzoek – gebleken dat de werknemer 
gedurende zijn dienstverband jaren-
lang zijn werkgever heeft opgelicht 
bij de besteding van de ICT- gelden. 
De omvang van de schade door de 
gepleegde fraude betrof meer dan 
twee miljoen euro. De kantonrech-
ter heeft de werknemer veroordeeld 
tot betaling van (onder andere) de 
geleden schade aan de werkgever. In 
hoger beroep werd de vraag beant-
woord of de aansprakelijkheid van 
de werknemer jegens de werkgever 
vanwege de fraude onder de reikwijd-
te van het kwijtingsbeding valt. Het 
hof overweegt dat uit de VSO niet 
kan worden afgeleid dat partijen 
hebben beoogd een dergelijk geschil 
te voorkomen of te beëindigen. De 
VSO en het kwijtingsbeding moeten 
conform de Haviltex-norm4 worden 
uitgelegd. Bovendien is niet gebleken 
dat de wijze van zijn besteding van 
de ICT-gelden en de vermoedens van 
fraude voor of tijdens het sluiten van 
de VSO zijn besproken. Evenmin is 
de (mogelijke) aansprakelijkheid van 
de werknemer jegens de werkgever 
wegens fraude voorafgaand aan of 
bij ondertekening van de VSO als een 
geschilpunt besproken dan wel door 
werkgever onderkend. Gelet op deze 
omstandigheden kon en mocht de 
werknemer er niet op vertrouwen dat 
de werkgever met het kwijtingsbe-
ding bereid was afstand te doen van 
haar vorderingsrechten rond de frau-
de. Kortom, het beroep op het finaal 
kwijtingsbeding ging hier niet op.
Anders dan het Hof Amsterdam, 
oordeelt het Hof ’s-Hertogenbosch 
dat een werkgever die in een VSO 
afstand heeft gedaan van het recht 
op vernietiging, geen beroep kan 

doen op vernietiging van het in die 
VSO opgenomen kwijtingsbeding 
(Hof ’s-Hertogenbosch 24 april 2018, 
ECLI:NL:GHSHE:2018:1744). Oftewel, 
het beroep van de werknemer 
op het finaal kwijtingsbeding 
werd hier dus wél gehonoreerd. 
De werkgever meende dat zij had 
gedwaald vanwege de verzwijging 
van nevenactiviteiten door de 
werknemer. Het hof overwoog dat de 
werkgever (een accountantskantoor), 
die zelf als professionele partij het 
artikel over de uitsluiting van het 
recht op vernietiging in de VSO 
heeft opgenomen, geen beroep op 
dwaling toekomt. ‘Dit artikel heeft 
een ruime strekking en onthoudt 
partijen expliciet elke mogelijkheid 
tot gedeeltelijke vernietiging, dus 
ook met betrekking tot de finale 
kwijting,’ overweegt het hof.5 De 
stelling van de werkgever dat het 
naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar is 
om haar – op grond van de VSO – 
geen beroep op dwaling toe te 
staan, wordt eveneens verworpen. 
Het hof overweegt daarbij dat in 
de door de werkgever opgestelde 
VSO op het finaal kwijtingsbeding 
uitsluitend een uitzondering 
is gemaakt voor het relatie- en 
geheimhoudingsbeding, maar niet 
voor het verbod op nevenactiviteiten. 
Ook zou de werknemer tijdens zijn 
dienstverband slechts een paar 
zzp’ers en particulieren hebben 
geholpen met privéaangelegenheden 
die zich het hoge tarief van een 
accountantskantoor niet konden 
veroorloven. Het hof beslist 
dat, mede gelet op de relatief 
geringe omzet van werknemer 
(4.565 euro), de gebondenheid 
van de werkgever aan de VSO in 
de gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en 
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NOTEN

1 De verschillende standpunten zijn terug te vinden in de conclusie van A-G 
Bakels voor HR 13 april 2001, NJ 2001, 326.

2 De hoofdregel is dat partijen geen afspraken mogen maken die in strijd 
zijn met dwingend recht (art. 3:40 lid 2 BW). Voor de VSO geldt echter 
een uitzondering: als de afspraken daarin in strijd mochten blijken met 
dwingend recht, dan is de vaststelling (de nieuwe rechtstoestand) toch 
geldig, tenzij deze vaststelling naar inhoud of strekking ook in strijd is met 
de goede zeden of de openbare orde (art. 7:902 BW). Het moet dan wel gaan 
om een vaststelling die strekt tot beëindiging van vermogensrechtelijke 
onzekerheid of geschillen, niet om voorkoming daarvan (TOR, 2015/12, afl. 8).

3 Indien de werknemer niet op dit recht wordt gewezen, bedraagt de termijn 
drie weken.

4 Op grond van deze norm is bij de uitleg van een bepaling in een overeen-
komst bepalend de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en 
weer redelijkerwijs aan deze bepaling mochten toekennen en hetgeen zij te 
dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

5 R.o. 3.11.
6 In HvJ EU 15 september 2011, C-155/10 (Williams e.a./British Airways) is 

uitgemaakt dat de ort ook is verschuldigd over vakantie-uren. Sindsdien is 
deze regel bevestigd in nationale rechtspraak.

billijkheid niet  onaanvaardbaar was.
Ook bij de Haagse kantonrechter 
werd een geslaagd beroep op het fi-
naal kwijtingsbeding gedaan (Recht-
bank ’s-Gravenhage 10 augustus 
2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:9969). 
In deze zaak was de werknemer in 
dienst als Avond Weekend Nacht-
hoofd en werkte onregelmatig. Vol-
gens de CAO GGZ had de werknemer 
recht op onregelmatigheidstoeslag 
(ort). Op 1 februari 2014 hebben 
partijen het dienstverband beëindigd 
middels een VSO. De VSO bevatte 
ook een finaal kwijtingsbeding. In 
2017 vorderde de werknemer bij de 
kantonrechter van zijn ex-werkgever 
de ort over zijn vakantie-uren over de 
jaren 2010-2014. De werknemer be-
toogde dat hij tijdens het sluiten van 
de VSO niet op de hoogte was dat de 
ort ook over vakantie-uren uitgekeerd 
moest worden.6 De kantonrechter 
overwoog dat de werknemer juridi-
sche bijstand heeft genoten bij het 
sluiten van de VSO. Uit de correspon-
dentie tussen partijen is naar voren 
gekomen dat onderhandeld was over 
de ort voor de maanden dat werk-
nemer nog in dienst was. In de VSO 
was niets geregeld over eventueel 
verschuldigde ort (over vakantieda-
gen). De kantonrechter oordeelde dat 
de werkgever ervan mocht uitgaan 
dat – naast de in de VSO gemaakte 
afspraken – niets anders aan de 
werknemer verschuldigd was (en dus 
ook geen ort over de vakantie-uren 
in de jaren 2010-2014). Kortom, de 
rechter honoreerde het beroep op het 
finaal kwijtingsbeding.

AANDACHTSPUNTEN
Pacta sunt servanda. Partijen kunnen 
met elkaar in een VSO vergaande 
afspraken maken, die het beroep op 
vernietiging of ontbinding uitsluiten 
of zelfs in strijd zijn met dwingend 
recht. Strijd met de goede zeden of de 
openbare orde dan wel de redelijk-
heid en de billijkheid kunnen deze 

Walla al Jaboury is advocaat bij 
Wybenga advocaten in Ro!erdam.

contractsvrijheid mogelijk (achter-
af) inperken. Bovendien kent het 
arbeidsrecht – in tegenstelling tot 
andere rechtsgebieden – een wettelij-
ke bedenktermijn, die de werknemer 
binnen veertien dagen na sluiting 
van de VSO kan inroepen om de VSO 
buitengerechtelijk aan te tasten. 
Na afloop van de genoemde termijn 
is enkel gerechtelijk ontbinden of 
vernietigen mogelijk. Eventueel 
overeengekomen uitsluitingsbepa-
ling(en) en het finaal kwijtingsbe-
ding kunnen dit echter blokkeren. 
De rechter gaat ook terughoudend 
om met het openbreken van een VSO. 
Desalniettemin: finaal betekent niet 
altijd finaal. Werkgever en werkne-
mer doen er daarom goed aan om 
over álle – althans, zo veel mogelijk – 
onderwerpen afspraken met elkaar 
maken te maken in de VSO en het 
beding over finale kwijting zo zorg-
vuldig mogelijk te formuleren. Op die 

manier kan worden voorkomen dat 
een contractspartij later alsnog met 
succes een vordering instelt. Voorop-
staat de uitleg van de bepalingen in 
de VSO en de omstandigheden van 
het geval tijdens het sluiten van de 
VSO. Relevant is bijvoorbeeld of de-
gene die zich op het kwijtingsbeding 
beroept een professionele contract-
spartij is dan wel of hij tijdens de 
onderhandelingen is bijgestaan door 
een jurist. Daarnaast zijn de omvang 
van de ontstane schade alsmede de 
aard en ernst van het handelen van 
belang. Zo zal in geval van fraude 
(of ander strafrechtelijk handelen) 
de rechter eerder geneigd zijn om 
de benadeelde partij in het gelijk 
te stellen.
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O ntdekken advocaten zelf 
dat ze een fout hebben 
gemaakt of anderszins 

tekort zijn geschoten jegens de cliënt, 
dan schrijft gedragsregel 16 lid 2 
voor dat ze de cliënt hiervan op de 
hoogte stellen. De advocaat doet er 
goed aan om ‘de beroepsfout’, nog 
voor dit ‘opbiechten’ aan de cliënt, 
te melden aan zijn beroepsaanspra-
kelijkheidsverzekeraar en met hem 
te overleggen over de inhoud van de 
mededeling aan de cliënt. Ook de toe-
lichting op deze gedragsregel bevat 
– terecht – deze suggestie.
Uit tuchtrechtspraak blijken in dat 
geval nog meer verplichtingen van 
de advocaat. In de eerste plaats moet 
bij voorkeur een advocaat de (mede-
deling van de) geconstateerde fout 
schriftelijk aan de cliënt bevestigen 
en hem adviseren om (in ieder geval 
op dat punt) een andere advocaat te 
raadplegen.1 Dit laatste staat overi-
gens ook in gedragsregel 16 lid 2. De 
advocaat doet ook dat schriftelijk.2 
Staat de beroepsfout vast, dan zijn 
excuses mogelijk op hun plaats.3

De advocaat moet zo snel mogelijk 
met zijn cliënt afstemmen of hij 
de rechtsbijstand kan voortzetten. 
Mogelijk is deze advocaat het best 

Cliënten, wederpartijen of derden kunnen 
ineens een, al dan niet terecht, verwijt 
maken en schadevergoeding vorderen. 

Leonie Rammeloo beschrij# wat een advocaat 
in die situatie moet doen, of juist moet laten.

in staat om de fout te repareren. Het 
na erkenning op zijn beloop laten 
van de zaak (en niet melden aan de 
verzekeraar) is tuchtrechtelijk laak-
baar.4 Besluiten advocaat en cliënt tot 
voortzetting van de rechtsbijstand, 
dan verdienen de kernwaarden 
onafhankelijkheid en partijdigheid 
extra aandacht; naast de cliënt heeft 
inmiddels ook de advocaat (en diens 
verzekeraar) een belang bij de (goede) 
uitkomst van de zaak. Overigens 
mag elke advocaat zich, mits dit ‘niet 
ontijdig geschiedt’, steeds terugtrek-
ken uit een zaak. Zo ook na het ont-
dekken van een beroepsfout, zeker 
wanneer daardoor het vertrouwen 
tussen advocaat en cliënt verloren is 
gegaan.5 Op een aansprakelijkstel-
ling of klachtbrief moet een advocaat 
‘terstond’ reageren.6

MELDINGSPLICHT
Ook de beroepsaansprakelijkheids-
verzekeraar heeft een belangrijke 
rol in dit proces. Elke advocaat is 
verplicht verzekerd (art. 6.24 Ver-
ordening op de advocatuur, Voda). 
Standaard bevatten de polisvoor-
waarden van een beroepsaansprake-
lijkheidsverzekering de verplichting 
voor de verzekerde om elke claim of 

omstandigheid zo snel mogelijk te 
melden aan de verzekeraar. Met een 
omstandigheid wordt bedoeld een 
feit waaruit een claim zou kunnen 
voortvloeien, bijvoorbeeld de indie-
ning van een klacht of de betwisting 
van een declaratie, waaruit tevens 
onvrede met de kwaliteit van de 
dienstverlening blijkt.
Het is ook vaste tuchtrechtspraak dat 
een claim bij de verzekeraar voortva-
rend gemeld moet worden.7 Het pas 
melden wanneer de deken de met 
de claim verband houdende klacht 
tegen de advocaat al onderzoekt, is 
te laat.8 De aansprakelijkheidszaak 
heeft daarmee dus tuchtrechtelijke 
gevolgen: het nalaten van een mel-
ding aan de verzekeraar is tuchtrech-
telijk laakbaar jegens de claimant. 
Bovendien: wanneer een advocaat 
zelf vindt dat geen sprake is van een 
beroepsfout of van schade, moet hij 
toch melden.9 Een uitkering onder de 
verzekering kan immers verminde-
ren door een late melding (art. 7:941 
BW); een claimant heeft er belang 
bij dat zijn beweerdelijke schade 
volledig onder de verzekerde dekking 
valt zodat een advocaat de belangen 
van claimant op dit punt niet in de 
waagschaal mag leggen.10 Een advo-

WAT TE 
DOEN BIJ EEN 

CLAIM?

DOOR!/!LEONIE!RAMMELOO
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caat die twijfelt welke verzekeraar 
dekking verleent voor een bepaalde 
claim moet deze bij alle (mogelijk 
dekking verlenende) verzekeraars 
melden.11

Soms moet een tuchtrechter be-
oordelen of de advocaat de claim 
heeft gemeld bij zijn verzekeraar. 
Betwist de advocaat de klacht over 
het niet-melden, dan moet hij die 
betwisting in enige mate substanti-
eren; aldus geldt een soort verzwaar-
de motiveringsplicht ten aanzien 
van het verweer. De stelling dat is 
gemeld, kan worden geconcretiseerd 
aan de hand van bijvoorbeeld een 
datum van melding. Dan is de klacht 
over het niet-melden gemotiveerd 
betwist en zal de tuchtrechter daar in 
beginsel vanuit gaan.12 Laat een ad-
vocaat in zijn verweer tegen de klacht 
over onder andere het niet-melden 
na om daarover – gemotiveerd – iets 
te stellen, dan houdt de tuchtrechter 
het ervoor dat niet gemeld is.13 Onder 
dreiging van een voorwaardelijke 
geldboete heeft de tuchtrechter be-
paald dat de desbetreffende advocaat 
binnen veertien dagen alsnog de mel-
ding moest aantonen; let wel: aan de 
deken en dus niet aan de claimant!
Van een uitzondering op de vaste lijn 
van de meldingsplicht kan alleen 
sprake zijn wanneer de aanspra-
kelijkstelling een schade betreft 
die binnen het eigen risico van de 
advocaat valt (lees: niet onder de ver-
zekerde dekking valt) en de advocaat 

de schade zelf vergoedt,14 wanneer in 
redelijkheid mag worden geoordeeld 
dat de aansprakelijkstelling ‘van 
iedere grond ontbloot is’ of ‘bij voor-
baat als kansloos kan worden aange-
merkt’15 of wanneer de aansprakelijk-
stelling geen enkele concretisering 
van het verwijt en geen enkele bedrag 
van de claim bevat.16

Overigens vindt de tuchtrechter dat 
een advocaat niet alleen een claim 
moet melden maar aan de verzeke-
raar ook ‘desgewenst’ zodanige nade-
re informatie moet geven zodat deze 
zich een oordeel kan vormen over de 
claim.17 Die informatieverplichting 
staat ook in de polisvoorwaarden. 
Wanneer de verzekeraar nog wacht 
op een formele aansprakelijkstelling 
van de advocaat door de cliënt om de 
claim in behandeling te nemen, dan 
moet de advocaat de cliënt daarop 
wijzen.18

Ligt de zaak al bij de verzekeraar en 
communiceert deze (zelf, of via een 
advocaat) met de claimant, dan is 
de zaak uit handen van de advocaat. 
De wijze waarop de verzekeraar de 
kwestie in behandeling heeft, is dan 
– tuchtrechtelijk – niet aan de advo-
caat aan te rekenen.19 Een advocaat 
hoeft ook niet ‘samen te werken’ 
met de claimant ten opzichte van de 
verzekeraar.20 Wijst de verzekeraar 
aansprakelijkheid af, dan treft de ad-
vocaat daarvoor geen tuchtrechtelijk 
verwijt.21 De advocaat hoeft dan niet 
in gesprek te gaan met de verzeke-

raar om te bevorderen dat deze toch 
aansprakelijkheid erkent.22

GEGEVENS VERZEKERAAR
Vast gegeven in tuchtrechtspraak is 
dat de claimant buiten de verhouding 
en dus ook buiten de communicatie 
tussen de advocaat en zijn verzeke-
raar staat. Diverse raden oordeel-
den in dat kader dat een advocaat 
de claimant geen kopie van zijn 
correspondentie met de verzekeraar 
hoeft te verstrekken, bijvoorbeeld om 
daarmee aan te tonen dat daadwer-
kelijk gemeld is.23 Evenmin hoeft 
een advocaat het polisblad van zijn 
verzekering aan de claimant te geven, 
omdat de claimant daar geen belang 
bij had; de klacht over het niet-afge-
ven werd ongegrond verklaard.24 Ook 
hoeft een advocaat in beginsel niet 
de naam van zijn verzekeraar aan 
een claimant te geven25 en evenmin 
zijn polisnummer.26 Overige gege-
vens van de verzekeraar hoeft een 
advocaat evenmin aan de claimant te 
geven.27

Haaks op deze vaste lijn staan twee 
recente uitspraken van het hof van 
discipline, waarin de klacht dat een 
advocaat niet de gegevens van zijn 
verzekeraar aan de claimant (een 
wederpartij28 respectievelijk een 
voormalig cliënt29) wilde verstrekken 
gegrond werd verklaard. Naar mijn 
mening heeft de tuchtrechter in deze 
zaken onvoldoende gewicht toege-
kend aan het feit dat een aangespro-
ken advocaat en zijn verzekeraar 
legitieme redenen (kunnen) hebben 
om de gegevens van de verzekeraar 
niet aan de claimant te geven én aan 
het feit dat in beroepsaansprake-
lijkheidszaken geen ‘directe actie’ 
bestaat. Zo heeft de advocaat er 
belang bij om derdenbeslag onder 
zijn verzekeraar te voorkomen; som-
mige claimanten proberen daarmee 
de volledige verzekerde dekking 
als verhaalsobject veilig te stellen 
en te voorkomen dat de advocaat 

Checklist na ontdekking van een 
fout/ontvangst van een claim
! Meld de fout of claim aan de verzekeraar.
! Meld de fout aan de cliënt of reageer snel op de claimbrief.
! Verwijs de cliënt naar (de mogelijkheid van) een andere advocaat.
! Trek u eventueel zelf terug als advocaat.
! Verschaf alle relevante informatie aan de verzekeraar.
! Overleg met de verzekeraar als de claimant om diens gegevens vraagt.
! Laat de verzekeraar de lead hebben in de a&andeling van de claim.
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een gedeelte daarvan aanwendt 
voor het verweer tegen de claim. De 
verzekeraar heeft er op zijn beurt 
belang bij om niet rechtstreeks te 
communiceren met elke claimant, 
met name als deze niet door een 
eigen advocaat wordt bijgestaan (voor 
wie gedragsregel 25 geldt en die dus 
uitsluitend met de advocaat van de 
verzekeraar mag communiceren). 
Beroepsaansprakelijkheidsver-
zekeraars hebben in toenemende 
mate last van volhardende en zelfs 
‘stalkende’ claimanten. Daardoor 
vergt de schadebehandeling meer 
mankracht van de verzekeraars en 
stijgen de kosten. Dit heeft gevolgen 
voor de (door verzekerde advocaten te 
betalen) premie. De suggestie van het 
hof van discipline in de uitspraak van 
9 april 2018 (overweging 5.7), dat ‘de 
advocaat in dit verband kan volstaan 
met het verstrekken van een afschrift 
van de melding van de aansprakelijk-
stelling aan zijn beroepsaansprake-
lijkheidsverzekeraar’ omdat het ‘ver-
strekken van dit afschrift impliceert 
dat de benadeelde bekend wordt 
met de gegevens van de verzekeraar’ 
miskent dat advocaten in de praktijk 
aan hun verzekeringsmakelaar of 
-tussenpersoon (moeten) melden en 
uit die melding geen gegevens van de 
verzekeraar blijken.
Wat zou een advocaat nu moeten 
doen, wanneer een claimant om 
naam en contactgegevens van de 
verzekeraar vraagt? De in recente 
uitspraken voorgeschreven handel-
wijze zal mogelijk in de praktijk tot 
voor de verzekeraars onwenselijke 
situaties leiden. Mijn suggestie is om 
zo’n verzoek steeds voor te leggen 
aan de verzekeraar, als die tenminste 
in beeld is. Deze uitspraken misken-
nen immers de hiervoor genoemde 
mogelijkheid om kleine of onzinnige 
claims niet te melden. Is wel een ver-
zekeraar in beeld, dan mag niet van 
hem verlangd worden om ongewild 
contact te onderhouden met de clai-
mant; deze zou niet (via de advocaat/
verzekerde) contact moeten kunnen 
afdwingen. Als praktische tussenop-
lossing, voor het geval de claimant 

de contactgegevens wil benutten om 
bij de verzekeraar te verifiëren of de 
advocaat verzekerd en de claim ge-
meld is, heb ik de volgende suggestie: 
de advocaat zou een beroep kunnen 
doen op de lokale deken. Die kan, 
aan de hand van alle relevante in-
formatie van de advocaat, verifiëren 
of dekking bestaat en gemeld is en 
dat aan de claimant bevestigen. Dit 
zonder gegevens van de verzekeraar 
te openbaren. Met een bevestiging 
van de deken zijn de belangen van de 
claimant gewaarborgd. Let wel: wan-
neer geen dekking en (ten onrechte) 
geen melding blijkt, dan is dat direct 
relevante informatie voor de deken in 
het kader van zijn toezichthoudende 
taak op de naleving van (onder meer) 
artikel 6.24 Voda.

CLEMENTIE
Na ontdekking van een fout of ont-
vangst van een claim rusten op de 
advocaat de nodige verplichtingen, 

die evenveel – met name tuchtrechte-
lijke – valkuilen opleveren. Dit geldt 
te meer voor de advocaat die een evi-
dente beroepsfout heeft gemaakt en 
daardoor al 1-0 achterstaat. Stapt de 
claimant naar de tuchtrechter, dan 
zal deze de klacht over de beroeps-
fout sowieso gegrond verklaren. De 
norm van artikel 46 Advocatenwet 
(vooral op het punt van het betrach-
ten van zorg jegens de cliënt) is 
immers geschonden. Een advocaat 
die na ontdekking van de fout of 
ontvangst van een claim volgens het 
boekje handelt, heeft gelukkig kans 
op clementie van de tuchtrechter. 
Dit uit zich mogelijk in het achter-
wege laten van de oplegging van een 
maatregel én daarmee ook van een 
kostenveroordeling ex artikel 48ac 
Advocatenwet.30

Leonie Rammeloo is advocaat 
bij Van Doorne in Amsterdam.
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D e livegang van openrecht. nl 
is gepland in de week van 
22 oktober, de International 

Open Access Week 2018. Open access 
houdt de gemoederen bezig, bena-
drukt Leo van der Wees, IT-jurist en 
secretaris van OpenRecht. Hij onder-
streept dat de betaalmuren van veel 
juridische uitgevers de openbaarheid 
van wetenschappelijk-juridische 
content in de weg zitten. ‘De missie 
van de Stichting OpenRecht is het 
– in  samenwerking met de gehele Ne-
derlandse juridische gemeenschap – 
tot stand brengen en beheren van een 
publiek toegankelijk onlineplatform 
met kwalitatief goede juridische 
teksten,’ staat te lezen op de  website 
van de stichting. Peter Piepers, 
manager Support and Innovation 
bij Van Doorne, is voorzitter van de 
stichting. Verder bestaat het bestuur 
uit mensen uit de rechtspraktijk en  
-wetenschap.
De site bevat aan het eind van 2018 
minimaal duizend eerder gepubli-
ceerde artikelen en annotaties die 
linken naar wetten, uitspraken, rap-
porten en andere artikelen. ‘Opdat 
het onderzoekswerk eenvoudig en 
snel zal gaan,’ zegt Van der Wees.
Op dit moment worden er redacties 

gevormd die de kwaliteit van de 
artikelen moeten bewaken. ‘De ver-
dere technische en inhoudelijke 
ontwikkeling van het platform ligt in 
handen van het juridische veld zelf,’ 
aldus de stichting.

PUBLIEK TOEGANKELIJK
Ton Hol, hoofd van het departement 
Rechtsgeleerdheid aan de Univer-
siteit Utrecht, zegt blij te zijn met 
het initiatief. ‘Universiteiten doen on-
derzoek met publieke middelen, om 
die reden moeten de publicaties ook 
zo veel mogelijk publiek toegankelijk 
zijn,’ stelt hij. ‘Naar aanleiding van 
de hoge kosten die worden gemaakt 
voor de abonnementen op juridische 
tijdschriften, hebben de vertegen-
woordigers van universiteiten elkaar 
opgezocht. Door OpenRecht zal 
men minder afhankelijk worden van 
abonnementen. Dit is niet alleen 
in het belang van de maatschappij, 
maar ook wetenschappers hebben 
hier belang bij, omdat ze een breder 
publiek kunnen bereiken.’
Hol is enthousiast over de moge-
lijkheid die OpenRecht biedt om 
allerlei kennisbronnen te koppelen. 
‘Zo is wetgeving al toegankelijk en 
wanneer daaraan jurisprudentie, 
annotaties en ook wetenschappelijke 
literatuur worden gekoppeld, heb je 
een fundgrube aan kennis.’ Inmid-
dels is de Stichting OpenRecht ook in 
gesprek met Belgische collega’s om 
een Belgische variant op te zetten. 

Voor de financiering van de bureaure-
dacties en het onderhoud van de site 
is de Stichting OpenRecht nog op zoek 
naar geldschieters. Daarvoor hoopt 
de stichting aan te kunnen kloppen 
bij onder meer het ministerie van 
Justitie en Veiligheid, de Nederlandse 
orde van advocaten en cOAlition S, 
het EU-initiatief dat medio 2020 alle 
publiek gefinancierde publicaties vrij 
toegankelijk wil hebben. 

OPEN CONTENT
Wirt Soetenhorst, juridisch uitgever 
van Boom uitgevers, geeft aan posi-
tief te staan tegenover open access in 
de juridische wereld. ‘Het initiatief 
voor OpenRecht loopt al jaren en 
ik heb nu voor het eerst het ge-
voel dat het ook echt van de grond 
kan  komen.’ 
Wel onderstreept hij dat open access 
van met publieke middelen tot 
stand gekomen publicaties niet mag 
worden verward met de roep van ad-
vocatenkantoren om open content. 
‘Voor zover mij bekend zijn artikelen 
geschreven door medewerkers van 
kantoren niet met publieke middelen 
tot stand gekomen. Maar de redene-
ring die erachter zit, waarom moeten 
wij twee keer betalen, kent natuurlijk 
parallellen. Ik geloof ook niet dat 
partijen vinden dat alles zomaar gra-
tis moet worden. Men begrijpt heus 
wel dat uitgevers toegevoegde waarde 
hebben en nodig zijn om het publica-
tiesysteem in stand te houden.’

OPENRECHT
PIONIER VAN OPENBARE 
JURIDISCHE CONTENT
DOOR!/!SABINE!DROOGLEEVER!FORTUYN

Openbare kennisbank OpenRecht lanceert deze week zijn onlineplatform 
waar iedereen vrij toegang hee" tot juridische artikelen en annotaties 
met verwijzingen naar we#en, uitspraken en rapporten.
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D e Colombiaanse advocaat Jorge Molano rijdt 
rond in een geblindeerde auto met kogelvrije 
ramen en bodyguards. De bescherming wordt 

hem geboden door de Unidad Nacional de Protección 
(UNP), het agentschap van de 
Colombiaanse overheid dat 
dreigingsanalyses uitvoert. Hij is 
het gewend, net als zijn colle-
ga’s Adil Meléndez en Rommel 
Durán Castellanos. Allen treden 
op in zaken over teruggave van 
land aan mensen die tijdens de 
vijftig jaar durende burgeroorlog 
vluchtten of werden verdreven. 
Tot een paar jaar geleden werden 
deze zaken – het zijn er ruim 
honderdduizend – überhaupt 
niet vervolgd, ook al is er sinds 
2011 een wet waarmee dat kan. ‘Straffeloosheid was het 
grootste probleem,’ zegt de Amsterdamse advocaat Wout 
Albers, die voor L4L voor de derde keer deelnam aan de 
Caravana. De eerste keer was in 2014. ‘Er waren zaken 
van tien, twintig jaar oud waarin de slachtoffers zeiden: 
“Dit is het bewijs, doe onderzoek, hier is mijn aangifte.” 
Maar de wil ontbrak.’ 
Na het vredesakkoord dat de Colombiaanse regering in 
2016 sloot met guerrillabeweging FARC was er goede 
hoop dat deze zaken nu eindelijk wél op de rol kwamen. 
Landhervorming en  restitutie in het door feodale eigen-
domsverhoudingen geplaagde land vormden het hart van 
het akkoord, dat door de vorige president Juan Manuel 
Santos was uitonderhandeld. Hij kreeg er de Nobelprijs 
voor de Vrede voor. Maar Santos’ opvolger Iván Duque is 
fel tegenstander van het akkoord en kondigde afgelopen 
juni bij zijn overwinningsspeech aan het akkoord te 
willen openbreken.
Vergeleken met vier jaar geleden wordt er inderdaad 
 vaker vervolgd, zegt Albers, al is het nog altijd mondjes-
maat – zo’n tien procent. Daarmee nam ook het geweld 
tegen mensenrechtenactivisten en advocaten toe. 
‘Ze  zeiden: “De jacht op ons is geopend, ze gaan ons 
 allemaal vermoorden.”’ 
Wie ‘ze’ zijn is een publiek geheim: paramilitaire groe-
peringen zoals de extreemrechtse Águilas Negras, een 

LAWYERS FOR LAWYERS

Colombia: ‘De jacht op ons is geopend’
DOOR!/!TATIANA!SCHELTEMA

Het Colombiaanse vredesakkoord uit 2016 is mislukt. Gewapende bendes sprongen 
in het machtsvacuüm dat na de wapenstilstand tussen de Colombiaanse regering en 
guerrillabeweging FARC is ontstaan. Advocaten die landrestitutiezaken doen betalen de 
prijs, horen L4L-advocaten die meereisden met de Caravana Internacional de Juristas.

groep die de belangen van voormalige paramilitaire 
leiders in bijvoorbeeld illegale goudmijnen behartigt. 
Zij doken in het machtsvacuüm dat door het vertrek van 
de guerrilla’s van de FARC was ontstaan en publiceren 

namen van gemeenschapsleiders 
en advocaten die restitutiezaken 
aanbrengen op dodenlijsten. 
Het is een wrange paradox: juist 
omdat de advocaten effectiever 
zijn in hun werk zijn ook de 
risico’s gestegen, zegt Albers. 
‘Slachtoffers worden zo dubbel 
gevictimiseerd. Dan is het land 
op papier wel teruggegeven, 
maar zodra mensen het gaan 
claimen, worden ze toch weer be-
dreigd. Want de daders weigeren 
vaak het land terug te geven en 

zijn bereid over lijken te gaan.’ Sinds 2016 werden volgens 
de Colombiaanse Ombudsman meer dan 340 mensen 
vermoord, onder wie tientallen advocaten.
Voor advocaat in spe Ron Rosenhart (29), de tweede Ne-
derlander bij de Caravana, was het een eyeopener om te 
zien met hoeveel compassie de Colombiaanse advocaten 
te werk gaan. ‘Adil Meléndez bijvoorbeeld liet me door 
zijn whatsapplijst van meer dan tienduizend cliënten 
scrollen. Hij is de hele dag aan het checken of ze nog in 
leven zijn, of worden bedreigd. Die oprechte interesse in 
de cliënt vond ik heel bijzonder, in Nederland hou je toch 
meer afstand.’
Maar die manier van werken is ook uitputtend. Jorge 
 Molano houdt het even voor gezien. Albers: ‘Hij zei: 
“Ik neem een jaar pauze, daarna kijk ik hoe ik erover 
denk. Ik heb nu dertig jaar van mijn leven gespendeerd 
om tegen een muur aan te boksen. En na de verkiezing 
van Duque is de politiek die muur weer aan het opbou-
wen.” Dus hij gaat even tijd aan zijn familie besteden, die 
om veiligheidsredenen al jaren in de Verenigde Staten 
woont. Zijn compagnon die de zaken overneemt, zal ook 
worden beveiligd. Maar de UNP zal in de veiligheidsana-
lyse meenemen dat hij een jaartje stopt, en het beveili-
gingsniveau omlaag brengen. Terwijl de mensen die hem 
bedreigen hem niet ineens minder dood willen hebben. 
Het is een bizarre situatie.’ 

V.l.n.r.: Wout Albers, Jorge Molano en Ron Rosenhart
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Kleos

Wij ontzorgen u bij het overzetten van dossiers en
cliëntgegevens. Meer info? Neem contact op via  
jeffrey.dekker@wolterskluwer.com 
of bel 06 57 58 46 32

Kleos,
praktijkmanagement software
voor de advocaat die wil groeien

Wij ontzorgen u bij het overzetten van dossiers en
cliëntgegevens. Meer info? Neem contact op via 

Altijd en overal toegang 

Via elk device toegang tot uw laatste 
dossiers, schrijf tijd onderweg en 
factureer de geschreven uren direct. 

Werk samen met cliënten
Werk samen met cliënten in ons extra 
beveiligde cliëntportaal. Zo deelt u  
documenten zoals de NOVA dat wenst.
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T ussenuitspraken moeten wor-
den onderscheiden van eind-
uitspraken. Dit onderscheid 

is met name van belang omdat van 
een tussenuitspraak in beginsel niet 
onmiddellijk in appel kan worden ge-
gaan, maar pas nadat einduitspraak 
is gewezen. Bij een einduitspraak be-
gint de appeltermijn echter direct te 
lopen. Als een tussenuitspraak zowel 
een einduitspraak- als een tussen-
uitspraakcomponent bevat, is sprake 
van een deeluitspraak.
Tot 1 januari 2002 stond tussentijds 
beroep open van tussenuitspraken. 
Sindsdien geldt een restrictiever stel-
sel: er staat in beginsel géén tussen-
tijds beroep open van tussenuitspra-
ken, tenzij de rechter daartoe verlof 
verleent. Tegen uitspraken waarbij 
een voorlopige voorziening wordt toe-
gestaan of geweigerd, staat daarente-
gen steeds tussentijds beroep open. 
Het voorgaande is voor het hoger 
beroep neergelegd in artikel 337 Rv; 
voor het cassatieberoep in artikel 
401a Rv (onder verwijzing naar de 
uitzondering van art. 75 lid 1 Rv). 

ONDERSCHEID
Het onderscheid tussen een tussen-
uitspraak en een einduitspraak moet 
worden gemaakt aan de hand van 
het dictum. Als in een uitdrukkelijk 
dictum aan het geding omtrent enig 
deel van het gevorderde een einde 
wordt gemaakt, heeft de rechter een 
einduitspraak gedaan.1 In andere 
gevallen is sprake van een tussen-
uitspraak (en heeft de rechter nog 
niet defi nitief over de zaak beslist). 
Een voorbeeld is het geval waarin 
de rechter in het dictum een com-

Tussentijds appel
DOOR!/!MAARTEN!JANSEN

Maarten Jansen is advocaat bij 
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
in Den Haag.

   Juridische kwesties
  die zijn weggezakt

Wanneer kan tussentijds beroep worden ingesteld 
tegen een tussenuitspraak of deeluitspraak?

paritie van partijen gelast en elke 
verdere beslissing aanhoudt. Ook 
de toewijzing van een incidentele 
vordering (die niet de hoofdvordering 
is die inzet van het geding is) is in 
beginsel een tussenuitspraak.2 Een 
uitspraak waarin uitsluitend een 
tussenuitspraak van de rechter in 
vorige instantie wordt bekrachtigd of 
vernietigd en de zaak wordt terugver-
wezen naar de rechter in vorige in-
stantie, is ook een tussenuitspraak.3 
Tot slot is als in overwegingen van 
een uitspraak besloten ligt dat de vor-
dering deels wordt toegewezen, maar 
dit niet in het dictum is opgenomen, 
nog steeds sprake van een tussenuit-
spraak.4

DEELUITSPRAAK
Als een uitspraak zowel een eind-
uitspraak- als een tussenuitspraak-
component bevat, spreekt men van 
een deeluitspraak. De appeltermijn 
voor de einduitspraakcomponent 
begint direct te lopen, terwijl tegen 
de tussenuitspraakcomponent geen 
appel openstaat (behoudens daartoe 
verleend rechterlijk verlof), maar 
moet worden gewacht totdat op dat 
deel een einduitspraak is gedaan.5 
Als echter beroep wordt ingesteld 
tegen de einduitspraakcomponent, 
dan kan in dat beroep óók over de 
tussenuitspraakcomponent worden 
geklaagd. Het is echter niet geoor-

loofd om in een beroep tegen een 
einduitspraakcomponent enkel over 
de tussen uitspraakcomponent te 
klagen. Dat zou immers feitelijk neer-
komen op het instellen van beroep 
tegen een tussenuitspraak.6 De partij 
die tussentijds beroep instelt, mag al 
haar bezwaren tegen de tot dan toe 
gewezen tussenuitspraken daarin 
aanvoeren. Het is niet mogelijk om 
tweemaal van een tussenvonnis in be-
roep te komen of daartegen grieven 
te richten in het kader van een beroep 
tegen een latere einduitspraak.7

Kort gezegd komt het voorgaande 
er bij deeluitspraken dus op neer 
dat tegen een einduitspraakcom-
ponent direct beroep moet worden 
ingesteld. Ook als de rechter wordt 
verzocht om tussentijds beroep van 
een tussenuitspraak open te stellen, 
moet direct rekening worden gehou-
den met de appel-/cassatietermijn. 
Deze begint direct na wijzen van de 
tussenuitspraak te lopen, en niet 
pas na eventuele toewijzing van het 
verzoek om tussentijds beroep open 
te stellen.8 Als tussentijds beroep 
wordt toegestaan en dit ook wordt 
ingesteld, wordt de procedure bij de 
lagere rechter in de regel geschorst 
totdat op het beroep is beslist.

NOTEN

1 Zie bijv. ECLI:NL:HR:2003:AI0309 (Peeters/Van den Wildenberg).
2 Zie bijv. ECLI:NL:HR:2012:BW3263.
3 Zie bijv. ECLI:NL:HR:2016:725; NJ 2006/133.
4 Zie bijv. ECLI:NL:HR:2009:BK0153.
5 ECLI:NL:HR:1990:ZC0076 (Vendex/Meiberg); recent bijv. bevestigd in ECLI:NL:HR:2015:2905.
6 ECLI:NL:HR:2004:AL7051 (Ponteecen/Stratex).
7 ECLI:NL:HR:2012:BU3160.
8 ECLI:NL:HR:2004:AR3170.
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KRONIEK 
BESTUURSPROCESRECHT
Voor deze Kroniek golden de tussen 1 april 2017 en 1 juli 2018 in AB Rechtspraak Bestuursrecht 
(‘AB’) en/of Jurisprudentie Bestuursrecht (‘JB’) gepubliceerde uitspraken als uitgangspunt. 
In deze kroniekperiode viel met name de voorzichtige neiging van met name de Afdeling 
bestuursrechtspraak op tot een meer indringende toetsing. Verder hebben de hoogste 
bestuursrechters op meerdere gebieden verduidelijking gevraagd aan de advocaten-generaal, 
wat leidde tot conclusies over onder meer bewijsvergaring in boetezaken, exceptieve toetsing 
en de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, die zo allemaal 
hun invloed hadden op het bestuursprocesrecht. Daarnaast waren er de usual suspects, 
zoals de kring van belanghebbenden in met name het omgevingsrecht en het gebruik van 
hedendaagse communicatiemiddelen in de relatie overheid-burger. De ontwikkelingen 
rond digitaal procederen willen echter niet vlo%en. Met dat laatste trappen we af.

DOOR!/!JAN!COEN!BINNERTS(!MARIEKE!DANKBAAR!&!RACHEL!HOENEVELD

Jan Coen Binnerts, Marieke Dankbaar en 
Rachel Hoeneveld zijn advocaat bij Pot 
Jonker Advocaten in Haarlem.

DIGITAAL PROCEDEREN

N u het KEI-project op de klip-
pen is gelopen, is van enige 
uniformering in het digitale 

bestuursprocesrecht geen sprake. 
Er is momenteel een ware digitale 
lappendeken, die – als wij het goed 
zien – er als volgt uitziet.
Buiten het vreemdelingenrecht geldt 
dat rechtbanken, de Centrale Raad 
van Beroep en het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven de gelegenheid 
bieden aan alle partijen, met of zon-
der gemachtigde, om met een web-
formulier digitaal (hoger) beroep in 
te stellen. Digitaal (hoger) beroep bij 

de Afdeling kan alleen worden inge-
steld door burgers, aldus de website 
van de Afdeling. Daarna verloopt het 
verdere verkeer echter weer per post.
In asiel- en bewaringszaken in eerste 
aanleg daarentegen moet (sinds 
12 juni 2017) een partij met een 
advocaat digitaal procederen (via 
‘Mijn rechtspraak’), doordat daar-
voor de artikelen 8:36a-c Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) in werking 
zijn getreden. In hoger beroep hoeft 
hij dat weer niet, maar mág hij dat 
sinds 29 juni jl. wel (via een eigen 
portal van de Afdeling: ‘Mijn zaak’). 
Dat omvat niet alleen het indienen 

van een rechtsmiddel, maar ook de 
gehele verdere communicatie met 
en dus ook vanuit de rechtbank c.q. 
de Afdeling. De eerste bedrijfsonge-
vallen hebben zich al voorgedaan, 
namelijk van wel geplaatste, maar 
niet gevonden e-mailnotificaties en 
‘taken’, zoals termijnen dan heten; 
zie ABRvS 29 januari 2018 ( JB 2018, 
52, notificatie gemist), 21 maart 
2018 ( JB 2018, 78, geen ontvangst-
bevestiging gekregen) en 21 maart 
2018 ( JB 2018, 79, taak niet zichtbaar 
voor opvolgend raadsman). Wij had-
den wel enig begrip voor de advocaat 
die daar geen zin in had en zijn cliënt 
op eigen naam beroep liet instellen 
met een door hem opgesteld beroep-
schrift, verzonden vanaf de fax van 
de advocaat. Gek genoeg vielen recht-
bank en Afdeling daar languit over en 
verklaarden de vreemdeling niet-ont-
vankelijk. Het beroep moest geacht 
worden te zijn ingediend door de 
advocaat – wat dus feitelijk kennelijk 
niet zo was – en die had daarmee de 
verplichting tot digitaal procederen 
geschonden, aldus ABRvS 20 april 
2018 ( JB 2018, 92).
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BEKENDMAKEN, VERZENDEN 
EN ONTVANGEN
Verzending per koerier is nog steeds 
niet gelijkwaardig aan verzending 
per PostNL, zo leert weer CRvB 5 april 
2017 ( JB 2017, 113). Maar CRvB 10 
oktober 2017 ( JB 2017, 209) toont dat 
aangetekende verzending per PostNL 
het verzendende bestuursorgaan voor 
lastige problemen kan stellen, omdat 
PostNL anders dan vroeger geen fy-
siek bewijs van ontvangst door de ge-
adresseerde meer verschaft, maar een 
digitaal bewijsstuk. Verder bewaart 
zij maar beperkte tijd gegevens over 
het wel en wee van een aangetekende 
verzending. Als de geadresseerde na 
geruime tijd de ontvangst ontkent, 
kan het bestuursorgaan dus niet al-
tijd meer aantonen dat het stuk wel is 
aangeboden, omdat navraag daarover 
bij PostNL dan niet meer mogelijk 
is. Het bestuursorgaan had dan dus 
proactief de zending digitaal moeten 
volgen om die gegevens vervolgens te 
bewaren.
Niet alleen nationale rechters hebben 
te maken met het gesoebat over wel 
verzonden maar niet ontvangen 
faxen, ook het EHRM houdt zich 
ermee bezig. In een uitspraak van 
31 mei 2016 ( JB 2017, 98) beoordeelt 
hij risicoverdeling op dit punt vanuit 
de gedachte dat de niet-ontvankelijk-
verklaring alleen op zijn plaats is als 
het niet doorkomen van een bericht 
is toe te rekenen aan de verzender. 
In deze zaak stond echter vast dat een 
fax was verzonden en aange komen, 
maar om onduidelijke redenen ter 
griffie van het Sloveense gerecht nooit 
geprint was (papier op?) en daarna 
verloren was gegaan. Dit is niet voor 
risico van de verzender. De CRvB is 
echter onverminderd streng in 4 april 
2017 ( JB 2017, 112): verzending van 
een fax is aannemelijk gemaakt, 
maar er is geen sluitend bewijs dat 
het door de ontvanger (de griffie van 
de Centrale Raad zelf) is ontvangen. 
Is dat dan toe te rekenen aan de 
verzender, vraagt annotator Simon 
zich af. In ABRvS 30 maart 2018 ( JB 
2018, 88) is wel iets terug te vinden 
van de gedachte van het EHRM. 
De rechtbank had een fax gezonden 

aan de gemachtigde met een termijn 
voor het motiveren van het beroep. De 
gemachtigde had geen fax, maar wel 
een dienst van zijn telecomprovider 
die faxen omzette in e-mails en aan 
hem doorzond. Maar die dienst ha-
perde en het bericht kwam niet door. 
Dat werd aangemerkt als niet toe 
te rekenen aan de gemachtigde c.q. 
diens cliënt en dus werd het niet tijdig 
motiveren van het beroep verschoon-
baar geacht.
Verzenden uit het buitenland kan 
meer tijd kosten dan de naijlweek 
van artikel 6:9, lid 2 Awb. Uit het 
buitenland moet je dus niet op 
de laatste dag een bezwaarschrift 
verzenden. Maar je mag er wel vanuit 
gaan dat een brief in het algemeen 
binnen veertien dagen na verzending 
aankomt. Als je dus bezwaar maakt 
binnen vijf weken na aanvang van 
de bezwaartermijn, wordt het je niet 
tegengeworpen als het stuk toch pas 
later dan een week na het verstrijken 
van de bezwaartermijn het bestuurs-
orgaan bereikt, zie CRvB 23 maart 
2017 ( JB 2017, 110).
Als een gemachtigde in het spel is, 
moet een besluit aan hem bekend 
worden gemaakt, wil het in werking 
treden. Maar wanneer is hij in het 
spel? In ABRvS 13 december 2017 
( JB 2018, 18) was de gemachtigde 
opgetreden tegen een handhavings-
besluit, maar dan is hij niet auto-
matisch ook gemachtigd voor de 
invordering en kan dat laatste besluit 
prima aan betrokkene zelf worden 
gezonden.
Het is vaste rechtspraak van de 
CRvB dat bij een stelsel waarin een 
aanspraak van een werknemer op 
een WIA-uitkering voor de werkgever 
financiële gevolgen heeft, artikel 
3:41 Awb meebrengt dat besluiten 
omtrent de uitkering ook aan de 
werkgever bekendgemaakt moe-
ten worden. Om die reden vangt de 
bezwaartermijn voor de werkgever 
aan op de dag na bekendmaking van 
het besluit aan de werkgever. Is het 
besluit eerder aan de werknemer 
bekendgemaakt, dan bestaan er 
voor een en hetzelfde besluit aldus 
verschillende bezwaartermijnen 

(CRvB 15 december 2017, JB 2018, 
39 en AB 2018, 57).

VERSCHOONBAARHEID
Besluiten waren aantoonbaar ter 
post bezorgd, maar betrokkene kon 
aannemelijk maken deze pas enkele 
maanden later te hebben ontvangen. 
So far, so good. Maar dan moet je wel 
zo spoedig mogelijk – lees: binnen 
veertien dagen – bezwaar maken 
en niet nog eens zes weken nemen 
(CRvB 21 maart 2017, JB 2017, 94 en 
111). Dat is nog steeds staand recht, 
maar probeert u het eens open te bre-
ken met een beroep op EHRM 26 ja-
nuari 2017 ( JB 2017, 99). Volgens het 
Europees Hof gaat een beroepster-
mijn pas lopen op het moment dat 
iemand effectief van de inhoud van 
het te bestrijden oordeel op de hoogte 
is. En waarom zou dan plotseling een 
andere, kortere termijn gelden dan 
zes weken als die effectieve kennis-
neming buiten de schuld van de be-
langhebbende pas later plaatsvindt, 
zo vraagt annotator Simon zich af.
Je kunt niet vertrouwen op een 
aanmelding bij de e-mailservice van 
www.overheid.nl om zo op de hoogte 
te worden gehouden van alle mogelijk 
voor jou relevante besluiten. Als de 
e-mailservice bijvoorbeeld wel de 
aanvraag van een omgevingsvergun-
ning vermeldt, maar de vergunning-
verlening niet automatisch wordt 
geregistreerd, dan mis je de boot als 
je niet zelf actief de voortgang in de 
gaten houdt. Termijnoverschrijding 
als gevolg van dat nalaten, is niet 
verschoonbaar (ABRvS 13 december 
2017, JB 2018, 17 en AB 2018, 133).

BELANG
Procesbelang
Appellanten klagen over het besluit 
om geen inspraak toe te passen ter 
voorbereiding van een winkeltij-
denverordening. Die is inmiddels 
vastgesteld en gaan gelden. Volgens 
de Afdeling (22 november 2017, 
JB 2018, 7) houden zij procesbelang, 
omdat een oordeel over de rechtma-
tigheid van de beslissing géén in-
spraak toe te passen, van belang kan 
zijn bij de vaststelling van een nieu-
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we winkeltijdenverordening. Een 
ons inziens opmerkelijke uitspraak, 
als helemaal niet zeker is of voor de 
hand ligt dat er spoedig een nieuwe 
winkeltijdenverordening komt.

Rechtstreeks, eigen, afgeleid 
en objectief belang
Kom je op voor een naar zijn aard 
individueel belang (woongenot, 
eigendom) dan beschik je over een 
persoonlijk belang dat door een om-
gevingsrechtelijk besluit kan worden 
geraakt. Dat vele anderen óók geraakt 
worden in een soortgelijk belang, 
maakt dat niet anders, zoals in het 
geval waarbij het ging om een maat-
werkvoorschrift ter bestrijding van 
lichthinder die in de verre omgeving 
waarneembaar was (ABRvS 23 novem-
ber 2016, AB 2017, 284).
In ABRvS 21 februari 2018 ( JB 2018, 
61) ging het om een industrieterrein 
dat was beveiligd met camera’s, die 
ook de openbare weg beschenen. 
Iemand die er regelmatig langskwam 
vanwege familiebezoek vroeg het 
college om handhavend daartegen op 
te treden. Het verzoek werd afgewe-
zen op de grond dat de verzoekster 
geen eigen, individueel belang had. 
Dat bleef in stand. Het beroep dat 
verzoekster nog deed op haar belang 
bij haar door artikel 8 EVRM be-
schermde privéleven, was echter zo 
gek nog niet. Maar de Afdeling vond 
uiteindelijk dat alle omstandigheden 
bijeengenomen (er hing een waar-
schuwingsbordje, de beelden werden 
maar zeven dagen bewaard en alleen 
geraadpleegd als er een incident was) 
er van inmenging geen sprake was, 
zodat de verzoekster inderdaad geen 
eigen belang had.
Iemand die opkwam tegen een be-
sluit van de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) tot 
het opstellen van selectielijsten op 
grond van de Archiefwet, ving bot en 
werd niet belanghebbend geacht. De 
selectielijsten betroffen (delen van) 
MIVD-archieven. Het feit dat hij on-
derzoek deed en de bewuste archie-
ven veelvuldig raadpleegde, noch het 
feit dat hij er zelf mogelijk in voor-
kwam, maakte dat zijn belang bij het 

selectiebesluit zich 
in voldoende mate 
onderscheidde van dat 
van anderen (ABRvS 3 
mei 2017, JB 2017, 121).
Slechts een afgeleid belang 
bij een besluit over zijn moe-
ders bijstand had een zoon die 
al dan niet bij haar inwoonde, 
dat was nu net de discussie in 
verband met de toepassing van de 
kostendelersnorm (CRvB 2017, JB 
2017, 201). Een eigen, en niet slechts 
afgeleid belang hadden daarentegen 
de eigenaren van percelen bij het 
buiten behandeling stellen van een 
aanvraag van een omgevingsvergun-
ning voor werken op hun percelen, 
die door een ander was ingediend. De 
werken werden namelijk ook door de 
eigenaren gewenst (ABRvS 25 oktober 
2017, JB 2017, 205).
De eigenaar van een perceel waarop 
een ander een jachtrecht heeft, wordt 
weer niet rechtstreeks in zijn belang 
geraakt door het opnieuw verlenen 
van een jachtakte aan die ander en 
wordt daarom niet-ontvankelijk ver-
klaard in ABRvS 16 mei 2018 ( JB 2018, 
108). Ook een omwonende bij een be-
oogd zonnepark is niet rechtstreeks 
in zijn belang getroffen door een 
besluit inzake subsidie verlening voor 
de oprichting daarvan (CBb 16 no-
vember 2017, AB 2018, 207 en 208).

Afstand/gevolgen van 
enige betekenis
Sinds 2016 hanteert de Afdeling de 
maatstaf dat iemand pas belang-
hebbend is bij ruimtelijke en milieu-
besluiten, als hij daar gevolgen van 
enige betekenis van ondervindt of kan 
ondervinden. In ABRvS 23 augustus 
2017 ( JB 2017, 143 en AB 2017, 348) 

volgde een verduidelij-
king: iemand die gevol-

gen ondervindt van een 
besluit is belanghebbende, 

tenzij die gevolgen dermate 
gering zijn dat een persoonlijk 

belang bij het besluit ontbreekt. 
Het criterium ‘gevolgen van enige 

betekenis’ dient dus als correctie 
op het op zich ruimhartige uitgangs-
punt. Het is aan het bestuursorgaan 
om vast te stellen wie belanghebben-
de is. De betrokken rechtzoekende 
hoeft dat niet zelf aan te tonen, maar 
als de vraag rijst of hij wel gevolgen 
van enige betekenis ondervindt, kan 
en mag van hem gevraagd worden die 
gevolgen te verduidelijken.
Normering van milieugevolgen in 
een afstandseis, milieucontour of 
grenswaarde is daarbij niet relevant. 
Zie bijvoorbeeld ABRvS 3 mei 2017 
( JB 2017, 119). Daarin deed het feit dat 
de geurgevolgen onder de ter plaatse 
geldende geurnorm bleef er niet aan 
af dat de geurbeleving door de ap-
pellerende omwonende wel degelijk 
niet verwaarloosbaar beïnvloed zou 
worden door de met de vergunning 
mogelijk gemaakte activiteit. De 
omwonende was dus belang hebbend. 
Ook neemt het feit dat in een buurt 
al hoge achtergrondniveaus qua geur 
aanwezig zijn, niet weg dat een be-
sluit wel degelijk gevolgen van enige 
betekenis kan hebben voor omwo-
nenden, zo leert ABRvS 17 mei 2017 
( JB 2017, 123).
Een mooi voorbeeld van toepassing 
van deze ‘tenzij’ levert ABRvS 6 de-
cember 2017 ( JB 2018, 29) op: appel-
lanten konden vanuit hun woning bij 
goed weer vergunde windmolens voor 
de kust zien. Maar zicht op een puntje 
aan de horizon op 22,2 kilometer 
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betekent niet dat zij daar gevolgen 
van enige betekenis van ondervinden. 
Een poging om langs andere weg dan 
het zichtaspect-belang te claimen, 
werd niet gehonoreerd. Dat een schip 
tegen een windmolen zou kunnen va-
ren en er zich dan een calamiteit zou 
kunnen voordoen met verstrekkende 
gevolgen, was zo onzeker dat volgens 
de Afdeling een rechtstreeks belang 
bij het bestreden besluit ontbrak. 
Voor windparken op land hanteert 
de Afdeling als uitgangspunt dat ge-
volgen van enige betekenis aanwezig 
kunnen worden geacht binnen een 
afstand van tien keer de tiphoogte 
van de voor appellanten dichtstbij-
zijnde windturbine, gemeten vanaf 
de voet van de windturbine (ABRvS 
21 februari 2018, ABkort 2018, 118 en 
2 mei 2018, AB 2018, 200).

Concurrentie
SlijtersUnie verkoopt drank aan par-
ticulieren. Zij klaagt over drankver-
koop in strijd met de Drank- en Hore-
cawet door Sligro, die alleen verkoopt 
aan detailhandel en horeca (nou ja, 
zo zou het moeten zijn). Daarmee 
bediende Sligro een ander markt-
segment en was SlijtersUnie niet be-
langhebbend bij de weigering van de 
betrokken burgemeester om handha-
vend op te treden tegen  Sligro, aldus 
ABRvS 2 mei 2018 ( JB 2018, 104).

Overheidsorganen en 
hun belangen
Gedeputeerde Staten waren belang-
hebbende bij een besluit tot vrijstel-
ling van een bestemmingsplan om 
detailhandel mogelijk te maken op 
een bedrijventerrein, volgens ABRvS 
29 november 2017 ( JB 2018, 9). De 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
kent aan het provinciaal bestuur 
bevoegd heden toe met het oog op 
de ruimtelijke ordening. Het provin-
ciaal bestuur had daar ook iets mee 
gedaan, want het had een omgevings-
verordening vastgesteld die gemeen-
tebesturen onder meer verplichtte 
om geen nieuwe detailhandel op 
bedrijventerreinen in bestemmings-
plannen toe te staan. Met die veror-
dening was gegeven dat GS belang 

hadden bij het vrijstellingsbesluit dat 
daartegen inging. Daar doet niet aan 
af dat de omgevingsverordening niet 
rechtstreeks doorwerkt bij afgifte van 
ontheffingen en dergelijke.

Rechtspersonen en feitelijke 
werkzaamheden
Als rechtspersonen opkomen voor 
een algemeen belang, zijn twee 
dingen belangrijk: in de eerste plaats 
het verband tussen het bestreden 
besluit en de statutaire doelstelling, 
die niet te algemeen mag zijn. In de 
tweede plaats  is van belang dat de 
rechtspersoon ook – en nog steeds – 
feitelijke werkzaamheden verricht 
ter behartiging van die doelstelling. 
In ABRvS 21 december 2016 (AB 2017, 
241) en 18 oktober 2017 ( JB 2017, 
202) ging het telkens om de vraag 
of de feitelijke werkzaamheden 
waarop een stichting zich beriep, 
duurzaam waren onderbroken of 
niet. De Afdeling vond een periode 
van vier maanden tussen de laatste 
werkzaamheid en het moment van 
indienen van bezwaar te kort om de 
conclusie te kunnen trekken dat er 
geen feitelijke werkzaamheden meer 
waren; de stichting was dus gewoon 
ontvankelijk.

BEZWAARSCHRIFT-
PROCEDURE
De ondertekening van een be-
zwaarschrift is wettelijk verplicht 
en dient als bewijs dat het geschrift 
daad werkelijk door de in diener is 
opgesteld. Niet-ontvankelijk-
verklaring blijft echter 
achterwege als de 
identiteit van de 
indiener van het 

bezwaar op andere wijze kan worden 
vastgesteld of aan diens identiteit niet 
hoeft te worden getwijfeld. Zo leren 
CRvB 3 mei 2017 ( JB 2017, 127), CBb 
21 decem ber 2017 (AB 2018, 58) en 
CRvB 10  januari 2018 (AB 2018, 90). 
Annotator Ortlep plaatst dit in het 
kader van een Unierechtelijk ‘dienst-
baarheidsbeginsel’, wat inhoudt dat 
het bestuur de burger moet bege-
leiden, helpen en van dienst zijn. 
In dat kader kan de uitspraak van de 
Afdeling worden genoemd over een 
onduidelijke status van een brief: was 
het een bezwaarschrift of niet? De 
Afdeling oordeelt: bij onduidelijk heid 
over de bedoelingen van een burger 
moet het bestuursorgaan daar ge-
woon naar vragen. Zo simpel kan het 
zijn (ABRvS 21 juni 2017, AB 2017, 311).
Iemand diende een bewaarschrift in 
tegen een aan een derde van rechts-
wege verleende vergunning via een 
wat onduidelijk digitaal bericht op de 
website van de betreffende gemeente. 
Dat bezwaar werd behandeld en nog 
gehonoreerd ook. De derde kwam in 
beroep klagen dat dit digitale bericht 
nooit als bezwaarschrift erkend had 
mogen worden omdat het niet aan 
de eisen van artikel 6:5 Awb voldeed. 
Maar dat kon hem allemaal niet 
baten, want het bestuursorgaan had, 
omdat geen gelegenheid tot herstel 
was geboden, toch niet tot niet-ont-
vankelijkheid mogen komen. Een 
beetje vals was het wel, want de ge-
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meente was vast maar wat blij met het 
‘bezwaarschrift’, omdat het haar de 
kans bood de gevolgen van haar eigen 
termijnoverschrijding die tot de van 
rechtswege vergunning verlening had 
geleid, ongedaan te maken (ABRvS 
15 maart 2017, JB 2017, 70).
Externe bezwaarschriftencommis-
sies hebben soms enige moeite de 
rangen gevuld te krijgen. Het komt 
regelmatig voor dat enkele leden het 
horen voor hun rekening nemen, 
waarna wel collegiaal een advies 
wordt gegeven. Dat leidt niet tot strijd 
met artikel 7:13 Awb, zo bevestigde 
CRvB 8 maart 2018 ( JB 2018, 84).
Het horen is een essentieel onderdeel 
van de bezwaarschriftenprocedure. 
Van horen mag slechts worden afge-
zien als er op voorhand redelijkerwijs 
geen twijfel over mogelijk is dat de 
gemaakte bezwaren niet tot een 
andersluidend besluit kunnen leiden 
(ABRvS 25 april 2018, AB 2018, 236), of 
als iemand duidelijk en ondubbelzin-
nig afstand doet van dat recht. Maar 
wat als iemand terugkomt op zijn 
eerder geuite besluit niet te willen 
worden gehoord? In CRvB 22 februari 
2017 (AB 2017, 261) had de appellant, 
na in eerste instantie te hebben aan-
gegeven geen hoorzitting te wensen, 
verzocht de verzending van het be-
streden besluit uit te stellen omdat hij 
een advocaat wilde inschakelen. De 
medewerker van het UWV had zich 
moeten afvragen of de appellant toch 
een hoorzitting wenste nu de inscha-
keling van een advocaat kennelijk 
bedoeld was om het nog te nemen be-
sluit op bezwaar te beïnvloeden. Door 
dat niet te doen, was ten onrechte van 
een hoorzitting afgezien.
Een uitnodiging voor een hoorzitting 
die gezonden werd naar iemands 
e-mailadres, terwijl hij dat niet had 
opgegeven in het bezwaarschrift, 
was niet ‘geldig’. Als gevolg daarvan 
verscheen betrokkene niet en werd 
op zijn bezwaar beslist zonder dat hij 
gelegenheid had gekregen te worden 
gehoord. Dat hoort natuurlijk niet, 
maar het gebrek wordt met toepas-
sing van artikel 6:22 Awb gepasseerd 
(CRvB 15 maart 2018, JB 2018, 85).
De beslissing om een hoorzitting 

wegens kennelijke ongegrondheid 
van het bezwaar achterwege te laten, 
dient te worden genomen op grond 
van hetgeen in het bezwaarschrift 
is aangevoerd. Als slechts algemene 
gronden naar voren worden gebracht 
die geen betrekking hebben op een 
aangevraagd en vergund project dan 
kan wegens kennelijke ongegrond-
heid van het horen worden afgezien 
(ABRvS 19 juli 2017, AB 2018, 30). De 
hoorplicht in de bezwaarprocedure 
is voorts niet gericht op voorlichting 
maar geldt als een waarborg voor het 
bestuursorgaan om tot zorgvuldige 
en oplossingsgerichte heroverweging 
te komen. Zie voor kennelijke onge-
grondheid ook: ABRvS 15 november 
2017 (AB 2018, 29).
Bekend is dat een beslissing op 
bezwaar het resultaat hoort te zijn 
van een volledige heroverweging van 
het primaire besluit. Lastig wordt het 
soms als er in de beslissing op be-
zwaar gronden worden toegevoegd, 
zoals in CRvB 9 maart 2017 (AB 2017, 
150). In bezwaar werd een subsidiaire 
ontslaggrond aan een ontslagbesluit 
toegevoegd. Er was wel gelegenheid 
gegeven daar voorafgaand aan de 
beslissing op bezwaar een zienswijze 
op te geven; de CRvB vond dit binnen 
de volledige heroverweging passen.
Volgens vaste rechtspraak van de 
CRvB kan een bevoegd gedane intrek-
king van een bezwaar of beroep na 
het verstrijken van de bezwaar- of be-
roepstermijn niet ongedaan worden 
gemaakt, tenzij er sprake is van niet 
aan appellant toe te rekenen omstan-
digheden waardoor hij in een situatie 
van dwaling verkeerde, of onder 
dwang of bedrog van enige zijde be-
wogen was in te trekken. In CRvB 29 
november 2017 (AB 2018, 50) oordeel-
de de Centrale Raad dat de betrokken 
appellante in een onoverzichtelijke 
Wmo-kwestie door het College op het 
verkeerde been was gezet, waardoor 
zij een bezwaar had ingetrokken; de 
intrekkingsbrief werd als vervallen 
beschouwd.

NIET TIJDIG BESLISSEN
Een onbevoegd genomen verdagings-
besluit kan niet met terugwerkende 

kracht worden bekrachtigd (CRvB 
20 juli 2017, AB 2017, 301). Hieruit 
blijkt de bijzondere aard van het 
verdagingsbesluit, omdat bekrachti-
ging normaal terugwerkende kracht 
heeft. Annotator Koenraad gaat zelfs 
zover dat volgens hem het besluit in 
één keer goed moet worden genomen 
en geen enkel gebrek achteraf kan 
worden hersteld. Beslistermijnen 
voor bestuursorganen zouden anders 
zinloos zijn.
Tussen de hoogste bestuursrechters 
bestond verdeeldheid over de vraag 
wanneer er een of meerdere dwang-
sommen voor niet-tijdig beslissen 
waren verbeurd. De Afdeling en de 
Hoge Raad hanteerden de soepelere 
lijn dat bij besluiten die gelijktijdig of 
gelijkluidend zijn, slechts één dwang-
som kan worden verbeurd. De Cen-
trale Raad keek naar de letterlijke 
tekst van de wet en beoordeelde of er 
sprake was van meerdere beschikkin-
gen of niet. Daar is de Centrale Raad 
inmiddels vanaf gestapt, zo blijkt uit 
CRvB 4 mei 2017 (AB 2017, 316). Gelet 
op de gelijktijdig ingediende aan-
vragen en de samenhang tussen de 
besluiten, is het volgens de Centrale 
Raad redelijk dat slechts één dwang-
som wordt verbeurd.

 (HOGER) BEROEP
Relativiteit
De kring van belanghebbenden die 
zich op schending van de Monumen-
tenwet (nu: Erfgoedwet) kunnen be-
roepen, blijkt groter dan je op het eer-
ste gezicht, afgaande op ABRvS 18 juli 
2012 (AB 2012, 343), zou denken. Ook 
de belangen van de buurman wiens 
hotel gebaat is bij instandhouding 
van het aangrenzende monument als 
onderdeel van het stadsgezicht en van 
de huurders van het monument die 
bij uitvoering van de werkzaamheden 
hun woning zouden moeten verlaten, 
zijn congruent en verweven met het 
monumentenbelang, zodat ook zij 
zich op schending van de wet kunnen 
beroepen (ABRvS 15 maart 2017, JB 
2017, 179 en AB 2017, 156).
Omwonenden op meer dan anderhal-
ve kilometer van een Natura 2000-ge-
bied kunnen niet meer stellen dat 
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hun belang bij bescherming van hun 
directe leefomgeving zo verweven is 
met het algemeen belang dat met de 
bescherming van dat gebied gediend 
is dat zij zich kunnen beroepen 
op normen uit de natuurbescher-
mingswetgeving die op dat laatste 
zijn gericht (ABRvS 18 oktober 2017, 
JB 2017, 202).
De Mijnbouwwet bracht (tot een 
recente wijziging ervan) mee dat 
een opsporingsvergunning niet kon 
worden geweigerd wegens het belang 
van de bescherming van het milieu. 
Milieu defensie kreeg dus tegenge-
worpen dat de norm die met de verle-
ning van een opsporingsvergunning 
zou zijn geschonden, niet strekte ter 
bescherming van haar belang. Zij 
trachtte daaraan te ontkomen door te 
stellen dat de Mijnbouwwet normen 
bevatte die ‘nauw verweven zijn met 
het belang van bescherming van het 
milieu’. Het haalde het niet in ABRvS 
14 maart 2018 ( JB 2018, 71).
De financiële uitvoerbaarheid van een 
bestemmingsplan wordt geregeld ter 
discussie gesteld met het argument 
dat uitvoering ervan tot door artikel 
108 VWEU verboden staatssteun 
leidt. Omwonenden kregen echter 
te horen dat dit verbod kennelijk 
niet strekt tot bescherming van hun 
belang in ABRvS 2 november 2016 
(AB 2017, 244). Voor appellerende 
concurrenten van een bioscoopon-
derneming die door uitvoering van 
het bestemmingsplan zou worden 
bevoordeeld, ligt dat anders, zoals 
bevestigd werd in ABRvS 21 december 
2016 (AB 2017, 242).
Om onder een bestuurlijke boete uit 
te komen, deed een overtreder zelf 
een beroep op artikel 5:44 Awb. Op 
grond van dat artikel moet een straf-
bare gedraging aan de officier van 
justitie worden voorgelegd. Pas als 
hier geen reactie op komt of de offi-
cier van justitie afziet van vervolging, 
kan een bestuurlijke boete worden 
opgelegd. Het CBb zag aanleiding 
hierover een conclusie te vragen aan 
advocaat-generaal Keus (ECLI:NL: 
CBB:2017:130). Onder verwijzing 
naar diens conclusie oordeelt de 

grote kamer van het CBb vervolgens 
dat artikel 5:44 Awb niet strekt tot 
bescherming van de belangen van 
degene aan wie de bestuurlijke boete 
is opgelegd (CBb 26 oktober 2017, 
JB 2017, 217 en AB 2017, 430).

VERZOEKSCHRIFT-
PROCEDURE
Jurisprudentie over de toepassing 
van de verzoekschriftprocedure van 
artikel 8:88 Awb tot verkrijging van 
schadevergoeding wegens onrecht-
matige besluiten, is nog schaars, 
maar langzaamaan begint men er 
wat vat op te krijgen.
In ABRvS 24 mei 2017 ( JB 2017, 125) 
had de belanghebbende aan het be-
stuursorgaan verzocht om schadever-
goeding, wat was afgewezen. Daar-
tegen kwam hij op met een bezwaar 
en later beroep. De Afdeling wees 
op artikel 8:4, lid 1, aanhef en onder 
f Awb, waaruit blijkt dat dat niet kan, 
maar converteerde het beroep tot een 
verzoek tot toepassing van genoemd 
artikel 8:88 Awb. Vervolgens wees de 
Afdeling het verzoek overigens af.
In een uitspraak van 2 augustus 2017 
( JB 2017, 152) besliste de Afdeling dat 
weliswaar de toepasselijkheid van de 
verzoekschriftprocedure van artikel 
8:88 Awb beperkt is tot vorderingen 
van maximaal 25.000 euro, maar 
dat een verzoeker met een hogere 
vordering die procedure kan voeren 
voor de eerste 25.000 euro zonder zijn 
aanspraak op het meerdere prijs te 
geven. Dat meerdere kan hij dan – bij 
een gunstige uitkomst – alsnog bij 
de burgerlijke rechter vorderen. De 
 Afdeling (!) oordeelt op voorhand dat 
de burgerlijke rechter niet gebonden 
is aan het oordeel van de bestuurs-
rechter over de eerste 25.000 euro 
en dus vrij is om anders te oordelen. 
Of we ons bij die vrijheid voor de 
burgerlijke rechter in de praktijk iets 
moeten voorstellen, zal diens juris-
prudentie mogelijk gaan leren.
In zo’n verzoekschriftprocedure 
is het mogelijk om bij voorlopige 
voorziening (art. 8:94 Awb verklaart 
onder meer artikel 8:81 Awb van 
overeenkomstige toepassing) een 

voorschot te vragen, maar dan 
worden – in verband met het restitu-
tierisico – wel hoge eisen gesteld aan 
de spoedeisendheid en de hardheid 
van de vordering; zie CRvB 21 maart 
2017 ( JB 2017, 108). De Centrale Raad 
verwacht voorts proactiviteit van de 
rechter, die uit een beroepschrift 
tegen een afwijzing door het be-
stuursorgaan van aansprakelijkheid 
kan opmaken dat schadevergoeding 
wordt gevraagd, waarvoor de verzoek-
schriftprocedure van artikel 8:88 
Awb openstaat: hij moet het beroep-
schrift dan als zodanig aanmerken en 
behandelen (CRvB 31 augustus 2017, 
JB 2017, 186 en AB 2017, 428).

INCIDENTEEL HOGER BEROEP
Veel uitspraken over incidenteel 
hoger beroep zijn we in deze kroniek-
periode niet tegengekomen: men 
maakt ofwel niet veel gebruik van 
de processuele optie, dan wel leidt 
het niet (meer) tot procesrechtelij-
ke brokken. Verkeerd ging het nog 
wel in ABRvS 17 mei 2017 ( JB 2017, 
123). Appellanten kwamen in hoger 
beroep tegen een uitspraak van de 
rechtbank. In verweer betwistte het 
bestuursorgaan dat het oordeel van 
de rechtbank over de ontvankelijk-
heid van de appellanten in eerste 
aanleg juist was. Incidenteel hoger 
beroep was echter niet ingesteld. 
Daarom bleef dat punt verder buiten 
beschouwing. Voor het bestuurs-
orgaan ging het alsnog wel goed in 
ABRvS 21 maart 2018 ( JB 2018, 77): 
het bestuursorgaan had zelf hoger 
beroep ingesteld, maar vergat tijdig 
appelgronden in te dienen. Normali-
ter een fatale fout. De wederpartij was 
echter ook in hoger beroep gekomen, 
waarna het bestuursorgaan doodleuk 
incidenteel hoger beroep instelde om 
haar eerdere fout te herstellen. Het 
werkte wonderwel.

GOEDE PROCESORDE
Als de Stichting Advisering Bestuurs-
rechtspraak (STAB) wordt ingescha-
keld, mogen beroepsgronden niet 
later dan drie weken na die inschake-
ling worden ingediend, anders kan de 
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STAB die niet meenemen in zijn on-
derzoek, zo had de Afdeling al eerder 
beslist met een beroep op het belang 
van de goede procesorde. Maar in 
ABRvS 12 juli 2017 ( JB 2017, 141 en 
AB 2017, 426) volgt een nuancering: 
louter processuele beroepsgronden 
die geen feitelijk onderzoek door de 
STAB vergen, kunnen ook daarna nog 
worden ingebracht.
In zaken waar de Crisis- en herstelwet 
van toepassing is, blijven, gelet op het 
bepaalde in artikel 1.6a Chw, nieuwe 
beroepsgronden ingediend na 
afloop van de beroepstermijn buiten 
beschouwing. De brief die buiten die 
beroepstermijn is ingediend, wijst op 
gebreken van het bestreden besluit 
die niet reeds tijdens de beroepster-
mijn zijn genoemd. Die brief bevat 
dan ook nieuwe beroepsgronden, en 
geen argumenten ter ondersteuning 
van al bestaande beroepsgronden. De 
rechtbank had deze gronden terecht 
buiten beschouwing gelaten en ook 
de Afdeling komt dan niet toe aan de 
inhoudelijke beoordeling daarvan 
(ABRvS 4 april 2018, AB 2018, 237).

INDRINGENDHEID TOETSING
Lange tijd was marginale toetsing het 
mantra van het bestuursrecht: zolang 
het bestuursorgaan binnen min of 
meer formele perken bleef, genoot 
het beleidsvrijheid en had het dus van 
de rechter niet al te veel last. Dat was 
geheel in lijn met de opvatting dat de 
rechter niet op de stoel van het be-
stuursorgaan moest zitten. Dat doet 
hij nog steeds niet, maar in kleine 
stapjes lijkt in elk geval de Afdeling 
wel een beetje op te schuiven in die 
richting. Er is dus wat meer te halen 
voor de rechtzoekende.
De Afdeling heeft de begrippen 
marginale toetsing, beslissings- en 
beleidsvrijheid in de ban gedaan, om-
dat die ten onrechte suggereren dat 
er een ruimte is waar de rechter niet 
toetst. Een bestuursorgaan heeft be-
oordelingsruimte (en niet langer be-
oordelingsvrijheid) om te bepalen of 
het bevoegd is, en vervolgens beleids-
ruimte (geen beleidsvrijheid) om te 
bepalen of het van een bevoegdheid 

ook gebruikmaakt. De rechter toetst 
het gebruik van de beoordelingsruim-
te voller dan het gebruik van beleids-
ruimte. Voorbeelden zijn te  vinden 
in ABRvS 30 mei 2018 ( JB 2018, 109 
en 110). Volgens het jaarverslag van 
de Afdeling over 2017 (p. 61) is met 
deze nieuwe labels niet iets anders 
bedoeld dan voorheen met de begrip-
pen beleids- en beoordelingsvrijheid, 
maar ondertussen spreekt datzelfde 
jaarverslag wel van een indringender 
rechterlijke toetsing.
Ook de in de vorige kroniekperiode 
al genoemde wende van de be-
stuursrechters rond de toetsing van 
hernieuwde aanvragen kan in deze 
sleutel worden geplaatst. De afwijzing 
van een hernieuwde aanvraag wordt 
indringender getoetst dan voorheen 
het geval was, ook als er geen nieuwe 
omstandigheden zijn, een lijn waar 
ook het CBb zich inmiddels bij heeft 
aangesloten in een uitspraak van 
24 mei 2017 ( JB 2017, 131 en AB 2017, 
334). Een mooie illustratie daarvan 
vormt de uitspraak van de Afdeling 
van 16 maart 2018 ( JB 2018, 73). 
Een partij verzocht om herziening 
van een beslissing om een bestem-
mingsplan vast te stellen. De gemeen-
teraad stelde vast dat hetgeen daartoe 
werd aangevoerd geen nieuwe feiten 
en omstandigheden inhield, met 
uitzondering van het aan het verzoek 
ten grondslag gelegde nieuwe ver-
keersonderzoek. Dat bracht de raad 
echter niet tot een herziening, maar 
die beslissing werd dus inhoudelijk 
gemotiveerd en die motivering werd 
op redelijkheid weer getoetst door de 
Afdeling. Voor zover het verzoek niet 
op nieuwe feiten berustte, werd de 
afwijzing ervan daarentegen getoetst 
op kennelijke onredelijkheid.
De Centrale Raad oordeelde dat be-
leid, inhoudende dat bij afwezigheid 
van nieuwe feiten en omstandighe-
den nooit wordt teruggekomen op 
een rechtens onaantastbaar (boete)-
 besluit, niet mag. Zo’n categorische 
uitsluiting betekent immers dat ook 
in gevallen waarin handhaven van 
het besluiten evident onredelijk is, 
het besluit toch zou worden gehand-

haafd (CRvB 31 januari 2018, JB 2018, 
59 en AB 2018, 129).
Ook de toetsing van een besluit aan 
beleidsregels is geïntensiveerd. Waar 
het bestuursorgaan voorheen kon 
volstaan met verwijzing daarnaar, 
als de omstandigheden waarop de 
rechtzoekende zich beriep bij de 
totstandbrenging van die regel al 
waren verdisconteerd, moet het sinds 
2016 steeds nagaan of toepassing 
ervan geen onevenredige gevolgen 
meebrengt.
In de kroniekperiode viel in dit kader 
de conclusie op van advocaat-gene-
raal Widdershoven over de indrin-
gendheid van de exceptieve toetsing 
van algemene voorschriften door 
de bestuursrechter. Hij bepleit dat 
die toetsing wel een stukje steviger 
kan worden aangezet, niet langer 
alleen op willekeur, maar ook op 
zowel materiële als formele algeme-
ne rechtsbeginselen, waaronder het 
formele zorgvuldigheidsbeginsel en 
het motiveringsbeginsel (ECLI:NL: 
RVS:2017:3557). Wij zijn benieuwd 
of de Afdeling en de andere hoogste 
bestuursrechters daarin meegaan.

BEWIJSRECHT
Bewijs in het bestuurs(proces)recht 
is nog steeds een beetje een glibberig 
terrein. Langzaamaan eist bewijs 
echter steeds meer aandacht op en 
dan met name (maar niet alleen) in 
het boeteprocesrecht. Zo ook in de 
onderhavige kroniekperiode. Het 
boeteprocesrecht kent vervolgens ook 
weer een eigen dynamiek; ook daar 
kwamen we een paar uitspraken over 
tegen.
In een uitspraak van 3 mei 2017 
( JB 2017, 120 en AB 2017, 299) formu-
leerde de Afdeling minimumeisen, 
waaraan de vaststelling van feiten 
door het bestuursorgaan in een 
bestuursrechtelijke handhavings-
zaak moet voldoen. Enerzijds wie dat 
kan doen (een deskundige mede-
werker van het bevoegd gezag, een 
in gehuurde deskundige in opdracht 
van het bevoegd gezag, of een ter 
zake kundige, wiens bevindingen 
het bestuursorgaan voor zijn rekening 
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heeft genomen). Anderzijds wat moet 
worden vastgelegd (waar, wanneer 
en door wie de vaststelling plaats-
vond en op welke wijze, bijvoorbeeld 
visueel). Als de vastlegging op schrift 
plaatsvindt, moet er een begrijpe-
lijk relaas van gemaakt worden en 
dat moet worden ondertekend en 
gedagtekend, maar als op een andere 
wijze kan worden vastgesteld wie wat 
en wanneer heeft waargenomen, is 
ondertekening niet vereist.
Bewijs geleverd door derden in het 
kader van invordering is in bepaalde 
gevallen expliciet toegestaan door de 
Afdeling (3 mei 2017, AB 2017, 299), 
maar bewijs van een derde-belang-
hebbende is in beginsel nog steeds 
ontoereikend om verbeurte van een 
dwangsom te bewijzen.
Soms leidt hetzelfde feitencomplex 
zowel tot een strafrechtelijke als 
een bestuursrechtelijke reactie; de 
ambtenaar die verdacht wordt van 
geklooi met tankpassen van zijn 
werkgever, of de hennepkweker die 
een belastingaanslag krijgt. Vanouds 
was de gedachte dat een strafrech-
telijke vrijspraak er niet aan afdeed 
dat de bestuursrechter een eigen 
oordeel mocht geven. Onder invloed 
van uitspraken van het EHRM (onder 
meer 23 oktober 2014, ECLI:CE: 
ECHR:2014:1023JUD002778510) is dat 
gaan schuiven.
De Hoge Raad wijst erop dat na een 
vrijspraak of zelfs een technisch 
(bewijs)sepot een latere bestuursrech-
telijke procedure kan leiden tot strijd 
met artikel 6, lid 2 EVRM, te weten als 
de bestuursrechter twijfel zou laten 
ontstaan over de juistheid van de 
uitkomst bij de strafrechter. Dat mag 
niet en in een dergelijk geval moet de 
bestuursrechter zich dan ook confor-
meren aan de vrijspraak c.q. het sepot 
(HR 2 juni 2017, JB 2017, 133).
De Centrale Raad was zover nog niet 
in CRvB 8 juni 2017 ( JB 2017, 146). 
De CRvB oordeelde los van wat de 
strafrechter had vastgesteld en nam 
plichtsverzuim aan op grond van 
precies dezelfde gedragingen, die de 
strafrechter niet wettig en overtui-
gend bewezen had geacht. Zo ook 
ABRvS 5 april 2017 ( JB 2017, 103), 

waarin iemand door het gerechtshof 
was vrijgesproken van het weigeren 
van de blaastest, maar op diezelfde 
grond wel een alcoholmaatregel op-
gelegd kreeg. De Afdeling zag er geen 
been in af te wijken van het oordeel 
van het gerechtshof.
In CRvB 27 februari 2018 ( JB 2018, 
80) redt de Centrale Raad zich eruit 
door te overwegen dat in de strafzaak 
ter zake van bijstandsfraude niet 
hetzelfde feitencomplex voorlag als 
in de procedure tegen het terug-
vorderingsbesluit op grond van de 
Participatiewet. Voor terugvordering 
waren immers de elementen opzet 
en verkregen voordeel niet vereist. 
Waar de strafzaak in een vrijspraak 
was geëindigd omdat de opzet niet 
was bewezen, mocht er toch gewoon 
worden teruggevorderd. In CRvB 
4 september 2018, ECLI:NL:CRVB: 
2018:2713 ging de Centrale Raad 
echter om:  de hoger beroepsgrond 
van appellanten dat zij de op hen 
rustende inlichtingenverplichting 
niet hebben geschonden kon niet kan 
worden verworpen zonder twijfel te 
doen ontstaan over het oordeel van 
het gerechtshof waarop de vrijspraak 
is gebaseerd; dat mocht niet en dus 
trof de beroepsgrond doel.
Op 30 juni 2017 hebben de Afdeling en 
de Centrale Raad nader gepreciseerd 
hoe de rechter deskundigenadviezen 
waarop besluitvorming plaatsvond en 
de beroepsgronden daartegen dient 
te toetsen. Uit jurisprudentie van het 
EHRM (Korosic e.a.) volgt dat onder 
omstandigheden de rechter zelf een 
deskundige moet benoemen om de 
ongelijke processuele positie van de 
burger te compenseren. Daarbij is 
niet beslissend of de aanwezige des-
kundigenadviezen nopen tot een con-
tra-onderzoek, maar of de betrokkene 
in voldoende mate weerwoord heeft 
kunnen bieden (ABRvS 30 juni 2017, 
AB 2017, 365, CRvB 30 juni 2017, AB 
2017, 366). Een leerstuk op zich, vooral 
van belang bij besluiten die steunen 
op medische beoordelingen.

Bewijs en boeteprocesrecht
Een aardige illustratie van 
de zwaardere bewijslast voor 

punitieve besluiten vormt een 
Afdelingsuitspraak van 8 maart 
2017 ( JB 2017, 83). Een apk-houder 
had volgens de RDW een bepaalde 
verplichte melding niet verricht in het 
elektronisch systeem van de RDW. 
Dat bleek volgens de RDW uit het feit 
dat zij een verzoek niet in het systeem 
had ontvangen, terwijl het systeem 
die dag geen kuren had. De apk-
houder kon echter een screenprint 
laten zien die aannemelijk maakte 
dat er wel een verzoek was gedaan. 
De RDW moest de overtreding 
aannemelijk maken en slaagde daar 
bij deze stand van zaken niet in: de 
overtreding was niet buiten redelijke 
twijfel komen vast te staan.
Ook de cautieplicht die geldt in 
boetekwesties is van invloed op het 
bewijs, in de zin dat het verzaken 
ervan kan leiden tot bewijsuitslui-
ting, waardoor het boetebesluit door 
het ijs zakt. Een mooi voorbeeld is 
ABRvS 2 augustus 2017 ( JB 2017, 153). 
In CRvB 26 september 2017 ( JB 2017, 
199) was er daarentegen na uitslui-
ting van de betreffende verklaring 
nog voldoende bewijs over om de 
overtreding bewezen te achten, zodat 
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het gebrek in de motivering (maar 
was er dan wel een gebrek?) dat werd 
aangenomen, onder toepassing van 
artikel 6:22 Awb werd gepasseerd en 
de boete in stand bleef.
Bewijsvermoedens zijn wel toelaat-
baar, ook in het boeterecht, zo blijkt 
nog eens uit CRvB 26 september 2017 
( JB 2017, 200). Toch lijkt het CBb meer 
van de Autoriteit Consument & Markt 
(ACM) te verwachten. Het ging in de 
zaak van 27 juli 2017 (AB 2017, 404) 
om telemarketinggesprekken waarbij 
de consument niet zou zijn gewezen 
op het recht van verzet. Het CBb oor-
deelt dat de ACM de telefoongesprek-
ken waarop de boete was gebaseerd, 
nader had moeten onderzoeken, 
onder andere door na te gaan of wel 
met abonnees was gesproken. Dezelf-
de strenge lijn is ook te zien in CBb 
8 november 2016 (AB 2017, 405).
Het bestraffende bestuursorgaan 
moet in beginsel het dragende bewijs 
rond hebben bij de voltooiing van 
de bestuurlijke besluitvorming. Het 
nadien alsnog bijbrengen van bewijs 
is in beginsel te laat en gelegenheid 
om dat in het kader van een bestuur-
lijke lus te doen, is in beginsel in 
strijd met de goede procesorde, zo 
had de Afdeling al geoordeeld (ABRvS 
30 december 2015, JB 2016, 30). Dat 
verdient echter nuancering, zo beslis-
te de Afdeling in ABRvS 5 juli 2017 ( JB 
2017, 151 en AB 2017, 386). Toepassing 
van de bestuurlijke lus is nog wel 
denkbaar als het niet aan het be-
stuursorgaan ligt dat het bewijs niet 
eerder op tafel kwam. In deze zaak is 
overigens ook een conclusie van ad-
vocaat-generaal Keus voorhanden die 
ziet op bewijsvergaring in boetezaken 
(ECLI:NL:RVS:2017:1034).

FINALE 
GESCHILBESLECHTING
Omdat partijen dat beide aangaven 
ook te willen, behandelde de Centrale 
Raad met een hoger beroep naar aan-
leiding van een intrekkingsbesluit 
van een uitkering meteen – in eerste 
en enige aanleg – de beroepen mee te-
gen een naar aanleiding van hetzelf-
de akkefietje opgelegde boetebesluit 
(CRvB 14 maart 2017, JB 2017, 92).

In de uitspraak van 16 november 2016 
(AB 2017, 149) wordt duidelijk dat er 
geen mogelijkheid tot finale geschil-
beslechting bestaat als de rechter 
daarmee een oordeel zou moeten 
geven over een punt waar partijen 
zich nog niet over hebben uitgelaten, 
omdat daar nog geen aanleiding voor 
bestond. Een omgevingsvergunning 
voor bouwen was met een ‘licht’ 
afwijkingsbesluit verleend, maar dat 
klopte niet, zo stelde de rechtbank 
vast. Dan is een herroeping van het 
primaire besluit tot vergunningver-
lening en weigering daarvan niet 
aan de orde, als nog niet uitgesloten 
is dat er wellicht langs andere weg 
een afwijkingsbesluit genomen kan 
worden.
De Afdeling heeft in dit kader meer-
maals overwogen dat bij het zelf in de 
zaak voorzien de rechter ‘de overtui-
ging’ moet hebben dat, als het be-
stuursorgaan opnieuw zou beslissen, 
de uitkomst van de zaak geen andere 
zou kunnen zijn dan de rechter voor 
ogen heeft. De Rechtbank Oost-Bra-
bant ging daarmee gretig aan de slag 
in uitspraken van 5 oktober 2017 
(AB 2018, 254) en 13 november 2017 
(AB 2018, 253). Zij voorzag zelf in de 
zaak door verlening van een omge-
vingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan voor een woning 
met een andere situering dan was 
aangevraagd en legde in de tweede 
zaak zelf een dwangsom op. Dat is 
niet wat de Afdeling voor ogen staat, 
want die vernietigde de bestuurs-
dwanguitspraak op 8 augustus 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:2658: de bestuurs-
rechter mag als regel niet zelf in de 
zaak voorzien door het opleggen van 
een last onder dwangsom of een last 
onder bestuursdwang. Hoewel er 
een beginselplicht tot handhaving 
is, moeten er weldegelijk nog allerlei 
afwegingen worden gemaakt over de 
wijze van handhaving, en dat moet 
primair het bestuursorgaan doen, 
niet de rechter.

OVERIGE (HOGER) -
BEROEPSPERIKELEN
In een ambtenarenzaak zond de 
ambtenaar een medisch stuk in, met 

het verzoek aan de rechtbank dat zijn 
werkgever daar geen kennis van zou 
nemen. Dat werkte niet. Artikel 8:29 
Awb is alleen van toepassing op stukken 
waarvan de bestuursrechter heeft gelast 
dat die op tafel moeten komen. Niet op 
stukken die iemand vrijwillig overlegt 
ter staving van het eigen gelijk. Wat 
wel kan, is dat kennisneming van de 
medische stukken op grond van artikel 
8:32 Awb beperkt wordt tot een gemach-
tigde van de werkgever die advocaat of 
arts is, zo leert CRvB 18 augustus 2017 
( JB 2017, 166).
Schaarste van vergunningen heeft 
ook procesrechtelijke gevolgen. Een 
gokbedrijf kwam op tegen de aan hem 
geweigerde vergunning, die aan een 
ander was verleend. De rechtbank 
oordeelde dat de weigering foutief was 
geweest op gronden – onverenigbaar-
heid van het gehanteerde éénvergun-
ningenstelsel met Europees recht – die 
ook de verlening van de vergunning aan 
de ander raakten. De rechtbank had dat 
niet mogen doen zonder de ander in de 
gelegenheid te stellen aan het geding 
deel te nemen, aldus ABRvS 8 novem-
ber 2017 ( JB 2017, 208 en AB 2018, 3). 
De rechtbankuitspraak werd vernietigd 
en de zaak werd terugverwezen naar de 
rechtbank. Maar zou die nu plotseling 
anders gaan oordelen?
De rechtbank had ten onrechte nagela-
ten een ‘bekende’ derde-belanghebben-
de (overheidswerkgever) in de gelegen-
heid te stellen deel te nemen aan het 
geding in eerste aanleg naar aanleiding 
van beroep van een werknemer over 
een WW-uitkering. De rechtbank had 
diens beroep gegrond verklaard. Pas 
ruim twee maanden tijd later vernam 
de overheidswerkgever van de uitspraak 
en stelde daartegen onmiddellijk hoger 
beroep in. Dat was ontvankelijk volgens 
de CRvB (21 maart 2018, JB 2018, 86).
In ABRvS 16 maart 2018 ( JB 2018, 72) 
benutte de Afdeling de bevoegdheid van 
artikel 8:45 Awb om aan zes instanties 
die geen partij waren wegens hun des-
kundigheid en ervaring hun mening te 
vragen over een bepaald aspect van het 
geschil. Daarmee trachtte de Afdeling 
inzicht te krijgen in de maatschappelij-
ke gevolgen van de aan haar voorgeleg-
de keuze. Deze meedenkers voldeden 
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alle aan het verzoek, waarna partijen 
op de reacties mochten reageren. 
Een nieuwe methode, naast de 
internetconsultatie die al wel door 
advocaat-generaal Widdershoven was 
toegepast, om inzicht te krijgen in 
aspecten van een keuze die mogelijk 
door partijen in het voorliggende 
geschil niet zijn of konden worden 
belicht.
Als de Afdeling bestuursrechtspraak 
aangeeft dat er ‘mede ter voorlich-
ting van de rechtspraktijk’ iets te 
overwegen valt, dan moet je opletten. 
In ABRvS 4 april 2018 (AB 2018, 184) 
overweegt de Afdeling dat tot dan toe 
bij de toepassing van artikel 8:75 Awb 
(de proceskostenveroordeling) in de 
regel het uiteindelijke oordeel over 
de rechtmatigheid van het bestreden 
besluit bepalend werd geacht. Andere 
hoogste bestuursrechters oordeelden 
echter anders. Deze hanteren voor de 
proceskostenveroordeling als regel 
dat het al dan niet slagen van het 
ingestelde rechtsmiddel bepalend 
is. Het wordt namelijk niet redelijk 
geacht dat de persoon die met succes 
hoger beroep heeft ingesteld zijn kos-
ten niet vergoed krijgt. De Afdeling 
sluit nu bij deze afweging aan. In 
geval het hoger beroep slaagt, komen 
de kosten van dit beroep in beginsel 
voor risico van het bestuursorgaan, 
ook als het door het bestuursorgaan 
genomen besluit rechtmatig wordt 
bevonden. De Afdeling merkt hierbij 
op dat artikel 8:75 Awb in zijn huidige 
vorm de hoger beroepsrechter niet de 
mogelijkheid geeft om in de situatie 
waarin de uitspraak van de recht-
bank onjuist is, terwijl het bestreden 
besluit van het bestuursorgaan wel 
rechtmatig is, de Staat in de proces-
kosten te veroordelen. De wetgever 
moet maar ingrijpen indien deze het 
onwenselijk vindt dat in deze gevallen 
het bestuursorgaan in de proceskos-
ten wordt veroordeeld.

MISBRUIK VAN 
(PROCES)RECHT
Een klassiek voorbeeld van misbruik 
van recht, was aan de orde in ABRvS 
21 maart 2018 (AB 2018, 186). De ap-

pellant ‘spamde’ de gemeente met 
veertien WOB-verzoeken, zeshonderd 
e-mails en tientallen sms-berichten, 
met als enige doelstelling om de 
gemeente te frustreren en niet om 
daadwerkelijk de verzochte informa-
tie te verkrijgen. Het college heeft 
de WOB-verzoeken dan ook terecht 
wegens misbruik van recht buiten be-
handeling gesteld, aldus de Afdeling. 
Als appellanten zelf al verklaren dat 
zij niet een besluit of anderszins het 
handelen van de overheid ter discus-
sie willen stellen, maar eigenlijk door 
de verzoeken een uitgeprocedeerde 
civielrechtelijke kwestie opnieuw 
willen voeren, is het voor de rechter 
niet moeilijk om vast te stellen dat het 
recht wordt gebruikt voor een ander 
doel dan waarvoor het is toegekend 
(CBb 30 maart 2017, AB 2017, 176). 
Ook een first offender kan een mis-
bruiker zijn, zo leert ABRvS 16 augus-
tus 2017 ( JB 2017, 156). Iemand had 
in een brief aan de Belastingdienst 
over een verhuismelding meteen 
ook wat willekeurige verzoeken op 
grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (WOB) gedaan. De Belasting-
dienst had betrokkene meteen als 
WOB-misbruiker gebrandmerkt en de 
verzoeken kennelijk niet-ontvanke-
lijk verklaard. De Afdeling merkt het 
kennelijk niet-ontvankelijk verklaren 
aan als het buiten behandeling laten 
en laat deze beslissing in stand.
De appellant die een schaduwarchief 
wilde aanleggen van documenten 
die op grond van de Archiefwet 1995 
zouden worden vernietigd, gebruikte 
het recht op grond van de WOB en de 
Wet inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten 2002 (Wiv) voor een ander doel. 
De WOB en de Wiv zijn niet bedoeld 
om de werking van de Archiefwet 
1995 tegen te gaan, aldus de Afdeling 
op 13 september 2017 (AB 2018, 14). 
Daarnaast is er sprake van oneven-
redigheid tussen het belang bij de 
verzoeken en de belasting die het op-
levert voor de betrokken ministeries. 
Annotator West twijfelt of de belan-
gen van appellant er niet gelegen in 
kunnen zijn dat de documenten niet 
alleen worden bewaard, maar ook 

openbaar gemaakt op welk belang de 
WOB wel ziet.
Niet alleen in WOB-zaken wordt er 
door bestuursorganen een beroep 
gedaan op misbruik van recht. 
De Registratie commissie Genees-
kundige Specialisten had voor de 
vijfde maal van dezelfde persoon een 
aanvraag ontvangen om te worden ge-
registreerd als huisarts. Anders dan 
de rechtbank oordeelt de Afdeling 
dat er geen sprake was van misbruik 
van recht (ABRvS 5 juli 2017, AB 2017, 
289). Opmerkelijk is dat de Afdeling 
er belang aan lijkt te hechten dat de 
appellante ter zitting heeft verklaard 
het niet meer te zullen doen.
Volgens de Afdeling kan het beroep 
op misbruik van recht nog in een 
vrij laat stadium worden aangevoerd 
(ABRvS 14 december 2016, AB 2017, 
2017). In het tweede rondje bij de 
rechtbank, nadat het bestuursorgaan 
na vernietiging opnieuw op het be-
zwaar tegen een afgewezen WOB-ver-
zoek heeft beslist, deed het bestuurs-
orgaan voor het eerst een beroep 
op misbruik van recht, hetgeen de 
Afdeling prima vond. Uit een eerdere 
uitspraak bleek zelfs dat dit voor het 
eerst in hoger beroep aangevoerd 
kan worden (ABRvS 15 februari 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:414).
In ABRvS 9 mei 2018 ( JB 2018, 105) 
slaagde het bestuursorgaan in hoger 
beroep er alsnog in om concreet te 
onderbouwen waarom sprake was 
van stelselmatig misbruik van proces-
recht, reden waarom zij betrokkene 
als gemachtigde had geweigerd we-
gens ernstige bezwaren als bedoeld 
in artikel 2:2 Awb. De gemachtigde 
had – namens veelal onduidelijke 
principalen – bij verschillende orga-
nen honderd WOB-verzoeken gedaan, 
waarvan een groot deel als misbruik 
kon worden bestempeld, terwijl aan-
nemelijk was dat zijn verdienmodel 
geheel op dwangsommen en proces-
kostenveroordelingen leunde. Vraag 
is ons inziens wel wat het weigeren 
van de betrokkenen als gemachtigde 
nu precies toevoegt als het onderlig-
gende verzoek al als misbruik kan 
worden afgedaan.
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REDELIJKE TERMIJN
De simpele regel van 500 euro 
immateriële schadevergoeding voor 
elk halfjaar overschrijding van de 
redelijke termijn blijft maar tot nieu-
we vragen en vraagjes leiden. Zoals: 
wie moet betalen, als weliswaar de 
overschrijding in de rechterlijke fase 
plaatsvindt maar is veroorzaakt door 
het verwerende bestuursorgaan, dat 
naliet een aantal, hangende beroep 
genomen, nieuwe besluiten naar de 
raad te sturen, terwijl daartoe op 
grond van artikel 6:19, lid 3 Awb wel 
de verplichting bestond: de Staat of 
verweerder? De laatste dus, volgens 
CRvB 1 februari 2017 ( JB 2017, 72). In 
een overzichtsarrest van 19 februari 
2016 (AB 2017, 266) zet de Hoge Raad 
alle finesses en nuances rond de 
redelijke termijn weer eens op een rij, 
zoals die gelden voor het belasting-
recht.
De redelijke termijn kan ook strek-
ken tot bescherming van het belang 
van een derde-belanghebbende in 
een procedure. In ABRvS 1 februari 
2017 ( JB 2017, 79 en AB 2017, 267) 
ging het erom of een perceel wel of 
geen woonbestemming zou krijgen. 
De eigenaar kreeg zijn bestemming 
in beroep via een herstelbesluit, 
genomen in de bestuurlijke lus. 
Dat was op zichzelf op tijd. Maar 
de stress was nog niet over want er 
waren beroepen van rechtswege van 
anderen tegen aanhangig, waarbij 
hij derde-belanghebbende was, 
zodat de Afdeling aannam dat de 
behandeling ook voor hem pas 
eindigde met de einduitspraak 
in hoger beroep, en toen was 
de redelijke termijn wel 
overschreden.
Een daadwerkelijk einde 
aan het geschil in een 
procedure over een ont-
slagbesluit is er niet al, als 
dat besluit onherroepelijk is 
vernietigd, maar pas als in de 
schadevergoedingsprocedu-
re uitspraak is gedaan over de 
schade die betrokkene als gevolg 
daarvan heeft geleden, aldus 
CRvB 9 maart 2017 (AB 2017, 268).

In CRvB 22 november 2016 (AB 2017, 
131) oordeelt de Centrale Raad dat 
een geringe slagingskans van een 
beroep tegen een besluit in dit kader 
niet ter zake doet: ook dan is er span-
ning en – juist dan? – frustratie.

WRAKING
Wraking moet volgens artikel 8:16 
Awb worden gedaan ‘zodra de feiten 
of omstandigheden aan de verzoeker 
bekend zijn geworden’. In CRvB 15 
november 2017 ( JB 2018, 12) wordt 
dat ‘bekend worden’ opgerekt: in de 
uitnodiging voor de zitting waren 
de rechters vermeld. Verzoeker had 
toen reeds het nevenfunctieregis-
ter kunnen en moeten raadplegen, 
als hij een wrakingsverzoek wilde 
doen op grond van de stelling dat 
de  betrokken rechter vanwege een 
neven functie niet meer zonder 
vooringenomenheid over zijn zaak 
kon oordelen. Door dat niet te doen 
en pas later op die grond te wraken, 
is hij te laat. Voor de professionele 
rechtshulpverlener is er dus een 
taakje bij: het nevenregister meteen 
checken of zijn cliënt daarop wijzen, 
zodra de oproep voor de zitting 
binnen is.

SLOT
In onze vorige Kroniek kondigden wij 
de Wet modernisering elektronisch 
bestuurlijk verkeer aan, maar dat 
was duidelijk te vroeg: daarmee is 
nog geen voortgang gemaakt en de 
eerder voorziene inwerkingtreding 
in dit kalenderjaar is onwaarschijn-
lijk. Ondertussen is er een tweede 
ontwerp in consultatie gebracht dat 
de digitale tijd reflecteert, de Wet 
elektronische publicatie algemene 
bekendmakingen en mededelingen. 
Het ontwerp voorziet erin dat alle 
algemene kennisgevingen en beslui-
ten, ook van lokale overheden, in een 
elektronisch register worden gepubli-
ceerd. Landelijk is dan geregeld dat 
publicatie in lokale kranten niet meer 
hoeft. Dat de uitgeversbranche daar 
niet blij mee is, verbaast niet. Maar 
wel dat de VNG er moeite mee heeft: 
die vraagt aandacht voor burgers die 
niet digitaal zijn aangesloten. Lezens-
waardig is in deze context overigens 
ook het ‘ongevraagde advies’ van de 
Raad van State van 31 augustus 2018, 
over de effecten van de digitalisering 
voor rechtsstatelijke verhoudingen 
(www.raadvanstate.nl), die niet louter 
positief uitpakken voor de burger.
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KRONIEK 
INSOLVENTIERECHT
Alle voor de rechtsontwikkeling belangrijkste nieuwe arresten uit 2017 en de eerste hel# van 
2018 van de Hoge Raad en voor de praktijk relevante lagere rechtspraak op het gebied van 
insolventierecht worden in deze Kroniek behandeld. Deze kroniek ziet op alle gepubliceerde 
uitspraken tot en met editie 7/8, 2018 van de JOR en editie 7/8, 2018 van de RI.

DOOR!/! JAAP!VAN!DER!MEER(!FLORIS!DIX(!SUZAN!WINKELS-KOERSELMAN(! 
MURIËLLE!VAN!DER!PLAS(!BASTIAAN!ROLEVINK!&!ARJEN!VAN!HAANDEL

Jaap van der Meer, Floris Dix, Suzan Winkels-Koerselman, 
Muriëlle van der Plas, Bastiaan Rolevink en Arjen van Haandel 
zijn allen werkzaam bij Turnaround Advocaten te Best.

FAILLIETVERKLARING
Als vereiste voor faillietverklaring 
wordt vastgehouden aan het plura-
liteitsvereiste,1 bevestigt de Hoge 
Raad (HR 24 maart 2017, ECLI:NL: 
HR:2017:488). In deze zaak verzocht 
een schuldeiser het faillissement van 
de schuldenaar, zonder dat sprake 
was van andere schuldeisers. Hij 
betoogde dat het voldoende was als 
bleek dat de schuldenaar had opge-
houden te betalen. De Hoge Raad 
wijst deze zienswijze van de hand met 
verwijzing naar de wetsgeschiedenis 
en het doel van het faillissement, 
namelijk vereffening van het vermo-
gen onder meerdere gezamenlijke 
schuldeisers.
Over het pluraliteitsvereiste oor-
deelt de Hoge Raad nogmaals in 
2018 (HR 25 mei 2018, ECLI:NL: 
HR:2018:774). De schuldenaar was 
door de rechtbank failliet verklaard, 
maar in hoger beroep was het faillis-
sement vernietigd, omdat de schul-
denaar had toegezegd dat hij alle 
steunvorderingen zou gaan betalen 
onder de voorwaarde dat het faillisse-
ment vernietigd zou worden. De Hoge 
Raad oordeelt dat het hof onterecht 
is overgegaan tot vernietiging van het 
faillissement; de toezegging van de 
schuldenaar onder voorwaarde van 
vernietiging van het faillissement 
leidt namelijk niet tot het tenietgaan 
van de andere steunvorderingen. 
Nu deze vorderingen nog bestaan, is 

voldaan aan het pluraliteitsvereiste 
en daarmee aan alle vereisten voor 
faillietverklaring.
In 2017 verzoekt de Staat der Neder-
landen (ministerie SZW) het faillis-
sement van een schuldenaar. In het 
kader van het pluraliteitsvereiste 
wordt aangevoerd dat de schuldenaar 
tevens een vordering van de Belas-
tingdienst onbetaald laat. Rechtbank 
Den Haag wijst de aanvraag af, omdat 
de het ministerie en de Belasting-
dienst dezelfde rechtspersonen zijn, 
namelijk de Staat. Het gevolg is dat 
niet aan het pluraliteitsvereiste is 
voldaan (Rb. Den Haag 27 juni 2017, 
ECLI:NL:RBDHA:2017:7140).
Over het pluraliteitsvereiste in combi-
natie met achtergestelde vorderingen 
laat Hof ’s-Hertogenbosch zich even-
eens uit (Hof ’s-Hertogenbosch 1 juni 
2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2301). 
De Belastingdienst vroeg het 
faillisse ment aan van LTI. Als 
steun vorderingen werd gewezen op 
vorderingen van Duitse groepsven-
nootschappen. LTI voerde verweer 
en stelde dat deze vorderingen waren 
achtergesteld op alle andere schuld-
eisers. Het hof concludeert op basis 
van een grammaticale uitleg van de 
achterstellingen dat de achterge-
stelde schuldeisers niet uitsluitend 
een aanspraak hebben bij liquida-
tie, maar ook al eerder aanspraak 
kunnen maken op vrij vermogen. 
Daarmee kunnen de achtergestelde 

vorderingen worden aangemerkt als 
steunvorderingen en is voldaan aan 
het pluraliteitsvereiste. Pannevis is 
kritisch in zijn annotatie, omdat het 
hof heeft nagelaten te beoordelen 
welk recht de achterstellingen be-
heerst.2 Het is aannemelijk dat Duits 
recht van toepassing is, hetgeen tot 
een andere uitleg zou kunnen leiden, 
aldus Pannevis.
In 2017 ging een curator in verzet 
tegen een faillietverklaring van de 
gefailleerde met als grondslag dat 
sprake is van een lege boedel. De 
Hoge Raad (HR 22 december 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:3269) verduidelijkt 
zijn uitspraak uit 20153 en stelt dat de 
curator uitsluitend persoonlijk verzet 
kan instellen en dus ook persoonlijk 
in de kosten kan worden veroordeeld. 
Verder stelt de Hoge Raad dat een 
lege boedel geen grond is voor verzet 
tegen de faillietverklaring door de 
curator. Voor een geslaagd verzet is 
vereist dat sprake is van misbruik 
van bevoegdheid, bijvoorbeeld als de 
aanvrager vooraf wist of behoorde 
te weten dat sprake was van een lege 
boedel.
Een verplichting tot betaling in 
bitcoin is een vordering is ex artikel 1 
Faillissementswet (Fw) op basis waar-
van het faillissement van de schul-
denaar kan worden aangevraagd, 
bepaalt Rechtbank Amsterdam 
(Rb. Amsterdam 14 februari 2018, 
ECLI:NL:RBAMS:2018:869). De recht-
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bank kwalificeert de bitcoin als een 
vermogensrecht en de rechtsver-
houding tot betaling van bitcoin als 
een civielrechtelijke verplichting tot 
betaling. Daarmee is de verplichting 
aan te merken als een vordering die 
in aanmerking komt voor verifi catie.
Een ander uniek faillissementsver-
zoek in 2017: het Openbaar Minis-
terie vraagt het faillissement aan 
van een verstrekker van woonruimte 
voor verstandelijk gehandicapten 
om redenen van openbaar belang 
(Rb. Rotterdam 3 februari 2017, 
ECLI:NL:RBROT:2017:976). Redenen 
van openbaar belang zijn aanwezig 
als het niet enkel gaat om belangen 
van gewone particulieren, maar 
tevens om belangen van ernstiger en 
algemene aard. Vanwege betalings-
problemen bij de schuldenaar bestaat 
een reëel risico op afsluiting van nuts-
voorzieningen en ontruimingen van 
de gehandicapten. Rechtbank Rotter-
dam oordeelt dat hiermee sprake is 
van redenen van openbaar belang en 
spreekt het faillissement uit.

IPR
Eindelijk is in 2017 een definitieve be-
slissing genomen over de vraag naar 
de internationale rechtsmacht bij een 
vordering ter zake bestuurdersaan-
sprakelijkheid op grond van artikel 
2:9 Burgerlijk Wetboek (BW) (HR 3 
februari 2017, ECLI:NL: HR:2017:133). 
De Hoge Raad had eerder prejudiciële 
vragen gesteld aan het Hof van Justi-
tie van de Europese Unie die in 2015 
zijn beantwoord.4 In deze kwestie 
spreekt een Nederlandse vennoot-
schap haar Duitse bestuurder aan ex 
artikel 2:9 BW voor de Nederlandse 
rechter. De Hoge Raad herhaalt het 
antwoord van het Hof van Justitie dat 
de verwijzingsregels voor arbeidsover-
eenkomsten uit artikel 18-21 EEX-Ver-
ordening (EEX) prevaleren boven de 
algemene verwijzingsregels voor ver-
bintenissen uit overeenkomsten uit 
artikel 3 en artikel 5 EEX. Hiervoor 
moet de rechter beoordelen of de be-
stuurder onder gezag van de vennoot-
schap prestaties heeft verricht tegen 
beloning. Als dat het geval is, geldt de 

verwijzingsregel uit artikel 20 EEX op 
basis waarvan de rechter van de lid-
staat waar de werknemer woonplaats 
heeft, bevoegd is. In deze kwestie 
concludeert de Hoge Raad dat tussen 
partijen een arbeidsovereenkomst 
bestaat, dat de bestuurder zich moet 
richten naar de schriftelijke aanwij-
zingen van de aandeelhouder en dat 
een salaris voor de werkzaamheden 
is afgesproken. Daarmee is sprake 
van een arbeidsovereenkomst en dus 
is de Duitse rechter bevoegd om over 
deze vordering te oordelen.
Het Hof van Justitie van de Euro-
pese Unie beantwoordt in 2017 
prejudi ciële vragen over artikel 13 
Insolventie verordening (IVO) (HvJEU 
8 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:433). Op 
grond van dit artikel kan de partij die 
wordt aangesproken tot het ongedaan 
maken van nadelige rechtshandelin-
gen zich verzetten door te bewijzen 
dat 1) de rechtshandeling is onder-
worpen aan een ander rechtstelsel, 
en 2) dat recht niet voorziet in een 
mogelijkheid die rechtshandeling 
ongedaan te maken. In casu heeft 
een Italiaanse curator nadelige beta-
lingen tussen twee Italiaanse partijen 
vernietigd en de aangesproken partij 
verzet zich hiertegen met een beroep 
op artikel 13 IVO, nu Engels recht van 
toepassing is verklaard. Het hof stelt 
dat het procesrecht van de lidstaat 
waar de procedure wordt gevoerd, be-
paalt in welke vorm en binnen welke 
termijn een beroep op artikel 13 IVO 
moet worden gedaan, alsmede of de 
rechter de bepaling ambts halve mag 
toepassen. In het geval het andere 
rechtsstelsel wel voorziet in een mo-
gelijkheid nadelige rechtshan-
delingen te vernietigen, moet 
de partij die een beroep doet 
op artikel 13 IVO bewijzen dat 
niet aan deze voorwaarden is 
voldaan. Tot slot stelt het hof 
dat rechtsgeldig beroep kan 
worden gedaan op artikel 13 
IVO als beide contractspar-
tijen gevestigd zijn in een 
andere lidstaat en 
zij het recht van 
een ande-

re lidstaat van toepassing hebben 
verklaard, tenzij sprake is van een 
bedrieglijke of onrechtmatige keuze.
Verder heeft het Hof van Justitie 
van de Europese Unie in 2017 de 
scheidslijn tussen de IVO en de EEX 
nader afgebakend. Het hof oordeelt 
dat een vordering tegen een cre-
diteurencommissie valt onder de 
IVO, zodat alleen de rechter van de 
lidstaat waar de insolventieproce-
dure geopend is, bevoegd is hierover 
te oordelen (HvJEU 20 december 
2017, ECLI:EU:C:2017:986). In een 
andere kwestie benaderde een 
doorstarter klanten binnen het 
exclusieve distributiegebied van 
een andere franchisenemer. Deze 
stelde daarop een vordering uit 
hoofde van oneerlijke mededinging 
in. Het hof stelt dat deze vordering 
geen grondslag heeft in specifieke 
insolventieregels en daarmee onder 
de EEX valt (HvJEU 9 november 2017, 
ECLI:EU:C:2017:132).
In een laatste te vermelden IPR-zaak 
houdt een Nederlandse gefailleerde 
een Belgische bankrekening aan 
en ontvangt en verricht daarmee 
betalingen. De curator ontdekt 
dit en vordert alle bijschrijvingen 
die na datum faillissement op de 
bankrekening zijn gestort op bij de 
Belgische bank ingevolge artikel 20 
Fw.5 De Belgische bank stelt niet op 
de hoogte te zijn geweest van het 
faillissement en doet een beroep 
op artikel 24 IVO. Op basis van dit 
artikel wordt een buitenlandse partij 
die niet op de hoogte was van het 
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faillissement beschermd als deze 
partij een verbintenis uitvoert die ten 
voordele van de gefailleerde is. De 
rechtbank oordeelt dat hierop geen 
beroep kan worden gedaan, omdat 
de betalingen niet in het voordeel 
van de gefailleerde zijn verricht (Rb. 
Zeeland-West-Brabant 19 april 2017, 
ECLI:NL:RBZWB:2017:2490).6

GIRALE BETALING
Een curator vordert met verwijzing 
naar HR JPR/Gunning q.q.7 dat de 
bank een na de faillietverklaring 
gecrediteerd bedrag van de bankreke-
ning van de gefailleerde terugbetaalt 
aan de boedel. Rechtbank Den Haag 
oordeelt dat geen plaats is voor een 
dergelijke vordering als de betaling is 
verricht vanaf een rekening met een 
negatief saldo, omdat dan feitelijk 
geen actief aan de boedel is onttrok-
ken (Rb. Den Haag 19 februari 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:1885). Schuij-
ling is het oneens met dit oordeel, 
nu volgens hem conform het fixatie-
beginsel alle girale betalingen na de 
faillietverklaring kunnen worden 
teruggevorderd; ook betalingen ten 
laste van een debetsaldo.8

Rechtbank Limburg bevestigt in 2017 
dat het oordeel uit HR JPR/Gunning 
q.q.9 betreft girale betalingen na 
datum faillissement eveneens van 
toepassing is bij girale betalingen 
die zonder toestemming van de 
bewindvoerder worden gedaan na 
het verlenen van een surseance van 
betaling. Het beginsel van beschik-
kingsonbevoegdheid uit artikel 23 Fw 
is namelijk van overeenkom stige 
toepassing in een surseance (Rb. 
Limburg 15 februari 2017, ECLI: NL: 
RBLIM:2017:1517).

VERREKENING
De Hoge Raad oordeelde in lijn met 
zijn eigen rechtspraak over de toepas-
sing van artikel 6:136 BW in faillisse-
ment (HR 24 november 2017, ECLI: 
NL:HR:2017:3017). EnergiQ verrichtte 
installatiewerkzaamheden voor Artis 
en verkreeg daaruit vorderingen op 
Artis, die werden verpand aan Paral-
lel Groep. Na het faillissement van 
EnergiQ probeerde Parallel Groep die 

vorderingen bij Artis te incasseren. 
Artis deed een beroep op verrekening 
met een tegenvordering uit hoofde 
van schadevergoeding. Dat beroep op 
verrekening moest volgens Parallel 
Groep worden gepasseerd, nu die 
tegenvordering in de zin van artikel 
6:136 BW niet eenvoudig was vast 
te stellen. De Hoge Raad overweegt 
dat het beroep op verrekening met 
overeenkomstige toepassing van 
artikel 53 lid 3 Fw (waarin toepassing 
door de curator van artikel 6:136 
BW is uitgesloten) niet kan worden 
gepasseerd met een beroep op artikel 
6:136 BW, omdat de debiteur van een 
verpande vordering zijn schuld aan de 
boedel als onderpand moet kunnen 
beschouwen.10 De Hoge Raad had al 
eerder vastgesteld dat artikel 53 lid 
3 Fw van overeenkomstige toepas-
sing is in het geval de curator een 
boedelvordering aan een derde heeft 
overgedragen.11 Nu dus ook in het 
geval van inning door de pandhouder 
van een door de gefailleerde pandge-
ver verpande vordering, waarmee de 
Hoge Raad het eerder daarover arrest 
gewezen arrest bevestigt.12

BOEDELSCHULD
Het UWV diende bij een curator 
vorderingen in die onder andere 
betrekking hadden op uitbetaling 
van een vergoeding voor niet-geno-
ten vakantiedagen opgebouwd voor 
faillissement. De curator betwist dat 
deze kwalificeren als boedelvorde-
ringen. In zijn antwoord op enkele 
prejudiciële vragen van de kanton-
rechter oordeelt de Hoge Raad dat 
niet-genoten vakantiedagen na ont-
slag aangemerkt moeten worden als 
boedelschuld, ook als deze uitkering 
betrekking heeft op voor de faillisse-
mentsdatum opgebouwde vakantie-
aanspraken (HR 17 november 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:2907).13 Verder kan 
de curator werknemers niet verplich-
ten niet-opgenomen vakantiedagen 
op te nemen om te voorkomen dat 
een boedelschuld ontstaat ter zake 
de niet-genoten vakantiedagen.

PROCESRECHT
De beslissing van een rechter-com-
missaris om een (betwiste) vordering 
op de lijst van erkende schuldeisers 
te plaatsen is een beschikking is als 
bedoeld in artikel 67 Fw, bepaalt de 
Hoge Raad in 2017. Als een schuldei-
ser hiermee niet akkoord is, kan hij 
hoger beroep instellen op grond van 
artikel 67 Fw. De mogelijkheid van 
verzet ex artikel 184 Fw staat in een 
dergelijk geval niet open (HR 3 no-
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vember 2017, ECLI:NL:HR:2017:2808).
In een andere zaak uit 2017 verzoekt 
een schuldeiser de rechter-commis-
saris een bevel ex artikel 69 Fw op 
te leggen aan de curator. De rech-
ter-commissaris wijst het verzoek af 
en veroordeelt de schuldeiser in de 
proceskosten. De schuldeiser komt 
tegen de proceskostenveroordeling 
op vanwege het ontbreken van een 
wettelijke basis. De Hoge Raad over-
weegt dat de rechter-commissaris 
(ambtshalve) bevoegd is een proces-
kostenveroordeling uit te spreken 
ingevolge artikel 362 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) jo. 
artikel 289 Rv (HR 15 december 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:3143).14

Een gefailleerde stuurt een e-mail 
aan de rechtbank gestuurd hij 
verzoekt zijn curator te ontslaan. 
De rechtbank wijst het verzoek af. 
In cassatie overweegt de Hoge Raad 
dat een curator op verzoek van de 
rechter-commissaris de gefailleerde 
of crediteur(en) kan worden ontsla-
gen ex artikel 73 Fw (HR 4 mei 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:686). De recht-
bank die op dat verzoek een beslis-
sing neemt, moet de curator horen 
alvorens een beslissing te nemen. 
De Hoge Raad beslist dat de recht-
bank voor op het ontslagverzoek te 
beslissen ook de verplichting heeft 
de rechter-commissaris te horen op 
grond van artikel 65 Fw, iets wat in 
casu niet was gebeurd.
Artikel 67 Fw bepaalt dat van alle be-
schikkingen van de rechter-commis-
saris gedurende vijf dagen hoger be-
roep bij de rechtbank mogelijk is. Op 
grond van vaste rechtspraak kunnen 
twee categorieën belanghebbenden 
in hoger beroep, namelijk degene 
die het tot de beschikking leidende 
verzoek aan de rechter-commissaris 
heeft gedaan en degene tot wie de be-
schikking is gericht.15 De Hoge Raad 
oordeelt eind 2017 dat de wederpartij 
van de curator bij een vaststellings-
overeenkomst als bedoeld in artikel 
104 Fw niet aangemerkt kon worden 
als degene tot wie de beschikking is 
gericht als hiervoor bedoeld, zodat 
hem niet de bevoegdheid toekomt ex 
artikel 67 Fw hoger beroep tegen de 

beschikking in te stellen (HR 22 de-
cember 2017, ECLI:NL:HR:2017:3253). 
Nu het belang van de wederpartij 
direct betrokken was bij de weigering 
van de rechter-commissaris toestem-
ming te geven aan de vaststellings-
overeenkomst, heeft de wederpartij 
als ‘belanghebbende’ ingevolge 
artikel 67 Fw het recht heeft te wor-
den gehoord in een door een ander 
geëntameerde beroepsprocedure.16

TUCHTRECHT
Mag je als advocaat optreden voor 
een aandeelhouder van een vennoot-
schap waar je voorheen curator van 
bent geweest? De raad van discipline 
oordeelde recentelijk over de situatie 
waarin een advocaat namens een 
stichting een schuldeisersakkoord 
aanbiedt, terwijl dezelfde advocaat 
vijf jaar eerder curator was van de 
onderliggende vennootschap (RvD 
30 april 2018,  ECLI:NL: TADRARL: 
2018:102). De raad overweegt dat de 
advocaat niet mocht optreden voor de 
stichting, omdat de evidente moge-
lijkheid van tegenstrijdige belangen 
aanwezig was. De raad verwijt de ad-
vocaat daarnaast dat zij niet integer 
heeft gehandeld, door – gezien haar 
voorkennis – niet te informeren naar 
de herkomst van de akkoordsom en 
informatie achter te houden voor de 
crediteuren van de stichting.

PAULIANA
Voor een geslaagd beroep van een 
curator op artikel 42 Fw (de faillis-
sementspauliana) dient de curator 
aan te tonen dat er sprake is van 
1) een onverplichte rechtshandeling, 
2) benadeling van schuldeisers en 
3) wetenschap van benadeling bij 
de schuldenaar en de wederpartij in 
geval van een rechtshandeling om 
baat. Het wetenschapsvereiste vormt 
vaak een struikelblok voor de curator 
als geen sprake is van omkering van 
de bewijslast ex artikel 43 en 45 Fw. 
Blijkens HR Van Dooren q.q./ABN 
AMRO III17 doet wetenschap van be-
nadeling zich voor als ten tijde van de 
rechtshandeling het faillissement en 
een tekort daarin met een redelijke 
mate van waarschijnlijkheid waren 

te voorzien voor zowel de schuldenaar 
en diens wederpartij. Deze maatstaf 
geldt ook als die rechtshandeling 
wordt verricht in het kader van een 
poging om door een reorgani satie 
het faillissement af te wenden. 
Begin 2017 werd deze genoemde 
maatstaf nog eens bevestigd door de 
Hoge Raad (HR 7 april 2017, ECLI: 
NL:HR:2017:635).18

Een curator vernietigde in 2017 de 
betaling van dochtermaatschappij 
Steroko aan de advocaat van moeder-
maatschappij Steroko Holding. 
De curator stelt dat sprake is van 
onverplichte betalingen die om niet 
zijn verricht. De advocaat betwist dat 
sprake is van een rechtshandeling om 
niet, omdat de betaling werd gedaan 
in de uit voering van de overeenkomst 
met Steroko Holding. Het hof oordeelt 
dat Steroko weliswaar betaalt voor 
de verplichting om baat van een 
derde, maar dat zij zelf geen reële 
tegenprestatie heeft ontvangen (Hof 
Arnhem-Leeuwarden 12 september 
2017, ECLI:NL: GHARL:2017:8021). 
Daarom is sprake van een rechts-
handeling om niet.

PENSIOEN
Een curator had toestemming van 
de rechter-commissaris om een 
levensverzekering die als pensioen-
regeling in het leven was geroepen 
af te kopen. In 2008 oordeelde de Hoge 
Raad al dat het geen beginsel van 
Nederlands faillissementsrecht is dat 
pensioenaanspraken steeds buiten 
het faillissementsvermogen vallen.19 
Mede omdat de curator de mogelijk-
heid heeft levensverzekeringen af te 
kopen, kwalificeert de Hoge Raad 
dat dergelijke verzekeringen geen 
‘hoogstpersoonlijk’ karakter hebben, 
waarvan de afkoop ex artikel 22a Fw 
kan worden verhinderd (HR 6 okto-
ber 2017, ECLI:NL:HR:2017:2564). Als 
een levensverzekering een pensioen-
voorziening vormt, kan dit voorschrift 
afkoop namelijk in de weg staan. 
Verder oordeelt de Hoge Raad dat een 
contractueel afkoopverbod ook aan de 
curator kan worden tegen geworpen 
als een derde de premies heeft be-
taald.
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EXHIBITIEPLICHT
Hof Amsterdam oordeelt begin 
2018 over een verzoek van cura-
toren aan accountant KPMG tot 
inzage in een boetebesluit van de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
op grond van artikel 843a Rv (Hof 
Amsterdam 9 januari 2018, ECLI:NL: 
GHAMS:2018:54). Het hof overweegt 
dat de curatoren dit boetebesluit eer-
der bij de AFM hebben opgevraagd 
en niet hebben verkregen vanwege 
een geheimhoudingsverplichting 
van de AFM. Vervolgens concludeert 
het hof dat deze informatie niet met 
een omweg via artikel 843a Rv kan 
worden opgevraagd bij KPMG, omdat 
hiermee de wettelijke regeling zou 
worden doorkruist.

WSNP
De Hoge Raad heeft bevestigd 
dat ook bij een herhaald verzoek tot 
toepassing van de WSNP-regeling 
het reeds bij de rechtbank ingedien-
de verzoek tot faillietverklaring ex 
artikel 3a Fw wordt geschorst, behou-
dens misbruiksituaties (HR 9 juni 
2017, ECLI: NL:HR:2017:1064).
De vraag of een artikel 287a-verzoek 
dat betrekking heeft op de enige 
schuldeiser van een schuldenaar 
ontvankelijk is, wordt in de juris-

prudentie uiteenlopend beant-
woord. Het Arnhemse 

hof oordeelt met 

verwijzing naar de wetsgeschiedenis 
dat de enige schuldeiser van een 
schuldenaar gebonden kan worden 
aan een dwangakkoord ex artikel 
287a Fw. Uit de wetsgeschiedenis 
blijkt namelijk dat artikel 287a Fw 
is bedoeld om het minnelijke traject 
met een belangrijk rechtsmiddel, 
het dwangakkoord van artikel 287a 
Fw, te versterken om zo het wette-
lijke traject (de WSNP) te ontlasten. 
Daarbij past niet een formeel vereiste 
van pluraliteit van schuldeisers dat 
immers niet vereist is in het wette-
lijke traject. Enige aanknopings-
punten dat desondanks toch sprake 
moet zijn van pluraliteit, gelet op 
de aard van een akkoord en andere 
insolventieregelingen, ontbreken 
volgens het hof. Het hof oordeelt 
dat artikel 287a Fw derhalve niet 
moet worden uitgelegd in het licht 
van andere insolventieregelingen 
en de aard van een akkoord, maar 
moet worden gezien als een opzich-
zelfstaande minnelijke regeling. De 
conclusie luidt daarom dat verzoeker 
ontvankelijk is in zijn verzoek (Hof 
Arnhem-Leeuwarden 9 maart 2017, 
ECLI:NL:GHARL:2017:2007).

BESTUURDERS -
AANSPRAKELIJKHEID
De Hoge Raad heeft een belangrijk 
standaardarrest gewezen over de 
reikwijdte, werking en bewijslastver-

deling van artikel 2:11 BW (HR 17 fe-
bruari 2017, ECLI:NL:HR:2017:275). 
De Hoge Raad oordeelt dat artikel 
2:11 BW van toepassing is op alle 
gevallen waarin de bestuurder van 
een rechtspersoon persoonlijk aan-
sprakelijk is, inclusief de aansprake-
lijkheid uit onrechtmatige daad. Als 
de eerstegraads bestuurder aanspra-
kelijk is op grond van onrechtma-
tige daad, dan is de tweedegraads 
bestuurder dat dus per definitie ook. 
Voor de aansprakelijkheid van de 
tweedegraads bestuurder hoeft niet 
te worden gesteld en bewezen dat ook 
hem een persoonlijk verwijt treft. De 
tweedegraads bestuurder kan zich 
wel disculperen door te stellen en te 
bewijzen dat hem persoonlijk geen 
ernstig verwijt treft van de gedragin-
gen van de eerstegraads bestuurder, 
waarvoor deze aansprakelijk is.
De Hoge Raad heeft eveneens over 
de werking van artikel 36 Invorde-
ringswet 1990 (Iw) (HR 31 maart 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:530) geoordeeld. 
Een transportbedrijf kwam in de 
problemen en Rabobank zegde het 
krediet op en won de zekerheden uit, 
waaronder de verpande vorderingen. 
De bestuurders deden tijdig melding 
van de betalingsonmacht bij de 
Ontvanger, waardoor de bewijslast 
van kennelijk onbehoorlijk bestuur 
op de Ontvanger rustte. Die stelde 
één bestuurder persoonlijk aan-
sprakelijk met de stelling dat de 
bestuurder zonder overleg met de 
Ontvanger voorrang had gegeven 
aan de terugbetaling van de bank 
in plaats van de voldoening van 
belastingschulden aan de fiscus. De 
bestuurder verweerde zich, volgens 
de Hoge Raad terecht, met de stelling 
dat hij niet bij machte was de inning 
door de bank van aan haar verpande 
vorderingen een halt toe te roepen, 
zodat hem lastig kan worden verwe-
ten kennelijk onbehoorlijk te hebben 
bestuurd. Verder stelt de Hoge Raad 
dat de bestuur der na de melding 
betalingsonmacht niet op eigen 
initiatief de Ontvanger had hoeven 
te informeren over de inning door de 
bank van de verpande vorderingen. 
De bestuurder beriep zich voorts op 
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schending van het gelijkheidsbe-
ginsel, omdat de Ontvanger enkel 
hem en niet de andere bestuurders 
aansprakelijk had gesteld. De Hoge 
Raad meent, anders dan het hof, dat 
de hoofdelijke aansprakelijkheid van 
de bestuurder niet aan toepassing 
van de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur zoals het gelijk-
heidsbeginsel in de weg staat.
Begin 2017 oordeelde de Hoge Raad 
over verhaalsfrustratie (HR 24 maart 
2017, ECLI:NL:HR:2017:484). G4 ont-
wikkelde het project ‘Euroborg’ in 
Groningen. Hanzevast III, een lege 
vennootschap voor honderd procent 
in handen van en bestuurd door 
Hanzevast Beleggingen, kocht van 
G4 kantoren in de Euroborg. Na het 
sluiten van het koopcontract stuurde 
Hanzevast III de gewenste specifica-
ties voor de kantoorruimte aan G4. 
Dat leidde echter tot een aanzienlijk 
bedrag aan meerwerk door G4. Dat 
zag Hanzevast III niet zitten en zij 
ontbond de koopovereenkomst met 
G4. G4 stelde op haar beurt Han-
zevast Beleggingen als bestuurder 
aansprakelijk voor het niet nakomen 
van de schadevergoedingsverplich-
ting van Hanzevast III als gevolg van 
de ongerechtvaardigde ontbinding 
van de koopovereenkomst. Die onge-
rechtvaardigde ontbinding kwam in 
rechte vast te staan. De Hoge Raad 
legt de kwestie langs de lat van HR 
Ontvanger/Roelofsen om te bepalen 
of Hanzevast Beleggingen persoon-
lijk een ernstig verwijt kon worden 
gemaakt.20 Volgens de Hoge Raad 
oordeelde het hof terecht dat bij het 
door Hanzevast Beleggingen niet in 
staat stellen van Hanzevast III om de 
koopsom aan G4 te betalen sprake 
zou zijn geweest van onrechtmatig 
handelen. Beide partijen gingen er 
immers vanuit dat Hanzevast Be-
leggingen Hanzevast III in staat zou 
stellen de aanzienlijke koopsom voor 
de kantoren te voldoen. Daarom was 
door G4 ook geen zekerheid bedon-
gen. Om dezelfde redenen achtte het 
hof het onrechtmatig Hanzevast III 
niet in staat te stellen de schadever-
goedingsverplichting van Hanzevast 
III jegens G4 te voldoen. Kortom, 

Hanzevast Beleggingen wist of had 
redelijkerwijze behoren te begrijpen 
dat Hanzevast III geen verhaal zou 
bieden voor de schadevordering van 
G4. Dit oordeel van het hof was van 
feitelijke aard en is volgens de Hoge 
Raad ook niet onbegrijpelijk.
De Hoge Raad wees in 2017 een 
interessant arrest over causaal 
verband bij verhaalsfrustratie (HR 
9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1053). 
Hofstad verkocht en leverde haar 
aandelen in de assurantietussen-
persoon ‘De Provinciale’ aan Rixtel. 
Direct na deze aandelenoverdracht 
verkocht en leverde De Provinciale 
haar assurantieportefeuille aan 
Rixtel. De koopsom daarvoor bleef 
onbetaald. De Provinciale werd korte 
tijd later failliet verklaard. Hofstad 
bleef achter met een flinke onver-
haalbare vordering op De Provinciale 
en stelde Rixtel aansprakelijk voor 
verhaalsfrustratie. Het hof wees de 
vordering van Hofstad af, omdat 
op het moment van het ‘leeghalen’ 
van De Provinciale het met haar al 
financieel zo slecht ging dat het op 
weg van Hofstad had gelegen om te 
stellen en bewijzen dat met behoud 
van alle activa in de Provinciale de 
vordering van Hofstad desondanks 
had kunnen worden betaald. Het 
hof had echter moeten beoordelen 
of Hofstad zich op de assurantiepor-
tefeuille of de koopsom had kunnen 
verhalen en niet of de vordering van 
Hofstad betaald had kunnen worden 
indien de assurantieportefeuille nog 
aanwezig was geweest of de koopsom 
zou zijn betaald, aldus de Hoge Raad. 
Die verhaalsmogelijkheid had het 
hof ten onrechte niet in zijn oordeel 
betrokken. De Hoge Raad legt duide-
lijk uit dat in gevallen van verhaals-
frustratie voor het bestaan en de 
omvang van de schade een vergelij-
king moet worden gemaakt tussen 
de werkelijke situatie na de over-
dracht van de assurantieportefeuille 
zonder betaling enerzijds en de 
hypothetische situatie waarin deze 
onrecht matige gedraging achterwege 
zou zijn  gebleven anderzijds.
Over de toepasselijkheid van de 
klachtplicht ex artikel 6:89 BW21 op 

de interne bestuurdersaansprake-
lijkheid uit artikel 2:9 BW sprak Hof 
Arnhem-Leeuwarden zich uit in 2017 
(Hof Arnhem-Leeuwarden 24 januari 
2017, ECLI:NL:GHARL:2017:523). Een 
vennootschap sprak haar bestuurder 
aan vanwege het wegsluizen van het 
gehele vermogen van de vennoot-
schap. De bestuurder verweerde 
zich onder andere met een beroep 
op de klachtplicht. Het hof stelt 
dat de klachtplicht in beginsel van 
toepassing is op alle verbintenis-
sen, maar dat deze niet bedoeld is 
voor de rechtsverhouding tussen de 
bestuurder en de vennootschap. De 
verplichting tot behoorlijke taakver-
vulling door de bestuurder is immers 
een wettelijke verplichting en dat is 
geen vermogensrecht van de ven-
nootschap.
Eind 2017 overwoog de Hoge Raad 
dat de regels voor de melding van 
betalingsonmacht bij de Belasting-
dienst hetzelfde moeten worden 
toegepast als bij een melding van 
betalingsonmacht voor het bedrijfs-
takpensioenfonds (HR 24 november 
2017, ECLI:NL:HR:2017:3019). Het 
pensioenfonds vorderde van de 
bestuurder onbetaalde premies terug 
en stelde dat een uitgebrachte mel-
ding van betalingsonmacht niet ziet 
op toekomstige premiebetalingen. 
De Hoge Raad schuift dit van tafel 
en oordeelt dat geen nieuwe melding 
van betalingsonmacht gedaan hoeft 
te worden zolang nog sprake is van 
een betalingsachterstand, tenzij het 
pensioenfonds na ontvangst van een 
betaling schriftelijk laat weten de be-
talingsonmacht niet langer aanwezig 
te achten. Net als voor een melding 
van betalingsonmacht bij de Belas-
tingdienst geldt deze dus eveneens 
voor toekomstige betalingen, zolang 
sprake is van een achterstand.
De Hoge Raad beslist verder dat de 
bewijslast dat een persoon moet wor-
den aangemerkt als bestuurder bij de 
Belastingdienst ligt in geval van een 
vordering tot aansprakelijkheid van 
een bestuurder voor belastingschul-
den ingevolge artikel 36 Iw (HR 17 fe-
bruari 2017, ECLI:NL:HR:2017:248). 
De Hoge Raad bevestigt in dit kader 
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zijn oordeel dat een inschrijving als 
bestuurder in het handelsregister 
niet beslissend is voor dit bewijs.22

AANSPRAKELIJKHEID 
CURATOR
Hof Den Haag liet zich uit over de 
persoonlijke aansprakelijkheid van 
de stille bewindvoerders van het 
Ruwaard van Putten Ziekenhuis 
(Hof Den Haag 28 november 2017, 
ECLI:NL:GHDHA:2017:3386). Vier me-
disch specialisten verweten de stille 
bewindvoerders dat zij in de prepack-
fase bij de onderhandelingen met de 
doorstartkandidaat SMC, aan wie 
de praktijk van die specialisten was 
overgedragen, niet hadden bedongen 
dat aan de vier medici een arbeids- of 
toetredingsovereenkomst zou worden 
aangeboden. De specialisten stelden 
de bewindvoerders persoonlijk aan-
sprakelijk voor de door hen geleden 
schade. Hof Den Haag toetst het 
gedrag van de stille bewindvoerders 
aan de norm zoals de Hoge Raad die 
voor curatoren heeft geformuleerd: 
dat een curator behoort te handelen 
zoals in redelijkheid mag worden ver-
langd van een over voldoende inzicht 
en ervaring beschikkende curator 
die zijn taak met nauwgezetheid en 
inzet verricht.23 Het hof concludeert 
op basis hiervan dat door de stille 
bewindvoerders geen specifieke voor 
hen geldende regels waren geschon-
den en dat zij niet gehouden waren de 
positie van de medisch specialisten 
in de onderhandelingen met SMC te 
betrekken. Zij hadden een hoge mate 
van beleidsvrijheid in de onderhande-
lingen met SMC teneinde een zo hoog 
mogelijke opbrengst voor de boedel te 
verkrijgen. De stille bewindvoerders 
werden niet aansprakelijk gehouden.
Op een accountant die optreedt als 
curator in een faillissement is het 
tuchtrecht voor accountants van 
toepassing, zo oordeelt het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven 
(CBb 22 november 2017, ECLI: 
NL:CBB:2017:361). Artikel 42 lid 1 van 
de Wet op het accountantsberoep 
(Wab) bepaalt dat de accountant is 
onderworpen aan de tuchtrecht-
spraak ter zake van enig handelen 

of nalaten in strijd met het belang 
van een goede uitoefening van het 
accountantsberoep. De betreffende 
accountant was juist vanwege zijn 
deskundigheid als accountant tot cu-
rator benoemd en handelde daarom 
beroepsmatig. Het tuchtrecht voor 
accountants was dus op hem van 
toepassing.
De Hoge Raad verschafte begin 2018 
meer helderheid over de taak van de 
curator indien tegen het faillissement 
een rechtsmiddel wordt aange-
wend (HR 30 maart 2018, ECLI:NL: 
HR:2018:471). Tijdens het hoger 
beroep tegen het faillissements-
vonnis trof de curator een minnelijke 
regeling met de aanvrager van het 
faillissement. De afspraak was dat de 
verkoopopbrengst van het onroerend 
goed – na aflossing van de bank – zou 
worden gestort op de derdengeld-
rekening van de advocaat van de 
aanvrager. Met dat geld zouden alle 
schuldeisers in het faillissement 
worden betaald. Na vernietiging van 
het faillissement in hoger beroep op 
basis van die getroffen regeling bleef 
echter één schuldeiser onbetaald. 
Die schuldeiser stelde de curator in 
het vernietigde faillisse ment voor de 
geleden schade persoonlijk aanspra-
kelijk. Anders dan het hof oordeelt 
de Hoge Raad dat een curator in een 
faillissement waartegen een rechts-
middel is aangewend geen specifieke 
taak heeft ervoor zorg te dragen dat 
de schuldenaar alle schuldeisers 
voldoet. Het bewerkstelli-
gen van de vernie-

tiging van een faillissement behoort 
niet tot de taak van de curator, dat is 
aan de schuldenaar zelf. De curator 
hoeft enkel de rechter te informeren 
over de toestand van de boedel. Alle 
door de curator jegens de schuldei-
sers gedane toezeggingen zouden tot 
een ander oordeel hebben kunnen lei-
den, maar daarvan was geen sprake. 
De curator ontsprong dus de dans.

RETENTIERECHT
Een schuldeiser deed beroep op zijn 
retentierecht ten aanzien van een 
woning. De schuldeiser heeft een ter-
mijn gesteld aan de curator op grond 
van artikel 60 lid 3 Fw.24 De curator 
eist de woning op, maar deze wordt 
niet binnen de termijn verkocht. De 
schuldeiser stelt zich vervolgens op 
het standpunt dat hij gerechtigd is de 
woning nu te verkopen en zich op de 
opbrengst te verhalen. De rechtbank 
wijst dit van de hand en stelt dat de 
termijnstelling uit artikel 60 lid 3 Fw 
enkel bedoeld is voor de curator om 
duidelijkheid te verschaffen of hij 
de zaak opeist (Rb. Zeeland-West- 
Brabant 10 februari 2017, ECLI:NL: 
RBZWB:2017:726). Het is niet nood-
zakelijk dat de woning binnen deze 
termijn werd verkocht.

PREPACK
Zoals bekend is de ‘prepack’ een 
instrument dat onder stille bewind-
voering valt. Anders dan een ‘stille 
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voorbereiding’, beoogt een ‘prepack’ 
een doorstart direct op datum faillis-
sement te realiseren. De transactie 
is in dat geval voor datum faillisse-
ment onderhandeld en beklonken 
tussen de doorstarter en de (beoogd) 
curator. De stille voorbereiding 
daarentegen staat primair in het 
teken van het gecontroleerd laten 
failleren van de onderneming. In de 
hierop volgende boedelperiode kan 
evenwel alsnog een doorstart gereali-
seerd worden. De ‘prepack’ verschilt 
zodoende wezenlijk van de ‘stille 
voorbereiding’. Op 22 juni 2017 heeft 
het Europese Hof van Justitie (HvJEU 
22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489) 
uitspraak gedaan in de Estro-zaak 
en kort gezegd geoordeeld dat bij een 
doorstart door middel van een ‘pre-
pack’ de Europese Richtlijn (2001/23/
EG) ter zake overgang van onderne-
ming van toepassing is. Aanvankelijk 
vreesde men dat de stille bewindvoe-
ring een kort leven beschoren was 
en werd ook de reguliere doorstart 
in faillissement bedreigd. Maar de 
nadien gedane uitspraken van het 
gerechtshof inzake Heiploeg25 en de 
rechtbank in Bogra26 en Tuunte27 
temperde deze vrees. Een doorstart 
enkele weken, dagen en zelfs uren na 
het uitspreken van het faillissement, 
al dan niet voorafgegaan met een pe-
riode van stille voorbereiding, onder 
voorbehoud van toestemming van de 
rechter-commissaris gesloten door 
de curator en een doorstarter, valt 
onder de uitzonderingen van artikel 5 
Europese Richtlijn.

ONDERNEMINGSRAAD
Het adviesrecht van de onderne-
mingsraad geldt in beginsel ook 
in faillissement, aldus de Hoge 
Raad (HR 2 juni 2017, ECLI:NL: 
HR:2017:982). Voor zover het faillis-
sementsrecht dat meebrengt, oefent 
de curator tijdens het faillissement 
de bevoegdheden van de onderne-
mer uit en is hij als zodanig op een 
lijn te stellen met de ondernemer 
in de zin van de Wet op de onder-
nemingsraden (WOR). Het aan de 
ondernemingsraad toekomende 
adviesrecht van artikel 25 WOR ziet 

in beginsel niet op (besluiten tot) 
verkoop van goederen op de voet van 
artikel 176 Fw en op (besluiten tot) 
ontslag van werknemers op de voet 
van artikel 40 Fw. Maar als de verkoop 
van activa plaatsvindt in het kader 
van een voortzetting of doorstart 
van (delen van) de onderneming, 
waarbij het vooruitzicht bestaat op 
behoud van arbeidsplaatsen, is een 
daarop gericht besluit van de curator 
adviesplichtig op grond van artikel 25 
lid 1 WOR. De vormvoorschriften van 
de WOR zijn echter niet onverkort van 
toepassing voor zover ze niet verenig-
baar zijn met het faillissement. De 
ondernemingsraad en de curator die-
nen zich bij de verwezenlijking van de 
doeleinden van de WOR als zodanig 
jegens elkaar te gedragen naar het-
geen door redelijkheid en billijkheid 
wordt gevorderd.

PEETERS/GATZEN
In 2017 heeft de Hoge Raad preju-
diciële vragen gesteld aan het Hof 
van Justitie van de Europese Unie 
(HR 8 september 2017, ECLI:NL: 
HR:2017:2269) over de Peeters/Gat-
zen-vordering. Met deze vordering 
kan de curator namens de gezamen-
lijke schuldeisers een vordering tot 
schadevergoeding instellen tegen een 
derde. De Hoge Raad stelt vragen over 
de rechtsmacht en het toepasselijke 
recht voor het beoordelen van deze 
vordering. De antwoorden worden 
binnenkort verwacht.

FISCAAL
In het faillissement van Eurocom-
merce verzochten curatoren om 
teruggave van omzetbelasting over de 
tijdvakken na datum faillissement ter 
zake van door de boedel betaalde fac-
turen (incl. btw). Daarnaast verzoch-
ten zij teruggave van de afgedragen 
omzetbelasting die betrekking heeft 
op facturen die na datum faillisse-
ment oninbaar bleken (ex. artikel 
29 lid 1 Wet op de omzetbelasting 
(OB)). De Ontvanger stelt op basis 
van artikel 24 lid 1 Iw bevoegd te zijn 
eigen vorderingen van vóór het fail-
lissement te mogen verrekenen met 
de btw-teruggavevordering van de ge-

failleerde vennootschap ontstaan ná 
faillissement. De Hoge Raad oordeelt 
dat alleen vorderingen en schulden 
met elkaar kunnen worden verrekend 
die voor de datum van faillietverkla-
ring zijn ontstaan of voortvloeien 
uit een per die datum reeds tussen 
partijen bestaande rechtsverhou-
ding (HR 13 oktober 2017, ECLI:NL: 
HR:2017:2627). De teruggave btw kan 
aldus niet verrekend worden met de 
fiscale vorderingen ontstaan voor 
datum faillissement. Artikel 24 lid 1 
Iw leidt niet tot een ander resultaat. 
De btw-teruggavevordering van de 
gefailleerde vennootschap is ont-
staan uit een rechtsverhouding die 
voor de faillietverklaring tussen de 
gefailleerde en de ontvanger tot stand 
is gekomen. Ingevolge artikel 53 lid 1 
Fw jo. artikel 24 lid 1 Iw kan deze 
door de ontvanger verrekend worden 
met de tegenvordering van de fiscus 
op de failliet.
De Hoge Raad oordeelt verder dat 
omzetbelasting uit verkoop bij 
parate executie door de pandhouder 
in faillissement geen boedelschuld 
is (HR 15 december 2017, ECLI:NL: 
HR:2017:3149). Inmiddels is per 1 ja-
nuari 2018 artikel 42d Iw in werking 
getreden waardoor het ‘weglekken’ 
van omzetbelasting alsnog wordt 
voorkomen. Op grond van voor-
noemd artikel geldt dat de pand- en 
hypotheekhouder en de executant 
die zich hebben verhaald op het door 
de executiekoper betaalde bedrag, 
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de 
omzetbelastingschuld die verschul-
digd is voor de levering.

BODEMVOORRECHT
Een pandhouder probeerde in 2017 te 
ontkomen aan de werking van artikel 
57 lid 3 Fw.28 De pandhouder voerde 
aan dat de opbrengst van de bodem-
zaken aan haar toekwam, omdat deze 
opbrengst niet zou toekomen aan de 
Belastingdienst, nu deze opbrengst 
lager was dan het boedeltekort. Hof 
’s-Hertogenbosch oordeelt dat hier 
geen sprake van kan zijn, omdat de 
curator enkel zijn wettelijke taak uit-
voert (Hof ’s-Hertogenbosch 5 decem-
ber 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5460). 
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De omstandigheid dat de Belasting-
dienst uiteindelijk, na het voldoen 
van de algemene faillissementskos-
ten, niets ontvangt, brengt hierin 
geen verandering.

SURSEANCE
De Hoge Raad heeft op dezelfde dag 
twee beschikkingen (HR 7 juli 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:1280 en HR 7 juli 
2017, ECLI:NL:HR:2017:1281) in de 
faillissementsprocedures van twee 
Nederlandse investeringsmaatschap-
pijen Portugal Telecom International 
Finance (PTIF) en Oi Brasil Holdings 
Coöperatief U.A. (Oi-Coop) gewezen. 
Beide behoren tot de Braziliaanse 
Oi-groep. Dit telecombedrijf had een 
verzoek ingediend voor een gecon-
solideerde gerechtelijke herstructu-
reringsprocedure in Brazilië. Beide 
investeringspartijen aan wie sursean-
ce van betaling was verleend, hadden 
gezamenlijk circa 5 miljard euro te 
vorderen van Oi-groep. In het voorge-
stelde akkoord van Oi-groep zouden 
Oi-Coop en PTIF geen betaling op 
deze vorderingen meer kunnen 
verwachten. Zonder medeweten van 
hun bewindvoerders zouden Oi-Coop 
en PTIF hebben ingestemd met het 
voorlopige akkoord van Oi-groep. In 
de beschikkingen komen verschillen-
de rechtsvragen aan de orde. Op de 
vraag wie ingevolge artikel 243 Fw als 
belanghebbende bij de zitting van het 
intrekkingsverzoek aanwezig mag 
zijn, antwoordt de Hoge Raad dat 
naast de verzoeker, schuldenaar en 
bewindvoerder ook andere belang-
hebbenden, zoals schuldeisers of met 
de schuldenaar verbonden vennoot-
schappen opgeroepen en gehoord 
mogen worden. Voorts oordeelt de 
Hoge Raad dat artikel 228 lid 1 Fw 
meebrengt dat de schuldenaar de 
bewindvoerder naar behoren moet 
informeren omtrent hetgeen de 
bewindvoerder nodig heeft bij het 
beheer en de beschikking over het 
vermogen van de schuldenaar. In-
stemming met een voorlopig akkoord 
zonder het in kennis stellen van de 
bewindvoerder wordt als een verbo-
den daad van beheer of beschikking 
aangemerkt. Daarnaast geeft de Hoge 

Raad aan dat een benadelingshande-
ling die op grond van artikel 242 lid 1 
Fw aanleiding kan zijn om de surse-
ance in te trekken, ook gebaseerd kan 
zijn op handelingen voorafgaand aan 
de verlening van de (voorlopige) surse-
ance. Daarbij geldt dat de benadeling 
niet daadwerkelijk ingetreden hoeft 
te zijn, omdat het bij surseance gaat 
om het trachten te benadelen. Tot slot 
merkt de Hoge Raad op dat het be-
toog van Oi-Coop dat de in Nederland 
verleende surseance ondergeschikt 
zou moeten zijn aan de Braziliaanse 
gerechtelijke herstructureringspro-
cedure niet opgaat, nu Oi-Coop als in 
Nederland gevestigde vennootschap 
gewoon onder het Nederlandse fail-
lissementsrecht valt.
De kwestie in de beschikking van 
de Hoge Raad van 8 december 
2017 betrof een akkoord aangebo-
den door een natuurlijk persoon 
die in surseance verkeert aan zijn 
crediteuren (HR 8 december 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:3110). In de 
schuldeisersvergadering had de 
rechter-commissaris een aantal be-
slissingen genomen over de toelating 
van schuldeisers tot de stemming 
die volgens betreffende schuldenaar 
ongunstig waren. Aan de Hoge Raad 
werd gevraagd of beroep openstond 
tegen deze beslissingen. De Hoge 
Raad oordeelt dat het rechtsmidde-
lenverbod van artikel 282 Fw betrek-
king heeft op beslissingen waartoe 
de rechter door enige bepaling van 
de tweede titel van de Faillissements-
wet uitdrukkelijk wordt opgeroepen. 
Artikel 267 Fw (en artikel 268a Fw) 
zijn dergelijke bepalingen en vallen 
hierdoor onder het rechtsmiddelen-
verbod van artikel 282 Fw.

HUUR
Artikel 39 Fw strekt niet ter bescher-
ming van het belang van de gefail-
leerde, oordeelt de Hoge Raad in 
2017 (HR 17 februari 2017, ECLI:NL: 
HR:2017:278, JOR 2017/117). Een 
contractueel beding tot het voldoen 
van schadevergoeding in geval van 
opzegging ex artikel 39 Fw heeft geen 
effect tegen de boedel, evenals een 
regresvordering van een derde uit 

hoofde van nakoming van een (bank)-
 garantie. In casu had de curator zich 
echter niet verzet tegen uitwinning 
van de bankgarantie door de derde, 
waardoor de Hoge Raad oordeelt dat 
hier geen sprake was van ongerecht-
vaardigde verrijking van de derde ten 
opzichte van de gefailleerde.
In een andere zaak bood V&D haar 
schuldeisers voor faillissement 
een bijzonder akkoord aan waarin 
onder andere een tijdelijke huurver-
laging van de door haar gehuurde 
winkelpanden werd openomen. Eén 
van de verhuurders, Mondia, eiste 
in kort geding echter dat V&D de 
huurpenningen volledig diende te 
voldoen. De Hoge Raad oordeelt dat 
een dergelijke situatie misbruik van 
bevoegdheid (artikel 3:13 BW) kan op-
leveren aan de zijde van Mondia (HR 
24 maart 2017 ECLI:NL:HR:2017:485). 
In dergelijke gevallen kan aansluiting 
worden gezocht bij de overwegingen 
uit het Payroll-arrest.29

Voorts was begin 2018 de vraag aan 
de orde of het einde van een hoofd-
huurovereenkomst tot gevolg heeft 
dat de onderverhuurder zijn verplich-
tingen tegenover zijn onderhuurder 
niet meer kan nakomen. De gefail-
leerde huurde verschillende voertui-
gen en verhuurde deze vervolgens aan 
derden. De eigenaren hebben na fail-
lissement de voertuigen opgeëist. De 
onderhuursters stellen dat de curator 
tekortschoot, omdat hij niet langer 
huurgenot kon verschaffen. De Hoge 
Raad oordeelt dat de onderhuurder 
het feitelijk gebruik van het gehuurde 
ingevolge de onderhuurovereen-
komst behoudt zolang de hoofdver-
huurder de zaak niet opeist (HR 23 
februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:284). 
In dat geval is (nog) geen sprake van 
wanprestatie.

HYPOTHEEK
In een zaak die speelde bij het 
Amsterdamse hof (Gerechtshof 
Amsterdam 23 mei 2017, ECLI:NL: 
GHAMS:2017:1956) had de Rabobank 
een lening verstrekt aan een ven-
nootschap. Het financieringsvoorstel 
werd enkel aan de bestuurder van de 
vennootschap geadresseerd, maar 
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gevestigd. Na het faillissement 
van die klant diende de bank haar 
vordering in onder vermelding van 
het pandrecht. Later bericht zij de 
curator dat zij geen pandrecht meer 
zou hebben om vervolgens na ver-
koop van de goederen, maar voor de 
verificatievergadering, te melden dat 
zij toch beschikt over een pandrecht. 
De curator beroept zich op verval van 
pandrecht en artikel 3:86 lid 2 BW en 
verval van recht. De rechtbank is van 
oordeel dat het pandrecht is komen 
te vervallen, maar dat de bank wel 
haar voorrang behoudt. In hoger 
beroep oordeelt het hof dat de bank 
geen bewuste afstand heeft gedaan 
van haar pandrecht, omdat zij geen 
wetenschap had dat zij een pand-
recht had dat werd prijsgegeven en 
zodoende niet voldaan is aan het ver-
eiste van artikel 3:258 lid 2 BW (Hof 
Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2018, 
ECLI:NL:GHARL:2018:2440). De bank 
kan zich dan ook met voorrang op de 
executieopbrengst van de roerende 
zaken verhalen.
Hof Amsterdam bepaalt in 2017 
– met verwijzing naar HR Megalim/
De Veenbloem30 – dat de bevoegdheid 
tot melding bij de verzekeraar van 
oninbaarheid van vorderingen op de-
biteuren bij de pandgever blijft liggen 
(Hof Amsterdam 1 augustus 2017, 
ECLI:NLGHAMS:2017:3127). In casu 
had ING mededeling gedaan van haar 
pandrecht op vorderingen. Oninbare 
vorderingen waren via een verzeke-
ring gedekt bij verzekeraar Atradius, 
echter om aanspraak op de verzeke-
ring te maken, moest melding wor-
den gedaan. Een schuldeiser verwijt 
ING geen melding te hebben gedaan 
bij Atradius over oninbare vorderin-
gen. Het hof stelt dat deze bevoegd-
heid niet overgaat op de pandhouder, 
maar bij de pandgever blijft.

OVEREENKOMSTEN
Waarvoor moet een curator zeker-
heid stellen als hij op grond van 
artikel 37 Fw verklaart bereid te zijn 
een overeenkomst gestand te doen? 
Voor de zekerheid voor de nakoming 
van de door gefailleerde nog niet na-

was mede gebaseerd op het stellen 
van een derdenhypotheek op zijn 
woonhuis. Het woonhuis was echter 
van de bestuurder en zijn vrouw ge-
zamenlijk. Beiden ondertekenen wel 
een hypotheekakte ten overstaan van 
de notaris. Het financieringsvoorstel 
werd door beiden niet ondertekend. 
De vrouw toont aan dat zij het finan-
cieringsvoorstel nooit had ontvangen 
en dat zij in de veronderstelling was 
dat de hypotheek slechts voor privé-
schulden werd gevestigd. Hof Am-
sterdam overweegt dat het derdenhy-
potheekrecht daarom nietig is: een 
geldige titel ontbrak. Beide eigenaren 
zijn namelijk alleen tezamen bevoegd 
een hypotheek op het woonhuis te 
vestigen.

PANDRECHT
Famed B.V., een factoringmaat-
schappij, verrichtte declaraties voor 
een failliete zorgaanbieder en had 
pandrecht op de vorderingen van de 
gefailleerde. Rusten die pandrechten 
ook op het onderhanden werk van de 
zorgaanbieder, namelijk de behan-
delingen die reeds zijn aangevangen, 
maar nog niet gedeclareerd? De Hoge 
Raad oordeelt dat als uit hoofde van 
een geneeskundige behandelings-
overeenkomst verschillende als 
zodanig identificeerbare en 
op geld waardeerbare deel-
prestaties kunnen wor-
den aangewezen er na 
het voltooien van een 
deelbehandeling 
een vordering 

ontstaat, tenzij anders overeengeko-
men(HR 17 november 2017, ECLI:NL: 
HR:2901).
In een ander faillissement was de in-
ventaris van de gefailleerde verpand 
aan een schuldeiser. De curator en 
pandhouder hebben contact gehad 
over de onderhandse verkoop van de 
inventaris. De curator verkoopt de 
zaken vervolgens onder voorbehoud 
van toestemming van de pandhou-
der, maar de pandhouder geeft aan 
niet akkoord te gaan vanwege de lage 
prijs. De curator gaat echter over tot 
levering van de zaken en inning van 
de koopsom op zijn derdengeldre-
kening. Hoewel onbevoegd tot deze 
verkoop, stelt de curator zich op het 
standpunt dat de fiscus voorrang 
heeft op de opbrengst op grond van 
het bodemvoorrecht. Het hof komt 
tot het oordeel dat geen sprake was 
van een bodemvoorrecht op die 
goederen omdat de zaken niet op de 
bodem van de gefailleerde stonden 
Hof ’s-Hertogenbosch 27 maart 2018, 
ECLI:NL:GHSHE:2018:1291). De cura-
tor heeft aldus onrechtmatig gehan-
deld omdat hij artikel 58 lid 1 Fw niet 
in acht heeft genomen bij de verkoop 
door de inventaris zonder toestem-
ming te verkopen, aldus het hof.
In een andere zaak tussen curator 

en pandhouder speelde het 
volgende. De bank had een 

pandrecht op de roe-
rende zaken van 

haar klant 
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NOTEN

1 Het pluraliteitsvereiste betekent dat de aanvrager van het faillissement moet aantonen dat er meerdere 
schuldeisers zijn, zogenaamde steunvorderingen.

2 Hof ’s-Hertogenbosch 1 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2301, JOR 2017, 247 m.nt. N.B. Pannevis.
3 HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636.
4 HvJEU 10 september 2015, ECLI:EU:C:2015:574.
5 Dit artikel bepaalt dat alles wat een gefailleerde tijdens faillissement verkrijgt in de boedel valt. Zie ook HR 28 

april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV0653 & HR 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0614.
6 Deze uitspraak geldt ook voor betalingen die worden verricht van bankrekeningen bij banken uit andere 

lidstaten van de Europese Unie.
7 HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:689.
8 Rb. Den Haag 19 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:1885, JOR 2018, 163 m.nt. B.A. Schuijling.
9 HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:689.
10 HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7391.
11 HR 11 juli 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7535.
12 HR 18 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT9061.
13 Zie HR 3 december 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3819 en HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108.
14 Zie HR 11 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2721.
15 HR 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4559.
16 HR 6 november 1998, ECLI:NL:HR:1998:AG3400.
17 HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8493.
18 In Van Dooren q.q./ABN AMRO III werd verder overwogen dat de curator de wetenschap van benadeling moet 

bewijzen aan de hand van feiten en omstandigheden. De Hoge Raad oordeelt in Bakker q.q./Katko dat geen 
wetenschap van benadeling kan worden aangenomen wanneer slechts sprake is van een kans op benadeling 
(HR 17 november 2000, ECLI:NL:PHR:2000:AA8357). 

19 HR 5 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3423.
20 HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758.
21 De klachtplicht is een vervaltermijn op basis waarvan je binnen een redelijke termijn moet klagen indien je 

vindt dat jouw wederpartij zijn verplichting niet goed is nagekomen. Indien je niet tijdig klaagt, vervallen je 
rechten om de wederpartij aan te spreken.

22 HR 27 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD5467.
23 HR 19 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2047 en 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4204.
24 Op basis van dit artikel kan een retentor de curator een termijn stellen, waarin de curator zich moet uitlaten of 

hij de zaak opeist of niet. Indien de curator niets laat weten, mag de retentor de zaak verkopen en zich verhalen 
op de opbrengst.

25 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6539.
26 Rechtbank Noord-Holland 12 oktober 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:8423.
27 Rechtbank Gelderland 1 februari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:447.
28 Op basis van dit artikel moet de curator de rechten van hoger gerangschikte schuldeisers waarborgen, hetgeen 

in de praktijk vaak resulteert in het opeisen van de opbrengst van zogenaamde bodemzaken ten behoeve van 
de Belastingdienst. Deze opbrengst komt in de boedel, waarvan eerst de faillissementskosten worden voldaan.

29 HR 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7799.
30 HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2833.

gekomen verplichtingen uit de over-
eenkomst, meent de Hoge Raad (HR 
16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1105). 
De wederpartij kan op de betreffen-
de bepaling in beginsel alleen een 
beroep doen voor de nakoming van 
het nog niet uitgevoerde deel van de 
overeenkomst en niet voor vorderin-
gen die hij slechts als concurrente 
vorderingen in het faillissement zou 
kunnen indienen. Onder die laatste 
categorie vorderingen zijn ook begre-
pen aanspraken op schadevergoe-
ding of boete die de wederpartij in 
verband met het door beide partijen 
al uitgevoerde deel van de overeen-
komst vóór het faillissement heeft 
verkregen.
Indien tot de faillissementsboedel 
behorende zaken zijn opgeslagen in 
een gebouw of op een terrein dat de 

wederpartij van de failliet in gebruik 
heeft, maar waarvan de wederpartij 
geen eigenaar is, heeft de wederpartij 
na ontbinding van de overeenkomst 
in beginsel evenzeer als de eigenaar 
het recht om van de curator verwijde-
ring van die zaken te verlangen, aldus 
de Hoge Raad (HR 31 maart 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:563).

CREDITEUREN
De Hoge Raad overweegt in zijn 
beantwoording op een prejudicië-
le vraag dat tijdens surseance van 
betaling vervallen rente vanaf datum 
surseance tot datum faillissement in 
aanmerking komt voor verificatie als 
een faillissement volgt op grond van 
titel II van de Faillissementswet of 
binnen één maand na de surseance 
wordt uitgesproken (HR 24 november 

2017, ECLI:NL:HR:2017:2991).
In een andere zaak beantwoordt de 
Hoge Raad (HR 23 maart 2018, ECLI: 
NL:HR:2018:424) prejudiciële vragen 
van Rechtbank Amsterdam die tijdens 
een renvooiprocedure werden gesteld. 
De rechtsvraag spitst zich toe op de 
vraag of vorderingen die ontstaan na 
faillissement of gedurende een daaraan 
voorafgaande surseance van betaling ve-
rifieerbaar zijn. De Hoge Raad oordeelt 
in beginsel van niet, dit is volgens hem 
in strijd met het fixatiebeginsel. Slechts 
indien en voor zover zij besloten lagen in 
een ten tijde van het ingaan van het fail-
lissement of surseance reeds bestaande 
rechtpositie van de schuldeiser kunnen 
dergelijke vorderingen verifieerbaar 
zijn. In dat geval is er volgens de Hoge 
Raad geen sprake van schending van 
het  fixatiebeginsel.
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Alle wetgevingsadviezen zijn te 
downloaden via advocatenorde.nl/
juridische-databank.

BENOEMINGEN

Adviescommissie bestuursrecht
Lid per 1 oktober 2018
• mevrouw mr. J. (Josanne) Bessems
• de heer mr. J.C. (Jan Coen)  Binnerts
• de heer mr. R.R. (Robert) 

 Crince le Roy
• de heer mr. L.J. (Luurt) Wildeboer

SPECIALISATIE

KEURMERK VOOR 
SPECIALISTENVERENIGING 
MIGRATIERECHT ADVOCATEN

Op 3 september hee# de algemene raad het keurmerk 
specialisatieverenigingen toegekend aan de Specialisten 
Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA).

De SVMA is daarmee de negende 
specialisatievereniging die het 
keurmerk mag voeren. De SVMA is 
opgericht in 2009 en heeft tot doel 
het bevorderen van de deskundige 
beroeps uitoefening voor advocaten 
op het gebied van het migratierecht. 
Hieronder vallen asielrecht, regulier 
vreemdelingenrecht, vreemdelingen-
bewaring en nationaliteitsrecht.

VERLENGING KEURMERK
Van vijf specialisatieverenigingen 
is het keurmerk met twee jaar ver-
lengd. Dit zijn:
• Vereniging van Familierecht Advo-

caten Scheidingsmediators (vFAS);
• Vereniging Arbeidsrecht Advoca-

ten Nederland (VAAN);
• Vereniging van Letselschade 

Advocaten (LSA);
• Vereniging van Advocaten voor 

Slachtoffers van Personenschade 
(ASP);

• Vereniging van Huurrecht 
Advocaten (VHA).

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie op 
www. advocatenorde.nl/keurmerk-
specialisatievereniging.
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NOVA GASTHEER VAN INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF LEGAL REGULATORS

Ruim honderd juridische toezicht-
houders van over de hele wereld 
waren in Den Haag bijeen om 
kennis te nemen van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van 
toezicht en regelgeving, met als 
centraal thema ‘vertrouwen’. Naast 
het officiële programma stond de 
internationale conferentie in het 

TOEZICHT

teken van het uitwisselen van kennis 
en ervaring.

NEDERLANDS 
TOEZICHTMODEL
Algemeen deken Bart van  Tongeren 
opende het  ICLR-congres. Hij  roem-
de het Nederlandse  decentrale 
 toezichtmodel, waarbij de advoca-

tuur een onafhankelijke positie 
inneemt ten opzichte van de over-
heid. In zijn keynote speech stond de 
minister voor  Rechtsbescherming 
stil bij het transparante en effec tieve 
 systeem van toezicht op de advocatuur 
in Nederland.  Dekker  kwalificeerde 
de rol van  advocaten als ‘ cruciaal als 
hoeders van de  rechtsstaat’.

De NOvA was op 4 en 5 oktober gastheer van de 
7e International Conference of Legal Regulators.

VACATURES

Begin 2019 ontstaan er twee vacatu-
res in de algemene raad (AR). De AR 
roept advocaten die belangstelling 
hebben voor een van deze functies 
op zich te melden bij de inkomend 
algemeen deken, Johan Rijlaars-
dam (tel. 070-335 35 84, e-mail 
secretariaat@ advocatenorde.nl), 
de algemeen secretaris, Raffi van 
den Berg (tel. 070-335 35 35, e-mail 
 r.vandenberg@  advocatenorde.
nl) of per post aan de Nederlandse 
orde van advocaten t.a.v. algemeen 
deken, Postbus 30851, 2500 GW 
Den Haag. 

Profiel:
• een vooraanstaand en 

vakbekwaam advocaat met 
uitstekende reputatie;

• aantoonbare bestuurlijke 
kwaliteiten en ervaring;

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

• teamplayer. 

Aandachtsgebieden 
1. strafrecht;
2. digitalisering rechtspleging en 

innovatieprojecten advocatuur.

Bij de invulling van de vacatures 
streeft de AR naar een evenwichtige 
afspiegeling van de balie. 

De AR is voornemens in de vergade-
ring van het college van afgevaar-
digden van 13 december 2018 met 
voordrachten te komen.

Sollicitaties ontvangen wij graag 
uiterlijk 5 november 2018. Houdt u 
er rekening mee dat de gesprekken 
met potentiële kandidaten zullen 

OPROEP VERVULLING TWEE VACATURES IN ALGEMENE RAAD
worden gevoerd op 13 en 14 
november 2018. 

Informatie over de functie
Voor een lid van de algemene 
raad is het tijdsbeslag gemiddeld 
vijfhonderd uur per jaar. De NOvA 
verstrekt een tegemoetkoming 
voor gederfd inkomen, naast 
vergoeding van reis- en verblijfs-
kosten. De maandelijkse 
vergaderingen van de algemene 
raad vinden in Den Haag plaats. 
Daarnaast is er door het jaar heen 
een aantal vaste bijeenkomsten, 
onder meer de vergaderingen van 
het college van afgevaardigden 
in Utrecht.

Over beide functies zullen Johan 
Rijlaarsdam en Raffi van den Berg 
graag uw vragen beantwoorden. 
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ONDERTUSSEN OP HET BINNENHOF

DOOR!/!JAAP-JELLE!VOLLAARD

VOOR ADVOCATEN RELEVANTE 
HAAGSE DEBATTEN EN WETTEN
ALGEMENE POLITIEKE 
BESCHOUWINGEN
De Eerste Kamer houdt op 30 oktober 
haar Algemene Politieke Beschou-
wingen over de door de regering in 
september gepresenteerde begroting. 
In het najaar vinden in de Tweede 
Kamer de debatten plaats over de 
departementale begrotingen, waar-
onder die van Justitie en Veiligheid op 
20, 21 en 22 november. In de week van 
4, 5 en 6 december stemt de Tweede 
 Kamer over alle begrotingen.

BINNENKORT IN DE 
TWEEDE KAMER
Op 1 november houdt de Tweede 
Kamer schriftelijk overleg over de 

plannen van de minister voor 
Rechtsbescherming over buiten-
gerechtelijke geschilbeslechting 
en herstelrecht. Minister Dekker 
acht het wenselijk om ‘steviger 
in te zetten op het versterken van 
het vermogen van mensen om 
zelf geschillen op te lossen en het 
gebruik van buitengerechtelijke 
geschiloplossing te stimuleren’.
De Tweede Kamer houdt op 
8  november een algemeen overleg 
over Strafrechtelijke onderwer-
pen. Onder andere het rapport 
Evaluatie Wet OM afdoening en 
de prestaties van de strafrechtke-
ten worden dan besproken.

DIVERSITEIT

NOVA PUBLICEERT DIVERSITEITS- 
EN INCLUSIE VERKLARING

De NOvA omarmt diversiteit, inclusie 
en gelijkwaardigheid binnen de eigen 
organisatie en streeft ernaar dat deze 
qua samenstelling aansluit bij de 
samenleving. Daarnaast zet de NOvA 
zich ervoor in dat iedereen binnen de 
balie gelijkwaardig wordt behandeld 
ongeacht ras, geslacht, beperking, 

De Nederlandse orde van advocaten hee# begin oktober 
een diversiteits- en inclusieverklaring gepubliceerd. 
Hierin commi%eert de NOvA zich om diversiteit en inclusie te 
betrekken in haar handelen ten opzichte van haar medewerkers, 
haar leden, rechtzoekenden en het publiek belang.

religie, levensovertuiging, burger-
lijke staat, gezinssituatie of seksuele 
geaardheid.

MEER INFORMATIE
Download de diversiteits- en inclusie-
verklaring op advocatenorde.nl/
over-de-nova.

BEROEPSOPLEIDING

BLAUWDRUK 
BA2020 
GEPRESENTEERD

Tijdens de vergadering met het 
college van afgevaardigden op 
26 september presenteerde 
de algemene raad van 
de NOvA een blauwdruk 
voor de Beroepsopleiding 
Advocaten 2020.

De vernieuwde beroepsopleiding 
bestaat vanaf 2020 uit drie blokken. 
In blok 1 staan ethiek, proces- en 
andere basisvaardigheden centraal. 
Binnen de twee andere geïntegreerde 
blokken ligt de focus op de praktijk- 
en specialistische vaardigheden en de 
toepassing van juridisch-inhoudelijke 
specialisatie.
Het aantal dagdelen wordt terug-
gebracht van 126 in de huidige 
 beroepsopleiding naar ongeveer 90 
in de BA2020. Het leren in de praktijk 
wordt meer dan nu geïntegreerd in de 
beroepsopleiding, vakken worden toe-
passingsgericht gemaakt en verschil-
lende vaste vakken worden omgezet 
naar keuzevakken. Dit vermindert de 
huidige belasting voor stagiairs en 
kantoren met ongeveer dertig procent.
De AR verwacht de verdere uitwer-
king van de BA2020 rond het voorjaar 
van 2019 af te ronden. Aansluitend 
ontvangt het CvA een integraal 
 wijzigingsvoorstel van de Verordening 
op de advocatuur.

MEER INFORMATIE
Download op blauwdruk 
BA2020 op advocatenorde.nl/  dossier/
ba2020.
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SPECIALISATIEVERENIGINGEN

‘ZET HET EXPERIMENT RESULTAAT-
GERELATEERDE BELONING VOORT’

Veel in bepaalde rechtsgebieden gespecialiseerde advocaten zijn aangesloten bij een van de 
tientallen specialisatieverenigingen. Negen daarvan dragen het keurmerk van de NOvA, waaronder 
de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Vier vragen aan de voorzi%er, Armin Vorsselman.

Waar staat de LSA voor?
‘De LSA is een vereniging voor 
hooggekwalificeerde letselschade-
advocaten. De vereniging beschouwt 
zichzelf als een kennis- en oplei-
dingscentrum “plus”. Naast de taken 
die zijn gericht op het in stand hou-
den en verhogen van de kwaliteit van 
haar leden biedt de vereniging aan 
advocaten die benadeelden bijstaan, 
advocaten die verzekeraars bijstaan 
en advocaten met een gemengde 
praktijk, een platform om elkaar op 
(in)formele wijze te kunnen ontmoe-
ten. Dit draagt bij aan wederzijds 
begrip en vertrouwen en heeft een 
positieve invloed op de kwaliteit van 
behandeling van letselschadezaken. 
De vereniging en haar individuele 
leden zijn bovendien nauw betrok-
ken bij diverse ontwikkelingen in 
de letselschadepraktijk.’

Wat kan een lid verwachten 
van de LSA?
‘Er gelden strenge toelatingseisen 
voor advocaten die lid willen worden 
van de vereniging. Zo dient een 
aspirant-lid onder meer de post-

academische Grotius-opleiding 
Personenschade te hebben afgerond, 
een minimaal aantal cliëntgebonden 
uren aan personenschadezaken te 
besteden en minimaal vijf jaar als 
advocaat werkzaam te zijn. Eenmaal 
lid dient de advocaat jaarlijks onze 
Permanente Opleiding te volgen, ten 
minste de helft van de door de NOvA 
verplicht gestelde opleidingspunten 
op het gebied van personenschade te 
behalen, en verplicht deel te nemen 
aan intervisie en een externe audit. 
Daarnaast organiseert de LSA voor 
haar leden diverse bijeenkomsten 
gericht op het vergroten van de ken-
nis en vaardigheden, waaronder het 
jaarlijkse LSA-symposion (lsasympo-
sion.com). Onze vereniging bestaat 
in 2019 dertig jaar. Daar zullen wij 
in januari tijdens ons lustrumsym-
posion en het daaraan voorafgaande 
lustrumfeest uitgebreid bij stilstaan.’

Wat is een in het oog springende 
ontwikkeling binnen het 
letselschaderecht?
‘De invoering van de deelgeschil-
procedure voor (alleen) letsel- en 
overlijdensschade heeft partijen in 
de letselschadepraktijk de mogelijk-
heid gegeven om in de buitengerech-
telijke onderhandelingsfase een deel 
van het geschil aan de rechter voor 
te leggen. Dit heeft in mijn ogen een 
belangrijke bijdrage geleverd aan 
het in veel gevallen voorkomen van 
een langdurig en voor alle partijen 
belastende bodemprocedure, zeker 
waar het geschil zich toespitst op een 
enkel onderwerp. Ik zou mij zelfs 

kunnen voorstellen dat een (vorm 
van) deelgeschilprocedure ook bui-
ten letsel- en overlijdensschade van 
betekenis zou kunnen zijn.’

Welke actuele ontwikkelingen ko-
men op de LSA en haar leden af?
‘Van belang is de invoering van de 
Wet affectieschade per 1 januari 
2019, evenals het voornemen van 
het kabinet om letselschadever-
goedingen niet meer aan te mer-
ken als vermogen in de zin van de 
vermogens inkomensbijtelling. Aan 
beide ontwikkelingen heeft de LSA 
inhoudelijk bijgedragen. Verder zal 
het college van afgevaardigden van 
de NOvA in december een besluit ne-
men over het al dan niet voortzetten 
van het experiment resultaatgerela-
teerde beloning in letsel- en overlij-
densschadezaken. Het bestuur van 
de LSA is met de algemene raad van 
mening dat het experiment dient te 
worden voortgezet en roept de leden 
van het CvA dan ook nadrukkelijk op 
tot dat besluit te komen.’

BESTUUR LSA
Voorzitter: Armin Vorsselman
Vicevoorzitter: Oswald Nunes
Secretaris: Nicole Bastiaans
Penningmeester: Laurens Stiekema
Lid: Petra Oskam
Lid: Gerben Janson

OVER DE LSA
Oprichting: 7 juni 1989
Aantal leden: 359
Aantal aspirant-leden: 87
Website: lsa.nl
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VACATURE

 PRIVACY

TIPS VOOR VERTROUWELIJKE 
INTERNETCOMMUNICATIE

Hoe zorg je ervoor dat je als advo-
caat zo veilig mogelijk via internet 
communiceert? Deze vraag vormde 
het uitgangspunt voor de NOvA om 
het bedrijf Fox-IT om extern advies 
te vragen. In oktober 2016 leverde 
Fox-IT een rapport op met onder 
meer tips en tricks. Deze heeft 
de NOvA alleen vertaald naar een 
informa tief grafisch overzicht met 
als titel ‘Tips voor  vertrouwelijke 
internet communicatie’. Deze info-
graphic heeft u een aantal keren kun-
nen bekijken in het  Advocatenblad: 
edities 6/2018, 1/2018 en 7/2017.

INFOGRAPHIC  
AANGEPAST
Na consultatie van de genoemde 
services en platforms, maken wij 
u erop attent dat de NOvA enkele 
wijzigingen heeft aangebracht ten 
opzichte van de eerder gepubli-
ceerde infographic. De aangepas-
te versie treft u in dit ordekatern 
aan op de pagina’s 88-89.

BEWUST VAN RISICO’S
De NOvA hoopt dat dit overzicht 
bijdraagt aan het bewustzijn van 
 advocaten wanneer zij gebruik-

maken van e-mail, berichtenser-
vice, het sturen van bestanden 
met persoonsgegevens enzo-
voort. Het is belangrijk de risico’s 
die kleven aan digitale commu-
nicatie te onderkennen en altijd 
waakzaam te zijn op het voorko-
men van cybercrime en datalek-
ken. Het is verder aan u als advo-
caat hoe u internet gebruikt bij 
het communiceren met cliënten, 
wederpartijen en andere zakelij-
ke relaties, waarbij (gevoelige of 
 bijzondere) persoons gegevens 
worden uitgewisseld.

PODCAST

NIEUWE 
AFLEVERINGEN 
TOGA RADIO
In de vierde podcast houden 
 NOvA-beleidsmedewerker Esther 
van den Bosch en AR-lid Bert Fibbe 
de voorstellen voor het nieuwe Wet-
boek van Strafvordering tegen het 
licht. In de vijfde aflevering vertelt 
strafrechtadvocaat Sander Janssen 
over onder andere impact van de 
verdediging van Willem Holleeder 
op zijn dagelijkse praktijk en hoe hij 
de balans weet te bewaren tussen 
werk en privé.

Beluister deze en eerdere podcasts op 
advocatenorde.nl/toga-radio.

Lijkt het u leuk om naast uw 
werkzaamheden als advocaat een 
bijdrage te leveren aan versterking 
van wetgevingskwaliteit en 
beleidsmatige en politieke 
ontwikkelingen van dichtbij te 
volgen, dan wordt u van harte 
uitgenodigd uw interesse kenbaar 
te maken.

Gemiddeld vergadert de 
adviescommissie eens per 
kwartaal. Verder contact vindt 
zo veel mogelijk via e-mail 
plaats. Eén keer per jaar wordt de 
vergadering afgesloten met een 
informeel diner. De werkwijze 
van de commissie wordt 
vastgesteld in overleg met de 
algemene raad. Ondersteuning 

vindt zo veel mogelijk plaats 
door het landelijk bureau van de 
NOvA. Er staat geen vergoeding 
tegenover behalve vergoeding van 
de reiskosten.

Voor verdere informatie over de 
vacature bij de adviescommissie 
vreemdelingenrecht kunt u contact 
opnemen met Lucas Korsten 
via l.korsten@advocatenorde.nl 
of (070) 335 35 27.

Uw interesse kunt u uiterlijk 
1 december 2018 kenbaar maken 
bij het secretariaat van de NOvA 
via secretariaat@advocatenorde.
nl onder vermelding van 
‘sollicitatie adviescommissie 
 vreemdelingenrecht’.

De NOvA telt zeventien adviescommissies die de algemene raad  adviseren 
over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd.

De algemene raad zoekt momenteel

ADVOCATEN VOOR DE ADVIESCOMMISSIE 
VREEMDELINGENRECHT

Advocatenblad_2018_08.indd   87 12/10/2018   11:54:42



2018  |  8

88

Veilig gebruik digitale communicatiemiddelen
ADVIES TOELICHTING

19%

CLOUD-
DIENSTEN

CHAT-APPS

TELEFONIE 
EN SMS 

voor vertrouwelijke 
internetcommunicatie 

Geschikt voor het delen van vertrou-
welijke informatie indien de optie tot 
vergrendeling wordt aangeboden. U 
kunt er niet zonder meer vanuit gaan 
dat dit soort diensten niet meekijken. 
Wij raden u af vertrouwelijke bestanden 
te versturen zonder vergrendeling en 
zonder voorafgaande raadpleging van 
de Privacy & Cookie Statement van de 
afzonderlijke clouddiensten.

Alleen geschikt voor algemene com-
municatie. Omdat deze chat-apps 
inzicht kunnen hebben in alle tele-
foonnummers en e-mailadressen die 
u in uw telefoon hebt opgeslagen, is 
gebruik af te raden als u uw contac-
ten vertrouwelijk wilt houden.

Bel of sms met uw geheimhouders-
nummer. Alleen geschikt voor het 
maken van afspraken, etc. 
Niet voor het delen van inhoudelijke 
informatie. 

Indien de mogelijkheid bestaat 
uw documenten te vergrendelen, 
doe dat dan altijd!

Chat-apps versleutelen in 
veel gevallen verkeer, maar dit 
verloopt vaak via buitenlandse 
systemen. Absolute veiligheid kan 
niet worden gegarandeerd.

Gebruik voor vertrouwelijke 
communicatie alleen beveiligde 
kanalen. 

E-MAIL

Alleen geschikt voor algemene 
communicatie, maar in principe 
nooit voor uitwisseling van vertrou-
welijke informatie.

Uitwisseling van vertrouwelijke 
informatie alleen indien beide 
partijen onderling mailverkeer 
kunnen versleutelen.

DATA

Organisatie van uw IT-beheer

Diverse eigen systemen

ADVIES

ADVIES TOELICHTING

AUTHENTICATIE 
MET BETREKKING 

TOT SYSTEMEN 
MET GEVOELIGE/

VERTROUWELIJKE 
INFORMATIE

VEILIGHEID 
VAN  BACK-UPS

HOEVEEL DATA 
DEELT MIJN 

BESTURINGS-
SYSTEEM EN/OF 

GEBRUIKTE 
APPLICATIES 

MET DERDEN? 

•  Gebruik een sterk wachtwoordbeleid voor individuele persoonlijke accounts 
(bijvoorbeeld meer dan 14 tekens, geen woordenboek-woorden).

•  Voeg een tweede factor voor authenticatie toe, zoals Google Authenticator, 
of gebruik een certifi caat (zoals de Advocatenpas).

•  Beveilig het opslagsysteem.
•    Zorg ervoor dat geen onnodige 

toegang mogelijk is.

•    Controleer (zoek online of 
gebruik een diagnostische tool) 
welke informatie gedeeld wordt.

•    Loop in het besturingssysteem, 
webbrowsers en applicaties zelf 
de instellingen langs.

•   Kijk of er best practices bestaan.
•   Kijk goed naar de instellingen 

voor het delen van contact-
gegevens en locaties.

• Test ook de back-ups.
•  Maak afspraken over verantwoor-

ding en incidentmanagement.

•  Beoordeel op basis van de End 
User License Agreement welke 
informatie gedeeld kan worden 
en schat het risico in.

•  Overweeg het gebruik van ad-
blockers (plugins om de browser 
verder te beveiligen).

•  Overweeg om alle gevoelige in-
formatie en/of applicaties achter 
extra authenticatie te zetten.

IT-BEHEER

VEILIGHEID 
VAN WERK-

STATIONS EN 
MOBIELE 

APPARATEN

• Gevoelige informatie gaat uitsluitend over versleutelde verbindingen.
•  Op alle systemen is aandacht voor beveiliging (updates, geen onnodige soft-

ware, confi guratie).
•  Maak afspraken met de dienstverlener, inclusief over transparantie en reac-

tiesnelheden bij informatiebeveiligingsincidenten.
•  Maak afspraken over wie de eigenaar van data is, als de dienstverlener wordt 

overgenomen of failliet gaat.

•      Gebruik een fi rewall en antivirus-
programma’s.

•  Ga risicobewust te werk.
•  Voer veiligheidsupdates tijdig door.

 

•  Zet gevoelige informatie achter login.
•  Maak geen gebruik van publieke wifi .
•  Gebruik zakelijke apparaten niet voor 

privédoeleinden.
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Veilig gebruik digitale communicatiemiddelen
ADVIES TOELICHTING

19%

CLOUD-
DIENSTEN

CHAT-APPS

TELEFONIE 
EN SMS 

voor vertrouwelijke 
internetcommunicatie 

Geschikt voor het delen van vertrou-
welijke informatie indien de optie tot 
vergrendeling wordt aangeboden. U 
kunt er niet zonder meer vanuit gaan 
dat dit soort diensten niet meekijken. 
Wij raden u af vertrouwelijke bestanden 
te versturen zonder vergrendeling en 
zonder voorafgaande raadpleging van 
de Privacy & Cookie Statement van de 
afzonderlijke clouddiensten.

Alleen geschikt voor algemene com-
municatie. Omdat deze chat-apps 
inzicht kunnen hebben in alle tele-
foonnummers en e-mailadressen die 
u in uw telefoon hebt opgeslagen, is 
gebruik af te raden als u uw contac-
ten vertrouwelijk wilt houden.

Bel of sms met uw geheimhouders-
nummer. Alleen geschikt voor het 
maken van afspraken, etc. 
Niet voor het delen van inhoudelijke 
informatie. 

Indien de mogelijkheid bestaat 
uw documenten te vergrendelen, 
doe dat dan altijd!

Chat-apps versleutelen in 
veel gevallen verkeer, maar dit 
verloopt vaak via buitenlandse 
systemen. Absolute veiligheid kan 
niet worden gegarandeerd.

Gebruik voor vertrouwelijke 
communicatie alleen beveiligde 
kanalen. 

E-MAIL

Alleen geschikt voor algemene 
communicatie, maar in principe 
nooit voor uitwisseling van vertrou-
welijke informatie.

Uitwisseling van vertrouwelijke 
informatie alleen indien beide 
partijen onderling mailverkeer 
kunnen versleutelen.

DATA

Organisatie van uw IT-beheer

Diverse eigen systemen

ADVIES

ADVIES TOELICHTING

AUTHENTICATIE 
MET BETREKKING 

TOT SYSTEMEN 
MET GEVOELIGE/

VERTROUWELIJKE 
INFORMATIE

VEILIGHEID 
VAN  BACK-UPS

HOEVEEL DATA 
DEELT MIJN 

BESTURINGS-
SYSTEEM EN/OF 

GEBRUIKTE 
APPLICATIES 

MET DERDEN? 

•  Gebruik een sterk wachtwoordbeleid voor individuele persoonlijke accounts 
(bijvoorbeeld meer dan 14 tekens, geen woordenboek-woorden).

•  Voeg een tweede factor voor authenticatie toe, zoals Google Authenticator, 
of gebruik een certifi caat (zoals de Advocatenpas).

•  Beveilig het opslagsysteem.
•    Zorg ervoor dat geen onnodige 

toegang mogelijk is.

•    Controleer (zoek online of 
gebruik een diagnostische tool) 
welke informatie gedeeld wordt.

•    Loop in het besturingssysteem, 
webbrowsers en applicaties zelf 
de instellingen langs.

•   Kijk of er best practices bestaan.
•   Kijk goed naar de instellingen 

voor het delen van contact-
gegevens en locaties.

• Test ook de back-ups.
•  Maak afspraken over verantwoor-

ding en incidentmanagement.

•  Beoordeel op basis van de End 
User License Agreement welke 
informatie gedeeld kan worden 
en schat het risico in.

•  Overweeg het gebruik van ad-
blockers (plugins om de browser 
verder te beveiligen).

•  Overweeg om alle gevoelige in-
formatie en/of applicaties achter 
extra authenticatie te zetten.

IT-BEHEER

VEILIGHEID 
VAN WERK-

STATIONS EN 
MOBIELE 

APPARATEN

• Gevoelige informatie gaat uitsluitend over versleutelde verbindingen.
•  Op alle systemen is aandacht voor beveiliging (updates, geen onnodige soft-

ware, confi guratie).
•  Maak afspraken met de dienstverlener, inclusief over transparantie en reac-

tiesnelheden bij informatiebeveiligingsincidenten.
•  Maak afspraken over wie de eigenaar van data is, als de dienstverlener wordt 

overgenomen of failliet gaat.

•      Gebruik een fi rewall en antivirus-
programma’s.

•  Ga risicobewust te werk.
•  Voer veiligheidsupdates tijdig door.

 

•  Zet gevoelige informatie achter login.
•  Maak geen gebruik van publieke wifi .
•  Gebruik zakelijke apparaten niet voor 

privédoeleinden.
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VOOR UW PRAKTIJK

KANTOOR-
HANDBOEK 
GEACTUALISEERD

Heeft u expertise in (een van) 
deze gebieden en lijkt het u leuk 
om naast uw werkzaamheden 
als advocaat een bijdrage te 
leveren aan de BA als lid van de 
examencommissie, dan bent 
u van harte uitgenodigd uw 
interesse kenbaar te maken. 
Affi niteit met en interesse in 
opleiden en toetsen hebben 
een pre.

De examencommissie vergadert 
driemaal per jaar. Verder 
contact vindt voornamelijk 
via e-mail en de digitale 
leeromgeving plaats. De totale 

VACATURE

tijdsbesteding is ongeveer 
twee tot drie dagen per maand. 
De examencommissieleden 
ontvangen een vergoeding voor 
hun werkzaamheden.

Voor meer 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 2 november 
2018 kenbaar maken bij het 
secretariaat van de NOvA via 
secretariaat@advocatenorde.nl, 
onder vermelding van ‘sollicitatie 
examencommissie BA’.

De NOvA heeft een onafhankelijke examencommissie beroepsopleiding 
advocaten (BA) ingesteld. Het examenreglement regelt de taken en 
de samenstelling van de examencommissie. De primaire taak van de 
examencommissie is het vaststellen van de toetsen en de toetsuitslagen. 
Daarnaast beoordeelt de examencommissie bezwaarschriften. 
De examencommissie werkt in vakkamers.

De NOvA zoekt momenteel

LEDEN VOOR DE EXAMENCOMMISSIE 
BEROEPSOPLEIDING ADVOCATEN

De algemene raad zoekt specifi ek naar commissieleden 
met expertise op het gebied van:
– Jaarre keninglezen: twee leden, waarvan één plaatsvervangend, 

voor het vak jaarrekeninglezen.
– Ethiek en gedragsregels in de advocatuur: één plaatsvervangend 

lid voor het vak beroepsattitude en beroepsethiek.

Het modelkantoorhandboek 
is voorzien van een update. 
Onder andere de instruc-
tie Algemene verordening 
gegevensbescherming en het 
model kantoorklachtenre-
geling zijn toegevoegd. Ook 
zijn de instructie intervisie 
gestructureerde feedback 
en het onderdeel over de 
Ww#  geactualiseerd.

HANDLEIDING WWFT 
AANGEPAST
Op 25 juli 2018 is de Implementa-
tiewet vierde anti-witwasrichtlijn 
in werking getreden. Hierdoor 
is de Wet ter voorkoming van 
witwassen en fi nancieren van 
terrorisme (Wwft) op onderde-
len gewijzigd. De hand leiding 
Wwft, die  advocaten  handvatten 
biedt voor de naleving van de 
 identifi catie- en  meldingsplicht, is 
hierop aangepast.

MEER INFORMATIE
Het kantoorhandboek en de hand-
leiding Wwft zijn te downloaden op 
advocatenorde.nl/voor-uw-praktijk.

Call Care Nederland | 010 – 280 3333 | info@callcare.nl | www.callcare.nl

Wij werken voor +200 advocatenkantoren, kennen de juridische terminologie en werken discreet

Telefoonservice   Agendabeheer Opvang Overfl ow 

Telefoonservice voor de advocatuur

advertentie
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www.boomjuridisch.nl

herzien en 
uitgebreid

CORPORATE LITIGATION B  DE ONDERNE INGSKA ER

NIEUWE DRUK

De procedurele en de inhoudelijk-juridische 

aspecten van een aantal procedures voor de 

Ondernemingskamer belicht

Aandacht voor de enquêteprocedure, de 

geschillenregeling, de uitkoop, de jaarrekening      

procedure, het beroep inzake het adviesrecht 

van ondernemingsraden, en procedures over 

schadeloosstelling onder de Interventiewet (SNS 

Reaal)

Door talloze voorbeelden krijgt de lezer een 

levendige indruk van de aanpak van juridische 

geschillen in het bedrijfsleven van de laatste 

decennia tot 1 januari 2018

P.M. Storm 

9789462902527 l 2e druk l 818 pagina’s l € 115,00

Bestel uw exemplaar via www.boomjuridisch.nl

www.boomjuridisch.nl
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NAAR ANDER 
KANTOOR
Akbas, mr. T.: Advoca-
tenkantoor Wetering-
kade te ’s-Gravenhage
Akdeniz, mr. I.: Heron 
Legal B.V. te Eindhoven
Alberts, mr. O.A.A.: 
HVG Law LLP te Am-
sterdam
Andriesse, mw. mr. 
S.M.: Gaming Legal Ad-
vocaten te Halfweg nh
Atema, mw. mr. J.M.: 
RESOR N.V. te Amster-
dam
Baron van Ittersum, 
mr. J.: Stadermann 
Luiten Advocaten te 
Rotterdam
Beck, mw. mr. J.B.: 
Houthoff Coöperatief 
U.A. te Amsterdam

Ben Tarraf, mr. S.: E&R 
Advocaten te Amster-
dam
Bergers-Kemp, mw. mr. 
A.: Gijs Heutink Advo-
caten te Amsterdam
Berns, mr. J.: FT-advo-
caten te Nijmegen
Bestebreurtje, mw. mr. 
M.: Van den Herik & 
Verhulst Advocaten N.V. 
te Rotterdam
Boersma, mw. mr. L.: 

Bosselaar & Strengers 
Advocaten te Utrecht
Bonder, mr. A.: Habra-
ken Rutten Advocaten 
B.V. te Rotterdam
Boon, mw. mr. E.C.: 
Everaert Advocaten te 
Amsterdam
Boussidi, mw. mr. C.: 
De Boorder Schoots Fa-
milierechtadvocaten, 
Mediators en Collabo-
rative Divorce Lawyers 
te Amsterdam
Boxtel, mr. R.S. van: 
Kirkland & Ellis LLP te 
New York
Breeman, mr. M.S.: 
Houthoff te Rotterdam
Broeke, mw. mr. F.A.M. 
ten: Labré advocaten te 
Amsterdam
Broere, mw. mr. 
M.J.M.R.: Loyens & 

Loeff N.V. te Amster-
dam
Bruggen, mr. M.D. van: 
Kessels Advocaten te 
Breda
Bruggers, mr. J.N.: 
DVAN Advocaten te 
Utrecht
Clijsen, mr. M.F.A.: 
Goorts & Coppens Ad-
vocaten te Deurne
Colak, mr. M.E.: HVG 
Law LLP te Amsterdam
Conradi-Vermeulen, 

mw. mr. A.H.H.: Farber 
Zwaanswijk Advocaten 
B.V. te ’s-Gravenhage
Crince Le Roy, mr. 
C.: E&R Advocaten te 
Amsterdam
Dekker, mr. R.A.: 
Clifford Chance LLP te 
Amsterdam
Delden, mr. A.P. van: 
Geelkerken Linskens 
Advocaten N.V. te 
Leiden
Deuren, mw. mr. J.H. 
van: De Roos Advoca-
ten te Amsterdam
Dijk-Elsinga, mw. 
mr. S.I.: Advocaten 
Gemeente Utrecht te 
Utrecht
Dröge, mw. mr. L.M.: 
NS Groep N.V. / NS 
Legal te Utrecht
Edens, mr. R.H.: Belt-

man Van Marle Edens 
Advocaten te Amster-
dam
Engbers, mw. mr. 
D.G.J.: Daniels Huis-
man Advocaten te 
Almelo
Erp, mr. L.P.M. van: 
Van Zandvoort Legal, 
advocaten | bedrijfsju-
risten te Oss
Essen, mr. G.A. van: 
Aegon Nederland N.V. 
te ’s-Gravenhage

Estourgie, mw. mr. 
C.M.: Akzo Nobel NV te 
Amsterdam
Folsche, mr. P.S.: Avant 
Advocaten te Utrecht
Fransen, mr. D.F.: De 
Haan Stein Advocaten 
te Zwolle
Geraedts, mw. mr. 
N.A.M.: Eversheds 
Sutherland (Nether-
lands) B.V. te Amster-
dam
Gerritsen, mw. mr. 
K.C.J.: Daniels Huis-
man Advocaten te 
Almelo
Gerven, mr. F.P.M. van: 
raad van de orde Am-
sterdam te Amsterdam
Godart, mr. J.F.G.: Rut-
ten & Welling Advoca-
ten te Heerlen
Grobokopatel, mr. 

D.A.: JPR Advocaten te 
Deventer
Haanschoten, mr. S.L.: 
Boonk Van Leeuwen 
Advocaten N.V. te Rot-
terdam
Hamster, mr. J.E.S.: 
DLA Piper Nederland 
N.V. te Amsterdam
Hatite, mr. M.: FT-advo-
caten te Nijmegen
Haverkamp, mr. E.: 
DLA Piper Nederland 
N.V. te Amsterdam

Hazelhoff, mw. mr. 
A.P.C.: CMS te Amster-
dam
Heijningen, mw. mr. 
J.P.W.M. van: Houthoff 
te Londen
Hesselink, mr. P.A.: 
Kennedy Van der Laan 
te Amsterdam
Hissink, mw. mr. G.M.: 
Hekkelman Advocaten 
N.V. te Nijmegen
Hofman, mr. V.C.: Van 
Traa Advocaten N.V. te 
Rotterdam
Hooge Venterink, mw. 
mr. J.S.T.: Van der Zwan 
Advocaten te ’s-Graven-
hage
Hulstijn-Botter, mw. 
mr. M.: WVO Advoca-
ten te Loenen gld
Jackman, mr. W.R.: 
Spuistraat 10 Advoca-

ten te Amsterdam
Jong, mr. P.A.L. de: 
Heron Legal B.V. te 
Eindhoven
Jongstra, mw. mr. G.S.: 
Cleerdin & Hamer Ad-
vocaten te Almere
Kamp, mr. M.C. van: 
Corten De Geer Advoca-
ten te Amsterdam
Kamp, mw. mr. S. van 
der: Gijs Heutink Advo-
caten te Amsterdam
Kempen, mr. E. van: 

TRANSFERS

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

‘IK KAN MIJN TIJD BETER INDELEN’
Laurens Timmer (30) begon vorige maand in Amsterdam als zelfstandig 
advocaat met een focus op ondernemingsrecht en M&A. ‘Mijn cliënten zijn 
bedrijven en advocatenkantoren met een behoefte aan tijdelijke versterking. 
Denk daarbij aan begeleiding bij fusies en overnames en het opstellen van 
commerciële contracten. Voordat ik met mijn kantoor Timmer Legal begon, 
werkte ik bij Allen & Overy. Ik wilde graag tijd vrijmaken voor het schrijven van 
een proefschrift, zonder dat de kwaliteit van mijn werk eronder zou lijden. Als 
zelfstandige kan ik mijn tijd beter indelen. Ik hoop de komende tijd mijn eigen 
praktijk en het schrijven van mijn proefschrift te combineren met doceren om 
zo mijn presentatievaardigheden verder te ontwikkelen.’
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Pellicaan Advocaten 
N.V. te Amsterdam
Kerbusch, mw. mr. S.J.: 
Reach Advocaten te 
Amsterdam
Kiers, mw. mr. A.: DLA 
Piper Nederland N.V. te 
Amsterdam
Knol, mw. mr. G.E.: 

Haarsma Advocaten te 
Paterswolde
Kocuroglu, mw. mr. 
M.: Sahin Advocaten te 
Eindhoven
Koenes, mw. mr. M.N.: 
HVG Law LLP te Am-
sterdam
Konings, mw. mr. 
C.H.M.: Provincie 
Zuid-Holland te ’s-Gra-
venhage
Koot, mw. mr. E.W.P.: 
Aegon Nederland N.V. 
te ’s-Gravenhage
Koppelaars-Stubbe, 
mw. mr. M.L.: Ploum te 
Rotterdam
Kraan, mr. J. van 
der: Loyens & Loeff 
Singapore LLP te Sin-
gapore
Lam, mw. mr. E.R.: 
Kennedy Van der Laan 
te Amsterdam
Leeuwen, mw. mr. F.L. 
van: Houthoff Coöpera-
tief U.A. te Amsterdam
Loef, mr. M.: Daniels 

Huisman N.V. te De-
venter
Mans, mr. R.C.V.: Cor-
ten De Geer Advocaten 
te Amsterdam
Meijer, mw. mr. M.: 
Bosma ter Linden 
Advocaten Mediators te 
Apeldoorn

Mosterd-de Wit, mw. 
mr. S.M.: GMW Advoca-
ten te ’s-Gravenhage
Nijman, mw. mr. H.: 
Halsten law firm te 
Eindhoven
Oostenrijk-van Baal, 
mw. mr. M.P.: Loyens & 
Loeff N.V. te Amster-
dam
Ouden-Çimen, mw. mr. 
G.: BASE Advocaten te 
Rotterdam
Oztürk, mw. mr. T.G.: 
Lexence N.V. te Amster-
dam
Planque, mr. M.P.P. de: 
Allen & Overy LLP te 
Amsterdam
Pleiter, mr. H.R.: Fort 
Advocaten N.V. te Am-
sterdam
Pol, mr. T.P.J. van der: 
Osborne Clarke N.V. te 
Amsterdam
Polak, mr. S.W.: Advo-
catenkantoor Brugman 
BV te Wognum
Posthuma, mw. mr. 

C.P.: Weening Straf-
rechtadvocaten te 
Maastricht
Quik, mw. mr. J.J.: Van 
Diepen Van der Kroef 
Advocaten te Haarlem
Rijzewijk, mr. L.: TBI 
Holdings B.V. te Rot-
terdam

Roeten, mr. R.B.P.: 
Lexence N.V. te Amster-
dam
Römer, mr. S.J.: Mos-
zkowicz Advocaten 
Utrecht te Utrecht
Rooij, mr. M.J. van: 
OASS advocaten te 
Purmerend
Ruiter, mr. N.W.: De 
Koning Vergouwen Ad-
vocaten te Amsterdam
Scheenjes, mw. mr. 
N.R.: DLA Piper Neder-
land N.V. te Amsterdam
Schepers, mw. mr. 
K.: SBM Advocaten te 
Houten
Schricker, mr. M.A.: 
MAAK advocaten te 
Amsterdam
Schwartz, mw. mr. A.: 
Blokzijl Advocaten te 
Groningen
Setz, mr. S.K.: Boonk 
Van Leeuwen Advoca-
ten N.V. te Rotterdam
Silven, mw. mr. R.J.C.: 
Smit & Smit Advocaten 

te Volendam
Sluijter, mr. P.: 
Houthoff te Rotterdam
Sommen, mr. B.: De 
Rijk Van de Westerlo 
Advocaten te Helmond
Spanje, mr. E.A.S. van: 
Schyns Advocaten te 
Utrecht

Tamelen, mr. N. van: 
Gijs Heutink Advocaten 
te Amsterdam
Teiwes, mr. C.: Kort-
man Advocaten te 
’s-Gravenhage
Terpstra, mr. S.T.M.: 
bureau Brandeis te 
Amsterdam
Thoren, mw. mr. P.: 
Philips International 
B.V. te Eindhoven
Timp, mw. mr. I.L.N.: 
De Brauw Blackstone 
Westbroek N.V. te Am-
sterdam
Touw, mr. E.C. van der: 
NautaDutilh te New 
York
Tromp, mw. mr. J.: 
Geelkerken Linskens 
Advocaten N.V. te 
Leiden
Tuenter, mr. G.: Bosma 
ter Linden Advocaten 
Mediators te Apeldoorn
Verburg, mr. G.J.M.: 
Simmons & Simmons 
LLP te Amsterdam

Verschoor, mw. mr. 
V.M.S.: NautaDutilh 
N.V. te Rotterdam
Vielvoye, mr. D.C.M.H.: 
Forward Advocaten te 
Tilburg
Vink-Dijkstra, mw. mr. 
R.E.M.: De CLERCQ 
Advocaten Notariaat te 

Leiden
Vitez, mw. mr. B.: AKD 
te Brussel
Vonk, mr. E.J.: Van 
Bommel advocatuur en 
mediation te Appin-
gedam
Weit, mw. mr. M.H. van 
der: WY Advocaten te 
Purmerend
Werle, mr. J.: Aardema 
Van Boetzelaer Advoca-
ten te Heerenveen
Werts, mw. mr. A.: 
NautaDutilh N.V. te 
Amsterdam
Wieland, mr. W.A.T.: 
Sense Advocaten te 
Eindhoven
Woerden, mw. mr. M. 
van: Advocatenkantoor 
Blenheim te Amster-
dam
Woude, mw. mr. T.F.M. 
van der: Houthoff te 
Londen
Yperen, mr. H.W. van: 
VBTM Advocaten te 
Rotterdam

‘HET ARBEIDSRECHT IS VOLOP IN BEWEGING’
Kim Schepers (36) werkte bij een kantoor in Amersfoort voordat ze overstapte 
naar SBM Advocaten in Houten, waar ze zich bezighoudt met arbeidsrecht en 
personen- en familierecht. ‘Ik voelde me hier door de fijne sfeer al snel thuis. 
We plannen regelmatig advocaten- en jurisprudentie-overleggen, waardoor 
we goed weten waar de ander mee bezig is. Ook wordt er elke dag gezamenlijk 
geluncht. Dit zorgt voor eenheid binnen het kantoor. Door deze overstap kan 
ik me verder specialiseren in het arbeidsrecht. Dat rechtsgebied is volop in be-
weging door recente en toekomstige wetswijzigingen. Verder hebben arbeids-
rechtzaken een hoge omloopsnelheid. Daardoor ben je in een korte periode 
intensief met een zaak bezig. Die afwisseling houdt het werk interessant.’
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Zanting, mw. mr. M.: 
Bosch en Berg Letsel-
schadespecialisten te 
Borne
Zijl-van Hengel, mw. 
mr. D.M.A. van: Allied 
Advocaten te Baarn
Zuidam, mw. mr. S.: 
Stijl advocaten te Am-
sterdam
Zwenne, mr. G.J.: Pels 
Rijcken & Droogleever 
Fortuijn N.V. te ’s-Gra-
venhage

NAAR NIEUW(E) 
KANTOOR OF 
ASSOCIATIE
Advocatenkantoor 
Bouddount (mw. mr. S. 
Bouddount te Weesp)
Advocatenkantoor 
Familierecht 050 (mw. 
mr. G.P. Bisschop te 
Groningen)
Ashurst (mw. mr. 
L.N.M. van Uden te 
Londen)
Auxilium Advocatuur 
B.V. (mr. B. Cornelissen 
te Utrecht)
Avant Advocaten (mr. 
P.S. Folsche en mr. G. 
Gabrelian te Utrecht)
Balkenende Coenen 
advocaten LLP (mr. R. 
Balkenende te Assen)
Bianca Willemsen 
& Sanne Striekwold 

Advocaten (mw. mr. S. 
Striekwold te Doetin-
chem)
Boudewijn Advocatuur 
(mr. B.W.P.M. van Or-
souw te Uden)
Brouwer & Law Advo-
catuur B.V. (mw. mr. B. 
Brouwer te Ouderkerk 
aan de Amstel)
Cirkel Advocaten (mr. 
J.J.T. van Loo en mw. 
mr. J.E. Runhaar te Oss)
DCQ Legal Ltd (mr. 

P.J.M. Declercq te 
Londen)
DSNS (mr. J.A. Breur te 
Vlissingen)
Eurius B.V. (mr. C.A. 
Doets te Amsterdam)
FS advocatuur (mw. mr. 
F.P.J. Schraa te Oss)
Gewoon Recht Advoca-
tuur (mw. mr. J. Rouch-
di te Roermond)
Greve advocatuur (mw. 
mr. A. Greve-Kortrijk te 
Breda)
Groeneveld Advocatuur 
(mw. mr. N. Groeneveld 
te Hoogezand)
Hooijman advocatuur 
(mw. mr. S.E.M. Hooij-
man te Rotterdam)
Koch Advocaten 
(mr. P.L. Nijmeijer te 
Roosendaal)
Kreule Legal (mw. mr. 

J.P. Kreule te Heem-
stede)
Laywer at the sea (mw. 
mr. C.W.P. van Omme-
ren te Aerdenhout)
M.G.F. van Voorst tot 
Voorst - Advocaat Fa-
milierecht en Erfrecht 
(mw. mr. M.G.F. van 
Voorst tot Voorst te 
’s-Gravenhage)
MAK Advocatuur (mw. 
mr. Z.M. Mak te Eind-
hoven)

Maris mediation en ad-
vocatuur (mw. mr. M.N. 
Maris te Overveen)
Meesters in letselscha-
de (mw. mr. J. Renshoff 
te Breda)
mw. mr. H. Kati (mw. 
mr. H. Kati te Amster-
dam)
Nijboer Syrier Denissen 
Advocaten (mr. J.P.M. 
Denissen te Bergeijk)
OASS advocaten (mr. 
M.J. van Rooij en mw. 
mr. E.P.A. Zwart te 
Purmerend)
Paul Weiss (mr. P.D. van 
der Eijk te New York)
Pieterse Frijns Straf-
rechtadvocaten (mr. 
R.A.L.F. Frijns en mw. 
mr. E.P.N. Pieterse te 
Rotterdam)
Ratio Law (mr. J.A.M. 

Roks te Breda)
Simpson Thacher & 
Bartlett LLP (mw. mr. 
T.E. de Jonge te New 
York)
Skanderova Advocaat 
(mw. mr. C.Z.A.M. 
Skanderova te Eind-
hoven)
Steinadvocatenkantoor 
(mw. mr. A. Divis-Stein 
te Apeldoorn)
Sullivan & Cromwell 
LL.P. (mr. M.D.A. Ha-

bermehl te New York)
Timmer Legal (mr. 
L.J.E. Timmer te Am-
sterdam)
Van Bommel & Vonk 
Advocaten (mw. mr. E. 
van Bommel te Appin-
gedam)
Van Heest Bodewes 
Pensioenrechtadvoca-
tuur (mr. B.J. Bodewes 
en mr. W. van Heest te 
Haarlem)
Vermeulen Advocatuur 
(mw. mr. S. Vermeulen 
te Culemborg)

UIT DE PRAKTIJK
Aerts, mr. R.J.J., ’s-Gra-
venhage (02-09-2018)
Anker, mr. W., Breda 
(17-09-2018)
Bautz, mr. R.J.T., Am-
sterdam (01-09-2018)

Beerens, mr. P., Rotter-
dam (31-08-2018)
Bieshaar, mw. mr. W.C., 
Werkendam (01-09-
2018)
Blaauw, mw. mr. C., 
Driebergen-Rijsenburg 
(04-09-2018)
Bloemers, mr. M., Am-
sterdam (19-09-2018)
Boer, mr. J.H. de, Hen-
gelo ov (28-08-2018)
Borst, mw. mr. P.J., Am-
sterdam (18-09-2018)

Brake, mw. mr. K.K.S. 
te, Amsterdam (26-09-
2018)
Briët, mr. M., ’s-Graven-
hage (31-08-2018)
Broek, mw. mr. L. van 
den, Amsterdam (23-
09-2018)
Broersma, mw. mr. 
W.C.M., Amsterdam 
(17-09-2018)
Burgers-Thomassen, 
mw. mr. M.A.J., Eindho-
ven (01-09-2018)
Centen-Mölgaard, mw. 
mr. K.E., Schijndel (01-
09-2018)
Cornelissen, mr. A.H.J., 
Huissen (03-09-2018)
Creijghton-Sluijk, mw. 
mr. G.E., Bussum (01-
09-2018)
Dartel, mr. R.T.J. van, 
Eindhoven (01-09-2018)

‘IK WILDE ALTIJD AL EEN EIGEN KANTOOR’
Frankelien Schraa (49) werkte 25 jaar bij Van Erp Advocaten in Oss voordat ze 
in september FS advocatuur in dezelfde stad begon. ‘Ik speelde altijd al met de 
gedachte een eigen kantoor te beginnen. Toen mijn kantoorgenoot in maart 
aangaf met het kantoor te willen stoppen, beschouwde ik dat als een uitgelezen 
kans om die droom werkelijkheid te laten worden. Het is fijn dat ik mijn praktijk 
kan voortzetten met mijn bestaande cliënten en zelf kan bepalen welke richting 
ik op wil. Mijn kantoor is nu gericht op personen- en familierecht en arbeids-
recht, maar ik behandel ook regelmatig zaken binnen het erfrecht. Ik zou in de 
toekomst graag nog een specialisatieopleiding in die richting willen volgen.’
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Drahmann, mw. mr. 
A., Amsterdam (01-09-
2018)
Duijnstee, mr. F.J.B.A., 
Utrecht (01-09-2018)
Essen, mw. mr. A.I.M. 
van, Amsterdam (11-
09-2018)
Eydems, mr. L.J.W., 
Eindhoven (27-08-2018)
Feijter, mw. mr. E.E. de, 
Breda (31-08-2018)
Frankenhuijsen, mw. 
mr. T.J. van, Amster-
dam (01-09-2018)
Gaaf, mr. C.B., Deven-
ter (01-09-2018)
Gaillard, mw. mr. A.L., 
Rotterdam (01-09-2018)
Ginkel, mw. mr. J.J.J. 
van, Apeldoorn (03-09-
2018)
Graaf-Fokkema, mw. 
mr. C.M.L., Bergam-
bacht (01-09-2018)
Greef, mw. mr. A. de, 

Amsterdam (12-09-
2018)
Haafkes, mr. W.H.J.M., 
Hengelo ov (31-08-2018)
Haagsman, mw. mr. 
L.J., Bussum (01-09-
2018)
Hekkelman, mw. mr. 
W., Veghel (01-09-2018)
Hendriks, mr. R.S., Am-
sterdam (26-08-2018)
Hoegen Dijkhof, mr. 
H.J., Amsterdam (23-
08-2018)

Hoetink-Huisman, mw. 
mr. D.C.M., Utrecht (10-
09-2018)
Hollander, mw. mr. 
E.M. den, Rotterdam 
(01-09-2018)
Hufman, mw. mr. P., 
Amsterdam (01-09-
2018)
Huitema, mw. mr. C.E., 
’s-Gravenhage (01-09-
2018)
Hustinx, mr. J.P., Am-
sterdam (10-09-2018)
Ing, mr. K.E. van den, 
Uden (01-09-2018)
Jansen, mw. mr. H., 
Hoofddorp (31-08-2018)
Jonker, mw. mr. W.G., 
Amsterdam (01-09-
2018)
Kloosterboer, mw. mr. 
J.E., Breda (11-09-2018)
Kock, mw. mr. M. de, 
Laren nh (24-08-2018)
Langen-Loeffen, mw. 

mr. P.E.M., Eindhoven 
(01-09-2018)
Leijstra, mw. mr. M., 
’s-Gravenhage (01-09-
2018)
Lenning, mw. mr. P.L. 
van, Amsterdam (06-
09-2018)
Leseman, mr. J.W., 
Tilburg (01-09-2018)
Linck, mw. mr. M.R.J., 
’s-Hertogenbosch (01-
09-2018)
Lindhout, mw. mr. T.J., 

Rotterdam (01-09-2018)
Link, mr. P.B., Utrecht 
(06-09-2018)
Masman, mr. M.F., 
Apeldoorn (11-09-2018)
Merbel, mr. C.W.L. van 
de, Middelburg (01-09-
2018)
Mesri, mw. mr. F., Am-
sterdam (29-08-2018)
Middelkoop, mw. mr. 
J.G.A., Tilburg (01-09-
2018)
Molendijk, mw. mr. R., 
Nijmegen (28-08-2018)
Mulder, mr. J.G., Naald-
wijk (01-09-2018)
Münch, mr. M.P., Am-
sterdam (01-09-2018)
Naseri, mr. A.E., Am-
sterdam (03-09-2018)
Nieli, mw. mr. A.A., 
Deventer (01-09-2018)
Niessen, mw. mr. 
F.M.S., Leiden (31-08-
2018)

Nouta, mr. J., Maas-
tricht (17-09-2018)
Pluymaekers, mr. Q.F., 
Amsterdam (01-09-
2018)
Poll, mw. mr. J.F. van 
de, Amsterdam (07-09-
2018)
Prevoo, mw. mr. S.M., 
Amsterdam (01-09-
2018)
Raab, mw. mr. M.E., 
Utrecht (01-09-2018)
Raaijmakers, mr. 

G.W.J., Maastricht-Air-
port (01-09-2018)
Rekveld, mw. mr. D.V., 
Amsterdam (31-08-
2018)
Roos, mw. mr. N., Rot-
terdam (23-08-2018)
Roosma, mw. mr. J., 
Almere (19-09-2018)
Rosens, mw. mr. 
C.M.L., Eindhoven (06-
09-2018)
Rouchdi, mw. mr. J., 
Weert (01-09-2018)
Snoep, mr. T.M., Am-
sterdam (01-09-2018)
Spithoff, mw. mr. M., 
Leeuwarden (01-09-
2018)
Spooren, mw. mr. 
M.M., Amsterdam (01-
09-2018)
Super, mr. M., Heerlen 
(31-08-2018)
Tason Avila, mw. mr. 
J.M., Leiden (17-09-

2018)
Tuijl, mr. M.P. van, Tiel 
(01-09-2018)
Veldhuijzen, mr. F.A.G., 
Amsterdam (01-09-
2018)
Veltman Fruin, mw. mr. 
J.E.M.W.L., ’s-Graven-
hage (14-09-2018)
Verbruggen-van Heijst, 
mw. mr. N.W., Tilburg 
(26-09-2018)
Verhoeven, mw. mr. 
L.T.M., Breda (31-08-

2018)
Verveld, mr. M.A., Am-
sterdam (31-08-2018)
Vlieger, mw. mr. A.C.M. 
De, Haarlem (01-09-
2018)
Vos, mw. mr. F., Wijk bij 
Duurstede (28-08-2018)
Vries, mw. mr. C. de, 
Arnhem (09-09-2018)
Waalkes, mw. mr. L.F., 
Hoorn nh (31-08-2018)
Wakker, mw. mr. A., 
Utrecht (31-08-2018)
Wal, mw. mr. E. van 
der, Amersfoort (01-09-
2018)
Wapperom, mr. P.J., 
Dordrecht (31-08-2018)
Weerden, mr. L.M.M. 
van der, Amsterdam 
(17-09-2018)
Westerman, mw. mr. 
M., Amsterdam (11-09-
2018)
Wiersma, mw. mr. 

S.M.A., Groningen (01-
09-2018)
Zandbergen, mr. J.H., 
Rotterdam (15-09-2018)
Zois, mw. mr. C.E.E., 
Amsterdam (03-09-
2018)

OVERLEDEN
Dinter, mr. G.J.A. van, 
Herten (16-07-2018)
Meijers, mr. P.J.J., Gou-
da (03-09-2018)

‘IK KAN NU OP DE FIETS NAAR MIJN WERK’
Carst Teiwes (39) begon in september als partner bij Kortman Advocaten in 
Den Haag. Daarvoor werkte hij ruim dertien jaar bij Berntsen Mulder Advocaten 
in Alphen aan den Rijn. ‘Mijn reistijd is van anderhalf uur naar tien minuten ge-
gaan. Ik kan nu op de fiets naar mijn werk. Het is heerlijk om zo na een drukke 
dag je hoofd leeg te maken. Ik ben nog even op vakantie geweest voordat ik hier 
begon, dus ik heb volop energie opgedaan om met deze nieuwe uitdaging te be-
ginnen. Ik richt me voornamelijk op vastgoedrechtelijke vraagstukken. Daarin 
komen veel rechtsgebieden samen. Dat maakt het aantrekkelijk en uitdagend.’
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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.

CONTRACTUELE 
UITSLUITING TUCHTRECHT 
NIET TOEGESTAAN.
– Raad van discipline Den Haag, 15 

januari 2018, zaak nr. 17-524/DH/
DH, ECLI:NL:TADRSGR:2018:4.

– Artikel 46 Advocatenwet.
– Vervalbeding in algemene voor-

waarden omvat mede uitsluiting 
tuchtrechtelijke aansprakelijkheid.

Mr. X heeft namens klaagster te laat 
bezwaar ingediend tegen de verle-
ning van een omgevingsvergunning. 
De raad is van oordeel dat mr. X niet 
de kwaliteit heeft geleverd en niet 
de zorgvuldigheid heeft betracht die 
in de gegeven omstandigheden van 
een behoorlijk handelend vakgenoot 
mochten worden verwacht. Dit is 
tuchtrechtelijk verwijtbaar.
In haar verweer tegen de klacht 
heeft mr. X naar voren gebracht dat 
klaagster niet-ontvankelijk is in haar 
klacht gelet op het in de algemene 
voorwaarden van mr. X opgenomen 
vervalbeding. Dit vervalbeding luidt 
als volgt:
‘Alle vorderingsrechten en andere 
bevoegdheden uit welken hoofde 
dan ook jegens [het kantoor van mr. 
X] in verband met door het kantoor 
verrichte werkzaamheden vervallen 
in ieder geval één jaar na het moment 
waarop de opdrachtgever bekend 
werd of redelijkerwijs bekend kon 
zijn met het bestaan van deze rechten 
en bevoegdheden.’
De raad van discipline overweegt 
dat dit verweer van mr. X niet slaagt. 
Alle in Nederland ingeschreven 
advocaten zijn onderworpen aan 
het tuchtrecht en kunnen zich 
daaraan niet onttrekken door 
contractuele uitsluiting ervan.
Contractuele bepalingen die 

 meebrengen dat het tuchtrecht op 
enige wijze buitenspel wordt gezet, 
zijn in strijd met de openbare orde.

OPTREDEN IN EEN ANDERE 
HOEDANIGHEID
– Hof van discipline 26 januari 2018, 

zaak nr. 170213, ECLI:NL:TAHVD: 
2018:16.

– Gedragsregels 1 en 29 (oud).
– Een advocaat dient in zijn contac-

ten met derden misverstand te 
vermijden over de hoedanigheid, 
waarin hij optreedt.

Tussen klager en de cliënten van 
mrs. X en Y is geschil gerezen. In de 
bodemprocedure hebben de cliënten 
van mrs. X en Y een conclusie van 
antwoord in conventie/eis in recon-
ventie genomen. Op het voorblad 
van deze conclusie staan mrs. X en Y 
vermeld als advocaat. In de conclu-
sie dupliek in conventie/repliek in 
reconventie staat enkel mr. X op het 
voorblad als advocaat genoemd. Bij 
deze conclusie is als afzonderlijke 
productie een reactie overgelegd 
op een door klager bij repliek in het 
geding gebrachte opinie van prof. H. 
De kern van deze reactie kan als volgt 
worden samengevat:
Reactie op de opinie van prof. mr. H. 
d.d. 19 augustus 2016.
Door prof. mr. (mr. Y).
(…)
Deze reactie is op blanco papier 
afgedrukt.
De klacht houdt onder meer in 
dat mrs. X en Y een verkeerde 
indruk hebben gewekt over 
hun status in de procedure en 
de hoedanigheid van mr. Y. De 
raad heeft dit klachtonderdeel 
ongegrond verklaard. Volgens de 
raad is niet gebleken dat mr. Y zich 

daadwerkelijk als onafhankelijk 
deskundige heeft gepresenteerd 
aan de rechtbank. Het bevreemdt 
weliswaar dat de reactie van mr. 
Y op blanco papier in plaats van 
kantoorpapier is afgedrukt, maar 
niet is komen vast te staan dat mrs. 
X en Y dit opzettelijk hebben gedaan 
in een poging de rechtbank op het 
verkeerde been te zetten. Het hof 
vernietigt op dit klachtonderdeel de 
beslissing van de raad en stelt voorop 
dat op grond van gedragsregel 29 
(oud) de advocaat in zijn contacten 
met derden misverstand dient te 
vermijden over de hoedanigheid 
waarin hij in de gegeven situatie 
optreedt. De term ‘derden’ dient 
niet te beperkt te worden opgevat. 
Hieronder kunnen naast de 
wederpartij ook rechters vallen. Door 
deze handelwijze van mrs. X en Y kon 
bij derden, onder wie de wederpartij 
en de rechtbank misverstand 
ontstaan over de hoedanigheid 
van mr. Y. Of daadwerkelijk een 
misverstand is ontstaan, doet er 
bij de beoordeling van de vraag 
of tuchtrechtelijke verwijtbaar is 
gehandeld niet toe. Het hof houdt 
mr. Y primair verantwoordelijk voor 
de indruk die kon ontstaan dat zijn 
reactie op de opinie van prof. H. was 
geschreven als (partij)deskundige.
Omdat mr. X in de conclusie van 
dupliek, waarvoor hij erkent ver-
antwoordelijk te zijn, gebruik heeft 
gemaakt van de onduidelijke rol van 
mr. Y is de klacht ook jegens hem 
gegrond.
Het hof acht de maatregel van een 
waarschuwing van mr. Y passend. 
Daarbij neemt het hof in aanmerking 
dat de rechtbank bij bestudering van 
de stukken had kunnen onderken-
nen dat mr. Y de reactie schreef als 
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advocaat en niet als (partij)deskun-
dige. Dit vergt echter wel een nadere 
bestudering van de stukken, hetgeen 
voorkomen had moeten worden. Mr. 
X is reeds ten aanzien van een aantal 
andere klachtonderdelen een waar-
schuwing opgelegd. Nu het hof mr. Y 
primair verantwoordelijk acht voor 
de onduidelijkheid over zijn hoeda-
nigheid, ziet het hof geen aanleiding 
om de aan mr. X opgelegde maatre-
gel te verzwaren.
Schending van deze norm op 
grond waarvan een advocaat in zijn 
contacten met derden misverstand 
dient te vermijden over de hoedanig-
heid waarin hij optreedt, stond ook 
centraal in ECLI:NL:TAHVD:2018:5 
(hof van discipline, 26 januari 2018, 
zaak nr. 170226). In een bespreking 
tussen partijen heeft mr. X desge-
vraagd meegedeeld dat hij in de 
persoonlijke sfeer was verbonden 
aan een van partijen en dat hij op 
verzoek van deze partij aanwezig was 
om namens hem het vervolg van de 
eventuele besprekingen en afhan-
delingen te regelen. Mr. X heeft bij 
die gelegenheid meegedeeld dat hij 
juridisch geschoold is, maar niet dat 
hij advocaat is. Nadien is mr. X jegens 
de wederpartij als advocaat gaan op-
treden en heeft hij in die hoedanig-
heid de wederpartij gesommeerd en 
gedagvaard. Het hof overweegt dat de 
klacht inhoudt dat mr. X in strijd met 
gedragsregel 29 gedurende een peri-
ode van ongeveer vier maanden heeft 
nagelaten om in zijn contacten met 
klaagster – onder meer bestaande uit 
onderhandelingen tussen klaagster 
en degene namens wie mr. X optrad – 
misverstand te vermijden over zijn 
hoedanigheid. Het hof wil aannemen 
dat hier bij mr. X geen opzet in het 
spel is geweest, maar dat neemt de 
overtreding van de norm niet weg. 
Anders dan de raad overweegt het 
hof dat schending van deze norm 
niet getoetst behoort te worden aan 
de hand van de maatstaf die geldt bij 
een klacht over het optreden van een 
advocaat van de wederpartij.
Waarschuwing.

CONFLICTEREND BELANG
– Hof van discipline, 5 februari 2018, 

zaak nr. 170205, ECLI:NL:TAHVD: 
2018:35.

– Gedragsregel 7 (oud).
– Advocaat treedt op voor commis-

saris van vennootschap die eerder 
cliënt was.

Mr. A. is advocaat van een koper van 
aandelen in een vennootschap en van 
die vennootschap zelf in een geschil 
met de verkoper van de aandelen. Hij 
vertrekt hangende de procedure naar 
een ander advocatenkantoor op de 
Antillen. Mr. X blijft op het kantoor 
waar de zaak was aangenomen en 
volgt mr. A als advocaat op. Mr. X 
treedt aldus op namens koper en 
vennootschap in het geschil tegen de 
verkoper. Ruim zes jaar later gaat de 
vennootschap procederen tegen haar 
(al dan niet voormalig) bestuurders 
en commissarissen wegens onbe-
hoorlijke taakvervulling. Mr. X gaat 
optreden voor een van de commis-
sarissen. Dat leidt tot een klacht van 
de vennootschap tegen mr. X. De 
vennootschap meent dat sprake is 
van een conflicterend belang. Mr. X 
vindt van niet. Mr. A had vanuit de 
Antillen feitelijk de werkzaamheden 
voor de kwestie voortgezet en mr. X 
was slechts opgetreden als ware hij 
procureur. Bovendien had de ven-
nootschap in die eerdere procedure 
geen rol van belang gespeeld maar 
ging het feitelijk om de positie van de 
koper. Er was geen sprake van dat hij 
vertrouwelijke zaakgebonden infor-
matie gebruikte in de procedure voor 
de commissaris, aldus mr. X.
Het hof verwerpt het eerste verweer 
van mr. X: uit het dossier blijkt wel 
degelijk van inhoudelijke bemoeienis 
van mr. X, naast die van mr. A, bij de 
eerdere zaak. Nu mr. X indertijd ook 
voor de vennootschap is opgetreden 
en op regelmatige basis contact had 
met de vennootschap, had mr. X er 
verstandiger aan gedaan om niet op 
te treden. Uit stukken van de nieuwe 
procedure blijkt bovendien dat er 
wel degelijk verwevenheid is met 

de kwestie waarover mr. X indertijd 
voor de vennootschap procedeerde. 
Gezien dat verband stond het mr. X 
niet meer vrij om op te treden voor 
een van de commissarissen.
Waarschuwing.

GEEN CONFLICTEREND 
BELANG
– Hof van discipline, 26 januari 2018, 

zaak nr. 170210, ECLI:NL:TAHVD: 
2018:11.

– Gedragsregel 7 (oud).
– Geen belangenconflict na tijd-

verloop van acht jaar, geen emotio-
neel aspect.

Mr. X stond in 2007/2008 klager en 
zijn echtgenote bij in een geschil 
over de koop van een paard en hij 
verrichtte ook nog enkele andere 
werkzaamheden. In 2015 meldt de 
voormalig cliënt zich opnieuw bij mr. 
X. Hij heeft opnieuw een geschil in-
zake de koop van een (ander) paard. 
Mr. X blijkt echter al voor drie van de 
vier wederpartijen op te treden. De 
voormalig cliënt zoekt en vindt een 
andere advocaat, maar komt er na 
bijna driekwart jaar toch op terug 
en klaagt. Volgens klager heeft mr. X 
beschikt over vertrouwelijke infor-
matie, namelijk gegevens over de 
zaak en over de persoon van de cliënt 
en mocht hij niet tegen klager optre-
den. Mr. X stelt zich op het standpunt 
dat het weliswaar om dezelfde cliënt 
gaat, maar in het geheel niet om 
dezelfde kwestie, en er geen sprake is 
van vertrouwelijke informatie die een 
rol zou kunnen spelen in de nieuwe 
zaak. Het hof ziet dat ook niet. Het 
was acht jaar later en het ging om een 
ander paard met andere wederpartij-
en. Klager kon niet duidelijk maken 
welk verband er met de eerdere zaak 
was. Klager wijst nog op het emoti-
onele aspect: hij voelt zich verraden 
door mr. X. Dat kan het hof echter 
niet rijmen met de lange tijd dat hij 
heeft gewacht, om vervolgens via zijn 
advocaat bezwaar aan te tekenen te-
gen het optreden van mr. X. De klacht 
blijft daarom ongegrond.
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In een paginagrote advertentie in het AD van 
22 september heeft de NOvA, samen met de 
VSAN, haar grote zorgen geuit over de plannen 
van de minister voor Rechtsbescherming met de 
gefinancierde rechtsbijstand. Aanleiding waren 
de bekend geworden plannen van de minister 
voor Rechtsbescherming om de rechtsbijstand 
drastisch te hervormen. 
Zo gaan rechtzoekenden straks meer betalen 
voor rechtshulp en moeten zij meer zelf regelen. 
Ook zinspeelde de minister op een beperking 
van de rechtshulp tot straf-, BOPZ- en asielrecht, 
waarbij andere rechtsgebieden zoals civiel en 
bestuursrecht zouden worden uitgesloten. 
Voor de NOvA was en blijft zo’n ‘ministelsel’ 
onaanvaardbaar. Daarbij kregen we steun van 
zowel oppositie- als coalitiepartijen. Zij wezen 
de minister op het regeerakkoord, waarin staat 
dat bij een herziening van de rechtsbijstand geen 
rechtsgebieden mogen worden geschrapt. 
Dat neemt niet weg dat de hervormingsplannen 
nog steeds op tafel liggen, van rechtshulp-
pakketten tot een verplichte rechtsbijstand-
verzekering. Hoewel dit nog geen definitieve 
plannen zijn, ben ik er – gezien het streven van 
de minister naar minder zaken in het stelsel 
– niet gerust op. Hoe dan ook moet worden 
voorkomen dat de toegang tot het recht voor 
minder draagkrachtige rechtzoekenden wordt 
beperkt. Het kan in de Nederlandse rechtsstaat 
niet zo zijn dat onafhankelijke rechtsbijstand 
alleen bereikbaar wordt voor mensen met een 
dikkere portemonnee.
Eerder dit jaar presenteerde de NOvA het 
actieplan ‘Red de rechtsbijstand’. Hierin staan 
tal van oplossingen om het huidige stelsel 
te verbeteren, zoals een online wegwijzer 
voor burgers met juridische problemen, een 
advocatenpost binnen het Juridisch Loket en 

een voorrangssysteem voor gespecialiseerde 
sociaal advocaten. Tot nu toe lijken de jarenlange 
inbreng en de zorgen van de advocatuur over 
de toegang tot het recht amper gehoord. De 
toevoegingsadvocatuur verkeert in zwaar weer 
en de nood blijft gezien de plannen van Dekker 
onverminderd hoog. De aanbevelingen van de 
onafhankelijke commissie-Van der Meer, die 
berekende dat er jaarlijks 127 miljoen euro bij 
moet, liegen er immers niet om. 
In het belang van de rechtzoekende zal de NOvA 
dan ook onze alternatieven om het huidige stelsel 
te verbeteren onder de aandacht blijven brengen 
van ‘politiek Den Haag’. De advertentie in het AD 
luidde slechts het begin in van een fase met meer 
en zichtbare acties, waarbij we ongebruikelijke 
stappen niet uit de weg zullen gaan.
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Met de cloud-diensten van ICT Concept 
kunt u NEXTmatters overal gebruiken waar 

een internetverbinding is. Op uw kantoor, 
thuis, bij een cliënt of onderweg…  
met een paar klikken hebt u veilig  

toegang tot uw volledige systeem.

T 088 002 84 82
www.ict-concept.nl

Kent u NEXTmatters van Trivium Software?  

Dit handige jonge zusje van ons bekende 

pakket FORTUNA doet alle andere specifieke 
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Windt Le Grand Leeuwenburgh is een onafhankelijk advocatenkantoor met een in het 
ondernemingsrecht verankerde arbeidsrechtelijke praktijk, gevestigd aan de Coolsingel in 
Rotterdam. Met een internationale mindset zijn wij gericht op het bijstaan van het groot-
zakelijk bedrijfsleven met advisering, bij transacties en in het oplossen van fundamentele 
conflicten, op het gebied van collectief ontslag, sluiting of verplaatsing van activiteiten, 
staking, fraude, beloning en medezeggenschap. Onze advocaten behoren tot de beste 
professionals van hun vakgebied. Vanwege de groei van deze praktijk zijn wij op zoek naar een

advocaat-medewerker voor de arbeidsrechtpraktijk
Je wordt onderdeel van een team van ongeveer vijfentwintig eersteklas professionals (inclusief 
ondersteuning), dat de belangen behartigt van onze relaties bij juridische en strategische 
vraagstukken van krimp, groei en transitie. De cultuur van kantoor is gedreven, samenwerkend 
en ‘no-nonsense’.

Heb jij:
 vijf tot negen jaar ervaring als advocaat: geheel of gedeeltelijk in de arbeidsrechtpraktijk;
 bovengemiddelde gedrevenheid en analytische vaardigheden;
 een grondige kennis van het arbeids- en ondernemingsrecht;
 een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift; 
 empathisch vermogen en een prettige assertiviteit.

Dan bieden wij jou een kleinschalige, hoogwaardige werkomgeving die matcht met je inslag en 
talenten, met mooi arbeidsrechtelijk-en ondernemingsrechtelijk werk tegen een aantrekkelijke 
beloning. Je geeft mede vorm aan een jong kantoor, kan samen ambitieuze én haalbare doelen 
stellen en zal gestimuleerd worden in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

Leg bij interesse contact met onze compagnon Peter de Waal via p.dewaal@windtlegal.com of 
06 2269 3374. Desgewenst kun je ook informatie inwinnen via onze adviseur Tim Zumpolle van 
ZumpolleVanderStoel via tim@zumpollevanderstoel.nl of 06 2222 5153.

www.windtlegal.com 
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KIJK VOOR HET ACTUELE NIEUWS OP ADVOCATENBLAD.NL
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ACTUEEL
Lili en Howick tonen het belang van 
een goede kinderpardon regeling

ACHTERGROND 
Optimale vrijheid 
dankzij flexibele schil

Parel 
van de 
balie

Tjalling van der Goot

100 JAAR

KRONIEKEN
Bestuursprocesrecht, 
Insolventierecht

Ben jij te slim om 
alleen advocaat te zijn?
CMS is met 1000 partners, 4500 juristen en 74 vestigingen in 42 landen één van 

de grootste advocatenkantoren ter wereld. We zijn volledig gespecialiseerd in onze 

cliënten. In hun bedrijfstakken, hun markten, in alles wat hen overdag bezig en 

‘s nachts soms wakker houdt. Bij CMS zoeken we topadvocaten die verder kijken dan 

hun vakgebied groot is. Natuurlijk zoeken we de allerbeste juristen. Maar dat moeten 

bij wijze van spreken ook halve economen zijn. Die de taal van ondernemers vloeiend 

spreken. Zij leven en denken mee met hun opdrachtgevers. Your World First heet 

dat bij ons. Is jouw blik zo weids als de wijde wereld? Kijk dan op benjijteslim.nl

CMS   Atrium   Parnassusweg 737   1077 DG Amsterdam   +31 (0) 20 301 6 301
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