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VOORAF

In de ruim honderdjarige geschiedenis van dit clubblad was het niet 
eerder voorgekomen dat één van de leden omwille van zijn beroep werd 
vermoord, schreef ik in het vorige nummer, ontdaan door de dodelijke 
aanslag op Derk Wiersum.
Jan Schouwenaar uit Velp was er als de kippen bij om dat te  corrigeren. 
 Terecht bracht hij in herinnering dat in 2004 de 32-jarige advocaat 
 Machiel Pul op zijn kantoor in Doetinchem werd doodgestoken.
Nog maar twee jaar geleden werd een Zoetermeerse advocaat in haar 
eigen kantoor ernstig verwond door messteken van een potentiële cliënt.
In 1986 werd in Bergen op Zoom advocaat-curator Bart van Tuijn (40) 
doodgeschoten door een failliete ondernemer.
Bedreiging en geweld beperken zich niet tot strafrechtadvocaten. Dat 
wisten we al uit eerdere peilingen. De enquête die we afgelopen maand 
hielden (zie pagina 18 en verder), maakt dat eens te meer duidelijk. Het 
aantal advocaten dat in zijn loopbaan niet minstens eenmaal is bedreigd 
of mishandeld, is in de minderheid. Meestal betreft het verbaal geweld. 
Dat zou je kunnen wijten aan de verruwing van de samenleving. Schou-
ders ophalen en door. 
Dat kan een verkeerde reactie blijken. Er tekent zich een trend af die van 
kwaad tot erger gaat. De grens tussen verbale agressie en fysieke agressie 
wordt allengs dunner. Zie ook het recente incident bij Advocatenkantoor 
Roethof. Ruim de helft van alle respondenten heeft de indruk dat het 
geweld de afgelopen jaren in aantal is toegenomen. Ruim twee derde 
constateert dat de intensiteit en ernst van de bedreigingen en het geweld 
zijn toegenomen. 
Nog confronterender dan de droge cijfers zijn de voorbeelden die advoca-
ten noemen in hun toelichting op de vragen. Allerlei varianten van doods-
bedreigingen komen voorbij: van zwaaien met een mes, het opsturen van 
een kogel tot het trekken van een pistool.
‘It comes with the territory,’ zegt een familierechtadvocaat wat laconiek. 
Dat mag zo zijn, maar dat maakt het nog niet acceptabel. Een breed scala 
aan veiligheidsmaatregelen is nodig, niet alleen voor strafpleiters die 
kroongetuigen bijstaan. 
De belangrijkste maatregel is ongetwijfeld de onderkenning van risico’s. 
Als je helder hebt waar je kwetsbaar bent, kun je daarop handelen. Voor 
de één is dat een training, hoe om te gaan met agressie? Een ander doet 
er verstandig aan het kantoor aan te passen, met toegangscontrole en 
spreekkamertjes die zicht bieden op de omgeving.
Hier doet zich een dilemma gelden, dat van het middel en de kwaal. Maat-
regelen zijn nodig zodat advocaten veilig hun werk kunnen doen, maar 
dat kan uiteindelijk de vrijheid van werken belemmeren. Zoals Jeroen 
Soeteman terecht opmerkt in het artikel Debat na de moord, vanaf pagina 
14: ‘We moeten koesteren hoe goed het in Nederland voor een advocaat 
geregeld is. In welke vrijheid we ons werk kunnen doen. Daar wil ik niet te 
veel van inleveren.’

DE KWAAL EN 
HET MIDDEL
DOOR�/�KEES�PIJNAPPELS REDACTIONEEL
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van de Nederlanders met behoef-
te aan rechtshulp bij een geschil 
heeft deze hulp niet gezocht.
SRK Rechtsbijstand  constateert 
dat middeninkomens tussen 
wal en schip vallen en richt zich 
met  BrandMR op niet-verzeker-
den die geen recht  hebben op 
een toevoeging.

CIJFERS

CITAAT

‘We stand in 
solidarity with 
all colleague-
lawyers, 
judges and 
prosecutors 
in the 
Netherlands, 
who are at 
risk for simply 
doing their 
job.’
Advocaten- en mensenrechten-

organisaties uit tientallen landen in 

een gezamenlijke steunbetuiging na 

de aanslag op Derk Wiersum.

G eautomatiseerde besluit-
vorming is een waanzinnig 
breed begrip. Zelfrijdende 

auto’s maken vijfhonderd beslis-
singen per seconde, banksystemen 
handelen hypotheekvragen volledig 
geautomatiseerd af en de overheid 
hanteert systemen zoals Systeem 
Risico Indicatie (SyRI). De reactie van 
wet- en beleidsmakers op geautomati-
seerde besluitvorming is momenteel 
tamelijk reactief.
Doemdenkers en zelfs wetenschap-
pelijk onderzoekers voorspellen dat 
door Artificial Intelligence, Deep 
Learning in combinatie met het 
gebruik van data-lakes en de enorme 
hoeveelheid vrije data die te vinden 
is op het (dark)web anonimiteit en 
privacy verdwijnen. De mensheid 
wordt geregeerd door geautomati-
seerde besluitvorming. Feit is dat 
voor het eerst in het bestaan van de 
menselijke maatschappij het leven 
deels wordt beheerst en bestuurd 
door niet-mensen. Wat is hier de reali-
teit en de toekomst? Hoe reageren 
toezichthouders en wetgevers op deze 
ontwikkeling? Op dit moment vooral 
middels management by incident. 
Zo lanceerde de VVD eerder dit jaar 
de initiatie fnota ‘Menselijke Grip op 
Algoritmen’ en De Nederlandsche 
Bank het discussiedocument ‘ General 
Principles for the use of Artificial 
Intelligence in the financial sector’.
Dergelijke beleids- en wetgevings-
initiatieven proberen achteraf 
technologische ontwikkelingen te 
harnassen en te sturen. De funda-
mentele vraag op welke wijze deze 
vorm van besluitvorming echter in 
onze maatschappij dient te worden 
ingebed, is overgeslagen. Zo verbiedt 

de AVG  geautomatiseerde besluit-
vorming in de meeste gevallen en acht 
het uitsluitend toelaatbaar als deze 
besluitvorming transparant is en kan 
worden uitgelegd. Hoe kan hier zowel 
juridisch als ethisch vorm aan worden 
gegeven zonder dat we als maatschap-
pij achter de feiten blijven aanlopen?
De vraag is of wet- en beleidsmakers 
de rechtsfilosofische basis ont-
duiken. Wat is het juridisch-ethisch 
normenkader voor geautomati seerde 
besluitvorming? Moet niet eerst 
een rechtsfilosofisch debat worden 
gevoerd over hoe geautomatiseerde 
besluitvorming binnen de rechts-
staat past? Iedere rechtenstudent 
heeft tijdens zijn studie ‘A theory 
of Justice’ van John Rawls gelezen. 
Daaruit volgt dat (menselijke) recht-
spraak een essentiële bouwsteen 
van onze rechtsstaat is. Maar de 
mogelijkheid dat een (juridische) 
beoordeling uit menselijke handen 
wordt gehaald, bestaat pas een paar 
jaar. Wat gebeurt er als geen men-
selijke maat meer bestaat? Moet 
niet eerst pas op de plaats worden 
gemaakt met wet- en regelgeving en 
een rechtsfilosofisch normenkader 
worden geformuleerd? Daaruit volgt 
toch immers kaders en beleid?
Schreeuwt geautomatiseerde 
besluitvorming bovendien niet om 
de instelling van een constitutioneel 
hof? Wie bewaakt straks anders de 
grondrechten? Is een constitutioneel 
hof niet onvermijdelijk ter toetsing 
van strijdigheid van wetten of 
wetskrachtige normen met de 
fundamentele rechten en vrijheden 
of met het gelijkheidsbeginsel bij 
geautomatiseerde besluitvorming? 
Vragen, vragen en nog meer vragen.

Constitutioneel hof

COLUMN
DOOR�/�HARRY�VEENENDAAL
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IN BEELD

Eenmaal, andermaal
DOOR / SABINE�DROOGLEEVER�FORTUYN����BEELD / JANIEK�DAM

P eter Plasman, behalve straf-
rechtadvocaat ook kunstlief-
hebber, opende half oktober 

de negende editie van de fotoveiling 
van de ngo Young in Prison (YiP) 
in CIRCL Amsterdam. ‘Ik heb alle 
aanwezigen aangemoedigd hun drie-
dubbele slag te slaan, om voor een 
prikkie fotowerk van bekende namen 
te kopen en YiP fi nancieel te onder-
steunen,’ zegt Plasman, lid van de 
fotocommissie van YiPArt. Zelf heeft 

hij zes werken op de kop getikt, waar-
onder foto’s van Saskia Boelsums en 
Patricia Steur. 
Achter Plasman staat het campag-
nebeeld van de veiling, Horse & Rider
van de fotografen Freudenthal/
Verhagen. De opbrengst van de 
totale veiling bedroeg 57.564 euro en 
gaat naar de creatieve en sportieve 
programma’s van YiP, bedoeld om 
nieuwe kansen te bieden aan (ex-)ge-
detineerde jongeren. Een voorbeeld 

is de workshop van de Nederland-
se fotograaf Stacii Samidin in de 
jeugdinrichting De Hartelborgt 
in Spijkenisse. Samidin is bekend 
van zijn serie Societies en Document 
Netherlands 2018 voor het Rijks-
museum. Gedurende de workshop 
vroeg hij de jongeren hun leven vast 
te leggen met de camera. Stacii: 
‘Door creatief bezig te zijn, kun je 
bedenken: hoe zou mijn leven er 
straks ook uit kunnen zien?’ 

Advocatenblad_2019_09.indd   9 25/10/2019   13:31:25
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I k ken verschillende voorzitters 
van raden van commissarissen 
– jawel oudere mannen – die er-

van overtuigd zijn dat meer vrouwen 
in een raad effectiever werkt. Eentje 
wil eigenlijk alleen nog maar vrou-
wen aannemen.’ Martika Jonk lacht 
bij die laatste opmerking, met het 
gevoel voor ironie en verhoudingen 
dat haar kenmerkt. Vanaf de hoogste 
verdieping van advocatenkantoor 
CMS kijkt ze uit op de bouw van de 
nieuwe Amsterdamse rechtbank. 
Geconstrueerd door Heijmans, waar 
Jonk sinds 2018 commissaris is. ‘Kan 
ik mooi letterlijk toezicht houden…’
Jonk is een van de weinige vrouwelij-
ke advocaten in Nederland die meer-
dere commissariaten bekleedt: naast 
bouwbedrijf Heijmans al langer bij 
De Gasunie. Ook is ze actief in de 
raad van toezicht van het Eindhoven-
se Catharina Ziekenhuis. Dat vindt 
Jonk eigenlijk heel vanzelfsprekend. 
Meer vrouwen aan de top in het be-
drijfsleven, het zou geen issue moe-
ten zijn. ‘Daarom was ik altijd erg 
tegen een vrouwenquotum.’ Sinds 
kort is ze om en steunt ze het recente 
SER-advies, dat dertig procent vrou-

wen in raden van commissarissen 
bepleit. ‘De cijfers in Nederland zijn 
echt treurig. In Europa bungelen we 
helemaal onderaan. Het wordt tijd 
om met andere methoden progres-
sie te boeken. De ongelijkheid recht 
te trekken. Het quotum schijnt in 
andere landen goed te werken. Een 

drastische maatregel, maar het is 
gewoon nodig.’

TUNNELVISIE
Waarom is een raad van commis-
sarissen met vrouwen beter? ‘Alles 
draait om diversiteit,’ stelt Jonk. 
‘Dat gaat over de man-vrouwkwes-

VROUW 
AAN DE TOP

Lang was ze tegen een 
vrouwenquotum voor 

topfuncties bij bedrijven. 
Maar nu steunt ook 

CMS-advocaat Martika 
Jonk, commissaris bij 

Heijmans en De Gasunie, 
het recente SER-pleidooi. 

‘Het is gewoon nodig.’

DOOR�/�STIJN�DUNK 
BEELD�/�MARTIJN�GIJSBERTSEN
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tie, maar het is veel breder. In een 
bepaalde tak van sport kan het heel 
nuttig zijn om een jonge commis-
saris te hebben, of iemand met een 
andere sociaal-economische of 
culturele achtergrond. Wat je daar-
mee voorkomt, is tunnelvisie. Met 
allemaal mannen van vijfenzestig is 
er geen afwijkende kritische noot.’
Met enige aarzeling benoemt ze haar 
meerwaarde als vrouwelijke commis-
saris. ‘Mannen zijn meer van de con-
frontatie, ik heb een vrij voorzichtige 
manier van opereren. Een directe 
approach is niet altijd even handig. 
Het is vaak beter om verbinding te 
zoeken. Het gaat er uiteindelijk om 
dat je wegloopt met het door jou ge-
wenste resultaat. Zo heb ik ook altijd 
als vrouwelijke partner op mijn eigen 
kantoor geopereerd.’
Naast vrouw is Jonk ook simpelweg 
een advocaat met 33 jaar ervaring. 
Die expertise brengt ze in als toe-
zichthouder. Bij het aanstellen van 
de nieuwe bestuursvoorzitter van het 
Catharina Ziekenhuis let ze erop dat 
de ondernemingsraad en de mana-
gers voldoende inspraak hebben. ‘Als 
jurist ben ik erg van de procedure.’ 
Als M&A-advocaat kent Jonk boven-
dien de wereld van de grote deals, 
de mannelijke apenrots. ‘Ik heb 
ervaring met het doen van een deal, 
het structureren ervan, het onder-
handelingsproces. Ik raak niet meer 
zo snel in paniek als de wederpartij 
van de tafel wegloopt, het is natuur-
lijk een spel.’
Vanwege deze mix van kwaliteiten 
zijn vrouwelijke advocaten bij uitstek 
geschikt als commissaris of be-
stuurder in het bedrijfsleven, denkt 
Jonk. De nuchtere cijfers vertellen 
een ander verhaal. In de advoca-
tuur zelf is het aandeel vrouwen in 
de top wisselend. Bij de kantoren 
 Kennedy Van der Laan, Allen & Overy, 
Pels  Rijcken en Van Doorne is ruim 
dertig procent van de partners vrouw, 
meldde Het Financieel Dagblad 
onlangs. Andere kantoren, zoals 
Clifford Chance en AKD, komen niet 
boven de tien procent uit. CMS zit 

daar tussenin met zo’n twintig pro-
cent vrouwelijke partners. Nog ruim 
onvoldoende, vindt Jonk. ‘Ik ben daar 
niet trots op. 62 procent van ons hele 
kantoor is vrouw, 60 procent van de 
counsels is vrouw – op dat niveau 
blijven er te veel hangen.’
Hoe komt dat? ‘Enerzijds zijn vrou-
welijke advocaten gelijkwaardig en 
worden ook zo gepercipieerd,’ stelt 
Jonk. ‘Alleen zijn ze minder bereid te 
voldoen aan bepaalde eisen die aan 
het vak worden gesteld. Als client heb 
je er geen boodschap aan dat iemand 
zijn kinderen van de crèche moet 
halen. Als M&A-advocaat ben je 24/7 
bereikbaar, bij een deal soms midden 
in de nacht. Zulke veeleisende cliën-
ten hebben nog nooit van quality of 
life gehoord.’

LANGE ADEM
Zelf heeft Jonk geen kinderen. 
‘Ik had dit anders niet gekund,’ 
erkent ze. ‘Ik heb eindeloos respect 
voor jongere partners met kinderen. 
Jonge mannen met kinderen hebben 
het net zo zwaar. Maar het zijn in 
 Nederland vaak de vrou-
wen die zeggen: doe mij 
maar deeltijd. Het is de 
cultuur.’ Jonk wil die men-
taliteit graag veranderen. 
‘Ik ga vaak met jonge 
ambitieuze vrouwen lun-
chen, krijg telefoontjes. Dat vind ik 
ontzettend leuk. Om andere vrouwen 
een beetje op weg te helpen richting 
het bedrijfsleven. Mijn boodschap is: 
je moet beslissen dat je dit wilt doen, 
een plan maken en dan een lange 
adem hebben.’
Dat masterplan mist ze bij haar pu-
pillen nog weleens. ‘Vaak zeggen ze: 
op termijn lijkt het me wel leuk, zo’n 
toezichthoudende functie erbij. Zo 
werkt het niet. Het is een vak, je moet 
een opleiding volgen. Elf jaar geleden 
bedacht ik: ik zie mezelf niet meer tot 
mijn zestigste met al die haantjes van 
de Zuidas hele nachten doorhalen. 
Om vijf uur ’s ochtends worden niet 
altijd de beste beslissingen genomen. 
Toen ben ik bewust commissariaten 

gaan nastreven. Het aardige is: dan 
draag je het ook uit. Op een receptie 
vertelde ik dat ik het Nyenrode New 
Board Program volgde en even later 
kreeg ik mijn eerste lidmaatschap in 
een raad van toezicht. Zo rol je van 
het één in het ander.’

VEREN LATEN
CMS heeft altijd toegejuicht dat Jonk 
haar vleugels uitsloeg als commis-
saris. Terwijl het kantoor daar veren 
voor moet laten. ‘Je moet beseffen 
dat als één van je partners commis-
saris wordt bij een grote onderne-
ming, je daarmee een stukje van de 
markt afsluit. Bij dat bedrijf kun je 
niet meer optreden: niet tegen, niet 
voor. Dat ik bij de Gasunie zat, heeft 
ons business gekost.’ Dat heeft wel 
zijn grenzen. Toen Jonk commissaris 
kon worden bij Heijmans, checkte ze 
bij haar onroerendgoedpartners of ze 
iets hadden lopen bij de bouwgigant. 
‘Als zij hadden geroepen: “Ben je 
helemaal gek geworden, we hebben 
daar net gepitcht”, dan had ik het 
denk ik niet gedaan.’

Haar kantoor krijgt er wel iets voor 
terug: een boegbeeld in de corporate 
governance. Jonk staat op nummer 
51 in de Top-100 Corporate Vrou-
wen 2019 van Management Scope. 
‘Zo’n vermelding straalt ook af op 
kantoor.’ Dat geldt ook voor de vele 
clubjes waar ze als commissaris lid 
van is. ‘Dan zit je met de top van het 
Nederlandse bedrijfsleven aan tafel, 
dat is mooie exposure.’ Zelf hecht 
Jonk het meest aan de inhoudelijke 
spin-off van haar nevenactiviteiten. 
‘Het verrijkt je als mens en professio-
nal. Ik zie van dichtbij hoe het werkt 
in de boardroom, hoe bedrijven 
beslissingen nemen. Die ervaring 
helpt mij in mijn werk als advocaat, 
dat geloof ik heilig.’

‘Ik wil niet meer met die 
haantjes van de Zuidas hele 
nachten doorhalen’
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Rechtsbijstandverlener SRK in 
Den Haag hee� een dienst 

gelanceerd waarbij onverzekerde 
klanten ondersteuning kunnen 

krijgen van advocaten in loondienst. 
De nieuwe dienstverlening staat 

op gespannen voet met de Voda.

O nder de merknaam Brand-
MR (spreek uit: brand-
meester) gaan advocaten in 

dienst van SRK ook bijstand verlenen 
aan niet-verzekerden, tegen vaste 
tarieven. Met het initiatief richt SRK, 
dat afgelopen jaar een doorstart 
maakte, zich op mensen die niet in 
aanmerking komen voor gefinancier-
de rechtsbijstand.
Volgens SRK krijgt een grote groep 
Nederlanders geen rechtshulp omdat 
ze niet beschikt over een rechtsbij-
standverzekering, niet in aanmer-
king komt voor een toevoeging en 
evenmin het commerciële uurtarief 
kan betalen. Uit eigen onderzoek van 
SRK zou blijken dat een kwart van de 
Nederlanders met een geschil geen 
professionele rechtshulp zoekt. Met 
name deze groep wil het schade-
regelingskantoor bereiken.
Sinds kort kunnen niet-verzeker-
den met een arbeidsconflict terecht 
bij SRK. Die rekent onder het label 
BrandMR juridische bijstand tegen 
vaste prijzen, met een maximum van 
3.383 euro. Andere rechtsgebieden 
volgen. De bijstand wordt gegeven 
door juristen, maar ook door eigen 
advocaten van SRK. SRK telt momen-
teel ruim vijftig werknemers, onder 
wie twaalf advocaten en mikt op 
verdere groei.

COHEN-ADVOCATEN
De inzet van zogeheten Cohen-advo-
caten is in strijd met de Verordening 
op de advocatuur, in het bijzonder de 
artikelen 5.9 en 5.11. Daarin staat dat 
advocaten weliswaar in loondienst 
mogen werken voor een onafhan-

kelijk schaderegelingskantoor, maar 
uitsluitend ten behoeve van verze-
kerden.
SRK heeft inmiddels een gesprek 
gehad met de deken van de Haagse 
orde. Die heeft het kantoor laten 
weten dat hij niet anders kan dan 
handhavend optreden, zegt mar-
ketingdirecteur Peter Hoitinga van 
BrandMR.
Een gesprek met de landelijke orde 
staat nog op de agenda. De NOvA 
heeft laten weten dat de advocatuur-
lijke kernwaarden het uitgangspunt 
vormen bij de beoordeling van 
BrandMR. Iedere rechtzoekende 
moet er altijd vanuit kunnen gaan 
dat hij wordt bijgestaan door een 
onafhankelijk, partijdig, deskundig 
en integer advocaat met wie in het 
volste vertrouwen over de zaak kan 
worden gesproken, aldus de orde. 
De NOvA vraagt zich verder af in 
hoeverre de advocaten van BrandMR 
last hebben van de commerciële druk 
om ook complexe arbeidszaken voor 
EUR 3.383 af te kunnen doen.

STATUUT
Hoitinga stelt dat de kernwaarden 
bij SRK in veilige handen zijn. ‘Het 
principiële punt van de artikelen 5.9 
en 5.11, over de onafhankelijkheid 
van de advocaat, hebben we sterk ge-
borgd, met een professioneel statuut, 
opgesteld door de orde en onderte-
kend door de directie. De directie be-
moeit zich inhoudelijk niet met zaken 
van advocaten. Daar hebben we een 
interne commissie voor, die bestaat 
uit drie advocaten. Die wordt bijge-
staan door een adviesraad van twee 

externe advocaten, te weten  Nardy 
Desloover en Roel van den Dungen.’
SRK-advocaat Danielle van den Bergh 
vindt dat de Voda moet worden aan-
gepast om de dienstverlening door 
BrandMR mogelijk te maken. ‘Er is 
geen discussie over de kernwaarden. 
Het enige dat we willen is dat er een 
komma komt achter het verbod in de 
verordening en de woorden: tenzij 
wordt voldaan aan de kernwaarden. 
Gedragsregel 2 is onlangs ook op 
vergelijkbare wijze uitgebreid, op aan-
dringen van de Autoriteit Consument 
& Markt (ACM).’
Volgens Hoitinga is het verbod in de 
verordening destijds niet ingegeven 
om rechtzoekende maar advocaten-
kantoren te beschermen. ‘Wij kunnen 
geen ander argument vinden dan dat 
het bescherming van de markt is. Er 
zijn geen andere argumenten te be-
noemen. We voldoen volledig aan alle 
kernwaarden. Qua onafhankelijkheid 
zijn we roomser dan de paus. Partners 
van reguliere advocatenkantoren 
hebben als partner-aandeelhouder 
ook een commercieel belang. Hoe is 
daar de onafhankelijkheid geborgd? 
Dat hebben wij strakker gescheiden 
dan een traditioneel kantoor.’
Als het tot een dekenklacht komt, 
wendt SRK zich tot de ACM, kondigt 
het kantoor aan. Liever komen we 
er in gezamenlijk overleg met de 
NOvA uit, zegt Van den Bergh. ‘Wij 
zijn van mening dat de verordening 
op dit punt in strijd is met hogere 
wetgeving. Je mag inperken op mede-
dingen, maar dat moet wel een nood-
zakelijk belang hebben. Dat ontbreekt 
op dit moment.’

SRK STAAT 
ONVERZEKERDE 
CLIËNT BIJ MET 
COHEN-ADVOCAATDOOR�/�KEES�PIJNAPPELS

PAO-intensief Curaçao 
Van 9 t/m 13 maart 2020 organiseren de Radboud Universiteit 

en de University of Curaçao PAO-intensief cursussen op het 

prachtige eiland Curaçao. Topdocenten uit wetenschap en 

praktijk verzorgen de cursussen Actualiteiten Vermogensrecht 

en Actualiteiten Ondernemingsrecht. Daarnaast wordt de 

Masterclass Privacy aangeboden.

Daarom PAO-intensief

• Onderwijs van topdocenten 

• Al uw opleidingspunten NOvA of KNB in 5 dagen 

• Cursisten beoordelen PAO-intensief met een 8,0 

• Gratis extra’s, zoals een slotdiner 

• Verblijf op het prachtige eiland Curaçao

Meer informatie of inschrijven via www.cpo.nl/curacao

Al uw opleidingspunten behalen in een 
zonnige en ontspannende omgeving?

Zon, zee en inzichten
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Is de moord op Wiersum de 9/11 
van de advocatuur?

18 september is de dag met 
de allergrootste impact 
in mijn advocatuurlijke 

leven. Ik ben sinds de moord mijn 
onbevangenheid van mijn werk als 
advocaat kwijt.’ Voor NSVA-voorzitter 
Jeroen Soeteman gaat het shoc-
keffect duidelijk op. ‘Het besef dat 
mensen hiertoe in staat zijn, is een 
wake-upcall die ik liever niet had ge-
had. Dat het geweld zo dichtbij huis 
kan komen.’ De Amsterdamse deken 
Evert-Jan Henrichs ziet het breder: 
‘Het is de 9/11 van de togaberoepen. 
Cynisch gezegd is het dit keer een 
advocaat, maar het kan de volgen-
de keer net zo goed een rechter of 
officier zijn.’
Strafpleiter Peter Plasman vindt dat 
na de moord de staat van beleg is 
ingegaan: ‘Het is oorlog tussen de 
rechtsstaat en de drugscriminali-
teit. Tot nu toe waren criminelen 
daar min of meer onderdeel van, 

door deze moord hebben sommigen 
zichzelf buiten de rechtsstaat getild. 
Advocaten moeten opletten dat ze 
geen mes in hun rug krijgen.’ Ook 
CDA-Kamerlid Chris van Dam toont 
zich geschokt: ‘Ik vind het bizar dat 
dit iemand in toga is overkomen. In 
mijn tijd als officier heb ik mijn toga 
ervaren als een soort uniform, dat je 
aan de kapstok hing als je klaar was. 
Als iemand iets lelijks tegen mij zei, 
dan werd dat tegen die toga gezegd,’ 
stelt hij. ‘En nu is er een aanslag 
gepleegd, onmiskenbaar tegen de 
persoon in die toga. Persoonlijker 
kan niet.’

’GEEN CESUUR’
Pieter Tops, bestuurskundige en 
lector bij de Politieacademie, is 
relativerender: ‘Voor de wereld van 
de advocatuur is deze gebeurtenis 
ongekend tragisch. Ik begrijp de 
shock. Anderzijds is het de laatste 
jaren allengs duidelijk geworden 
dat de georganiseerde criminaliteit 

bereid is dit soort dingen te onderne-
men. Het afgehakte hoofd, de moord 
op de broer van de kroongetuige, ze 
gingen steeds een stap verder. In die 
zin is het geen absolute verrassing.’ 
Algemeen deken Johan Rijlaarsdam 
vindt de moord op Wiersum ‘een 
buitengewoon ernstige gebeurtenis, 
maar geen cesuur. De rechtsstaat 
is in het geding, maar niet meteen 
aangetast. Het grote verschil is dat 
we beseffen wat er kan gebeuren, dat 
veiligheidsmaatregelen bespreek-
baar zijn geworden. Belangrijk is dat 
nu de juiste maatregelen door de 
taskforce onder leiding van de NCTV 
worden genomen’.
Het etiket 9/11 betekent ook dat de 
gevolgen van de gebeurtenis omvang-
rijk en blijvend zijn. ‘Deze moord 
heeft mogelijk fundamentele con-
sequenties’, denkt Soeteman. ‘Gaan 
we werken met anonieme proces-
deelnemers, wordt de kroongetuige 
aangepast? Volgens Van Dam gaan er 
nu zaken spelen die eigenlijk geen rol 

DE MOORD

De moord op Derk Wiersum roept 
tal van vragen op, over beveiliging, 
de aanpak van criminelen en 
de inrichting van procedures. 
Zes opinion leaders geven hun visie.

DEBAT NA DOOR�/�STIJN�DUNK
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moeten hebben: ‘Zal ik deze zaak wel 
aannemen qua veiligheid, wat vindt 
mijn vrouw ervan?’ Henrichs heeft 
‘enige hoop dat dit geen trend wordt, 
dat dit niet bij iedere kroongetuige 
gaat gebeuren’.

Moeten advocaten die risico lo-
pen eerder beveiliging krijgen?
‘Ik ben zelf persoonsbeveiliger ge-
weest, in mijn jonge jaren bij de po-
litie in Den Haag,’ onthult Kamerlid 
Van Dam. ‘Ik weet wat zoiets bete-
kent voor de mensen die beveiligd 
worden: je privacy gaat aan gort. Je 
gaat opeens nadenken over wanneer 
je op je fiets stapt, je moet je agenda 
tijden van tevoren doorgeven.’ Tops 
maakte het mee toen hij onlangs de 
beveiligde misdaadjournalist John 
van den Heuvel ontmoette: ‘Alles wat 
normaal routine is, moet buitenge-
woon zorgvuldig gecheckt worden. 
Hoelang laat je zoiets duren?’
Toen Peter Plasman als advocaat van 
Mohammed B. werd beveiligd, stopte 
dat van de ene op de andere minuut. 
‘Ik zat in het huis van bewaring en 
had formeel niet eens recht op de 
terugreis. Dat moet beter geregeld 
worden.’ Rijlaarsdam pleit vanuit de 
NOvA voor een meer professionele 
aanpak. ‘Wij brengen de zorgen van 
de balie indringend onder de aan-
dacht van de instanties. Daar is het 
landelijk Contactpunt Beroepsgroe-

pen uit voortgekomen. Hier kunnen 
advocaten met zorgen over hun 
veiligheid zich via de NOvA melden. 
Dat wordt dan serieus opgepakt door 
de NCTV.’

GEPANTSERD BUSJE
Moeten advocaten en andere toga-
dragers desnoods worden gedwon-
gen om beveiliging te accepteren? 
Een lastige vraag die discussie op-
roept. ‘Je kunt niet een advocaat een 
gepantserd busje in duwen,’ geeft 
Soeteman zijn standpunt kernachtig 
weer. Ook Henrichs en Rijlaarsdam 
zijn tegen, zowel principieel als 
praktisch. ‘Wat is daar de juridische 
grondslag voor?’ vraagt Rijlaarsdam 
zich af. ‘Een advocaat moet zelf 
weten welke risico’s hij aanvaardt,’ 
vindt Henrichs. Andersom moet een 
verdachte de advocaat kunnen kiezen 
die hij wil, vult Plasman aan. ‘Dit 
raakt aan de vrije advocaatkeuze.’
Dat weten Van Dam en Tops. Toch 
zijn zij voor een verplichte bescher-
ming als de dreiging daar aanleiding 
toe geeft. ‘Ik vind dat je dat advo-
caten, rechters en officieren kunt 
opleggen,’ aldus Van Dam. ‘Omdat zij 
in hun publieke rol verantwoordelijk 
zijn voor een goed verloop van een 
zaak. Voor het overeind houden van 
de rechtsstaat. Als je dat niet wilt, 
zeg ik: alle respect, maar dan gaat 
iemand anders die zaak doen.’ Tops 
sluit zich daarbij aan: ‘Ik denk wel 
dat sommige advocaten zich in het 
algemeen belang moeten laten bevei-
ligen, dat hoort erbij.’
De concrete invulling van de bevei-
liging en de risicoanalyse vooraf, 
roepen nog veel vragen op. ‘Waar 
moet de beveiliging ophouden? Bij 
de broer van de advocaat, zijn gezin?’ 
werpt Henrichs op. Na een melding 
moet in elk geval sneller gereageerd 
worden, volgens Plasman. ‘Ooit 
waren de ruiten van mijn kantoor 
ingegooid. Toen was de hulp te af-
hankelijk van welke agent je trof.’
Soeteman is kritisch over de rol van 
het OM. ‘Het OM heeft verklaard dat 

ze met de moord op Derk “nooit seri-
eus rekening had gehouden”. Dat is, 
en dat is vreselijk, een verkeerde in-
schatting. Het is nu aan de staat om 
te tonen: wij kunnen de beoordeling 
van deze risicosituaties voor onze 
rekening nemen.’ Tops stelt de prag-
matische vraag: ‘Moeten we switchen 
van het huidige systeem waar er 
concrete aanwijzingen voor dreiging 
moeten zijn naar beveiliging op basis 
van “dingen die denkbaar zijn”?’ 
Henrichs acht het te vroeg voor een 
overall beveiliging van advocaten, 
rechters en officieren in bepaalde 
rechtszaken: ‘Er moet een concrete 
dreiging zijn in een bepaald geval.’

Heeft het drama geleid tot meer 
eensgezindheid in de advocatuur?
‘Er is zeker meer saamhorigheid. Dat 
was al meteen zo op de eerste spon-
tane herdenking op de rechtbank op 
de dag van de moord,’ blikt Henrichs 
terug. ‘Strafrechtadvocaten zijn vaak 
solisten. Eigenwijze professionals,’ 
weet Plasman. ‘Dat werd na de moord 
opzijgezet. De eensgezindheid 
overheerste.’ Dat ziet ook Rijlaars-
dam: ‘Advocaten trekken naar elkaar 
toe en vragen zich af: wat betekent 
het om advocaat te zijn? Zo komt er 
toch iets goeds uit de ellende, zei ik 
al eerder.’
Allemaal beklemtonen ze dat 
deze solidariteit zich ook uitstrekt 
richting rechters en officieren van 
justitie. ‘Het gevoel dat we met z’n 
allen achter de rechtsstaat staan,’ 

Jeroen Soeteman

Peter Plasman
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vertelt Rijlaarsdam. ‘“Jongens, dit 
kan niet”, is de gedachte die ons 
verbindt,’ vervolgt Henrichs. ‘Ik hoop 
zo dat er iets goeds uit de dood van 
Derk komt,’ zegt Soeteman. ‘Ik ben 
bij verschillende herdenkingsbijeen-
komsten geweest en daar zag je dat 
er meer contact is. Het begint met de 
persoonlijke vraag: “Hoe voel je je?”, 
maar het gaat ook over: “Wat moet er 
gebeuren?”’
‘De vraag leeft: hoe moeten we in vre-
desnaam verder?’ beaamt Plasman. 
‘Het antwoord daarop komt dich-
terbij als je naast elkaar staat.’ Ook 
Soeteman en Rijlaarsdam verwach-
ten meer resultaat door de gegroeide 
saamhorigheid. ‘Daardoor worden 
meer zaken bespreekbaar en komen 
oplossingen sneller in zicht,’ aldus 
Rijlaarsdam. Plasman wijst op de 
succesvolle organisatie door straf-
rechtadvocaten van de piketstaking 
begin volgend jaar. ‘Een ander on-
derwerp, maar het had denk ik echt 
wat te maken met wat er onderling is 
ontstaan.’

Wordt Nederland sluipend een 
narcostaat als Colombia?
‘In een narcostaat hebben drugsba-
ronnen het voor het zeggen. Dat is 
niet aan de orde,’ poneert Rijlaars-
dam: ‘In Amsterdam zijn de drugs-
criminelen te veel geïnfiltreerd in de 
bovenwereld, maar of ze nou vreselijk 
veel invloed hebben?’ De georgani-
seerde misdaad heeft geen greep op 
grote delen van de overheid, beves-
tigt Pieter Tops, medeauteur van het 

veelbesproken rapport ‘De achter-
kant van Amsterdam’ en het boek 
‘De achterkant van Nederland’, beide 
over de groeiende ondermijning van 
de samenleving door de georgani-
seerde misdaad. ‘Toch is de wereld 
van de drugscriminaliteit hier uit de 
hand gelopen, daar hebben ook straf-
rechtadvocaten mee te maken.’
‘Een groot deel van de zwaarste 
criminaliteit vindt zijn oorsprong in 
drugs en conflicten daarover,’ ziet 
Soeteman. ‘Maar het werkt uiteinde-
lijk niet om met de term narcostaat 
te werken.’ Daar is Van Dam het van 
harte mee eens. ‘Dat woord sugge-
reert dat de strijd verloren is. Terwijl 
we die lui de tent uit moeten vechten! 
We moeten mensen als Taghi en 
anderen oppakken en laten voelen 
dat ze hier kansloos zijn.’ Soeteman 
voelt niet de dreiging die bij een 
narcostaat hoort. ‘Hoeveel vergis-
moorden er ook in Amsterdam zijn 
gepleegd, ik voel me er geen seconde 
onveilig. Ook de moord op Derk heeft 
dat niet veranderd. Ik laat mijn kin-
deren in Amsterdam opgroeien.’
Kan Nederland leren van landen als 
Colombia en Italië? Bijvoorbeeld 
rond de bescherming van advocaten? 
‘In Italië worden de kroongetuigen, 
pentiti genoemd, zeer streng bevei-
ligd,’ vertelt Tops. ‘Maar de histori-
sche achtergrond van de drugsmaffia 
is zo verschillend. We moeten zoeken 
naar een Nederlandse oplossing.’ 
Voor Rijlaarsdam is Colombia een 
onaantrekkelijk voorland: ‘Daar 
wonen sommige rechters, officieren 
en advocaten op compounds. Daar 
moeten we van wegblijven.’ Het kan 
wel verstandig zijn om in het buiten-
land te gaan kijken, denkt Van Dam. 
‘In bepaalde landen werken ze met 
anonieme procespartijen en geheime 
berechting. Afschrikwekkend, maar 
goed om te verkennen.’

Wordt het geweld bij familie-
rechtadvocaten onderschat?
In 2004 werd advocaat Machiel Pul 
doodgestoken op zijn kantoor in 
Doetinchem. De dader was de zoon 

van de vrouw die Pul bijstond in een 
echtscheidingszaak. Uit een peiling 
van het Advocatenblad in 2016 bleek 
dat advocaten in het personen- en 
familierecht het meest frequent 
met geweld in aanraking komen. 
‘In familiezaken kunnen emoties 
hoog oplopen en dan kan er iemand 
zijn die denkt: laat ik eens iemand 
een klap op zijn bek geven,’ aldus 
strafpleiter Plasman. ‘De toename 
van geweld is een maatschappelijk 
verschijnsel dat je ook ziet bij leraren, 
buschauffeurs en huisartsen,’ analy-
seert Rijlaarsdam. Als Amsterdams 
deken Henrichs ziet dit soort zaken 
regelmatig langskomen. ‘Ik kan dan 
contact opnemen met de hoofdoffi-
cier. Soms moet iemand voor verhoor 
langskomen op het politiebureau en 
brengt daar dan af en toe de nacht 
door. Dat kan voldoende zijn.’
Een mogelijke maatregel is het op-
geven van het kantoor aan huis, dat 
bij familierechtadvocaten regelmatig 
voorkomt. ‘Het inruilen voor een kan-
toor aan huis voor een gezamenlijk 
kantoor kan een goeie zijn,’ gelooft 
Plasman. ‘Als eenpitter ben je kwets-
baarder, en dan is er ook nog je gezin. 
Op een groter kantoor ben je door-
gaans beter beveiligd.’ De anderen 
zijn voorzichtiger. ‘Ik ga niet zeggen 
dat familierechtadvocaten moeten 
stoppen met hun kantoor aan huis,’ 
zegt Rijlaarsdam. ‘Die afweging 

Pieter Tops

Chris van Dam

©
 Yvonne Pieters
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moeten ze zelf maken. Daarbij speelt 
niet alleen veiligheid, maar spelen 
ook andere factoren zoals financiën.’ 
Soeteman zou zelf zijn cliënten nooit 
thuis willen ontvangen. ‘Ik hecht 
aan mijn privacy. Ook de kernwaarde 
distantie vind ik belangrijk: die moet 
je als advocaat altijd in acht nemen.’
Consensus is er over de urgentie dat 
advocaten beter een streep in het 
zand moeten trekken als het gaat om 
bedreiging en geweld. ‘We zouden 
met alle advocaten, straf-, familie- en 
andere disciplines, vaker moeten 
zeggen: “Ho eens even, dit accepteer 
ik niet”,’ suggereert Soeteman. ‘Het 
is belangrijk dat familierechtadvo-
caten het niet tolereren en aangifte 
doen. Dan kun je in kaart brengen 
hoe erg het is,’ vult Van Dam aan. 
Henrichs onderschrijft dit: ‘Een paar 
keer per jaar vraagt een advocaat mij 
contact op te nemen met de hoofdof-
ficier. Dat korte lijntje werkt goed.’ 
De voorlichting hierover kan volgens 
hem nog intensiever: ‘Het is goed om 
beter bij advocaten onder de aan-
dacht te brengen hoe ze dit kunnen 
aankaarten bij hun lokaal deken.’

Is de uitspraak ‘We moeten 
niet wijken voor terreur’ gemak-
zuchtig?
‘Met die woorden zeg je eigenlijk: 
iedere advocaat moet blijven staan 
als hij bedreigd wordt. Zonder na te 

denken over zijn eigen veiligheid,’ 
meent Rijlaarsdam. ‘Ik wil niet stoer 
doen ten koste van de veiligheid van 
anderen.’ Ook Plasman is kritisch. 
‘Het is inderdaad een loze kreet. 
Je moet zeggen wat we wél moeten 
doen. Ik vind de huidige plannen een 
soort hulpeloosheid uitstralen. De 
drugsbrigade bijvoorbeeld hebben 
we al.’ Henrichs staat juist achter de 
uitspraak: ‘Ik heb zelf iets verge-
lijkbaars gezegd: “Wij moeten niet 
wijken voor geweld”. Dat is niet ge-
makzuchtig, maar juist ambitieus. Ik 
vind het écht ongepast als mensen de 
moord op Derk Wiersum gebruiken 
als argument om het middel van de 
kroongetuige op te geven. Dan doe je 
precies wat de daders willen.’
Plasman ziet meer heil in de legali-
satie van drugs. ‘Ik denk dat we het 
monster moeten slopen dat we zelf 
geschapen hebben. Dat schept ook 
problemen, maar veel minder dan 
nu.’ Van Dam gelooft niet in de legali-
satie van drugs. ‘Die grote criminelen 
gaan niet opeens postzegels plakken, 
die zoeken een andere illegale acti-
viteit.’ Tops benadrukt dat er ‘geen 
eenvoudige oplossingen zijn: noch de 
war on drugs noch legalisatie’.
Van Dam ziet meer in een hervor-
ming van het Nederlands stelsel van 
persoonsbeveiliging. ‘Nu is dat lokaal 
georganiseerd, waardoor te vaak het 
wiel opnieuw wordt uitgevonden en 
de verschillen te groot zijn. Er zou 
een landelijk domein moeten komen 
met landelijke middelen.’ Ook Rij-
laarsdam mikt op het nationaal ni-
veau: ‘De NOvA heeft contact gelegd 
met de NCTV, die waar nodig voor de 
betrokken advocaat een persoonlijke 
beveiligingsanalyse maakt. Maar 
eerst moet de advocaat zelf nadenken 
of hij zich onveilig voelt. We werken 
met elkaar aan het veiligheidsbesef.’
Tops komt met een slogan: we moe-
ten investeren in de infrastructuur 
van de rechtsstaat. ‘Door de bezuini-
gingen op het OM, de rechtspraak en 
de gefinancierde rechtsbijstand lo-
pen de beroepsgroepen die de rechts-
staat mogelijk maken op hun tenen,’ 

Evert-Jan Henrichs

Johan Rijlaarsdam

observeert hij. ‘Dit leidt tot langdu-
rige vertragingen en een daling van 
de kwaliteit. Terwijl de rechtsstaat 
van doorslaggevend belang is voor 
het vertrouwen van de burger en een 
bloeiende economie.’

WEINIG SCRUPULES
Daaraan voegt de bestuurskundige 
een punt van overdenking toe. ‘Ik 
denk dat advocaten de discussie 
moeten aangaan over de vraag of er 
grenzen zijn aan hun partijdigheid. 
Die is een groot goed, maar moet je 
het belang van een cliënt uit de geor-
ganiseerde misdaad altijd radicaal 
boven het publieke belang stellen? 
Nu die misdaadwereld zo veel geld 
en zo weinig scrupules heeft?’ Tops 
geeft het voorbeeld van een advocaat 
die in een drugszaak een onderzoek 
in een ver land aanvraagt. ‘De kans 
dat dat iets oplevert is heel klein, 
maar het belast het rechtssysteem. 
Moet je dat als advocaten willen?’
Soeteman maakt een voorbehoud bij 
de verleiding om veel nieuw beleid te 
maken. ‘We moeten koesteren hoe 
goed het in Nederland voor een ad-
vocaat geregeld is. In welke vrijheid 
we ons werk kunnen doen. Daar wil 
ik niet te veel van inleveren.’ Zo is hij 
ertegen dat gesprekken tussen be-
paalde verdachten en hun advocaat 
uit veiligheidsoverwegingen voort-
aan moeten worden opgenomen. 
‘Dan raak je aan het fundamentele 
verschoningsrecht. Dus prima dat er 
oplossingen bedacht worden, maar 
kijk er kritisch naar.’

©
 M

aartje G
eels
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GEVOEL VAN 
ONVEILIGHEID 
GROEIT De moord op Derk Wiersum 

hee� het gevoel van onveiligheid 
onder advocaten vergroot, 
blijkt uit onderzoek van het 
Advocatenblad. Een kwart 
van alle ondervraagden 
overweegt extra maatregelen.

DOOR�/�KEES�PIJNAPPELS

Ingegooide ruit van 
advocatenkantoor Plasman 
in Amsterdam in 2017.
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D e aanslag op 18 september 
was voor het Advocatenblad 
aanleiding om de balie via 

het Advocatenpanel (zie kader) te vra-
gen naar het gevoel van veiligheid in 
de uitoefening van het beroep. Ruim 
de helft van de advocaten (55 procent) 
geeft aan zich weleens onveilig te 
voelen. Dat percentage ligt bij straf-
rechtadvocaten aanzienlijk hoger. 
Driekwart van deze groep heeft zich 
in de afgelopen jaren tijdens het werk 
weleens onveilig gevoeld.
De moord op Derk Wiersum heeft 
het gevoel van onveiligheid ver-
groot, zegt meer dan de helft van de 
strafrechtadvocaten. Als gevolg van 
de gebeurtenissen denkt 58 procent 

Advocatenpanel
Het Advocatenpanel is een initiatief van het Advocatenblad, in 
samenwerking met onderzoeksbureau Tangram. Het panel is in 
het leven geroepen om met enige regelmaat te kunnen peilen 
hoe de advocatuur denkt over zaken die voor de beroepsgroep 
relevant zijn. Aanmelden voor het panel kan via de website:  
www. advocatenblad.nl/advocatenpanel/.
Deze enquête is zowel voorgelegd aan het Advocatenpanel als aan 
de abonnees van de wekelijkse nieuwsbrief van het Advocatenblad.
Aan het onderzoek hebben 675 advocaten uit alle rechtsgebieden 
deel genomen, onder wie 182 strafrechtadvocaten. Het onderzoek 
is uitgevoerd via een  online-enquête in de periode van 17 tot 
en met 21 oktober.
Een uitgebreidere weergave van deze enquête, inclusief alle 
tabellen, is te vinden op de website van het Advocatenblad.

‘De tijd van stoer zijn is voorbij. Net als artsen, bestuurders, 
journalisten en andere “ambtsdragers” moeten we in ons 
beroep nadenken over de maatschappelijk ontwikkelingen’

 Sterk afgenomen
 Ongeveer gelijk gebleven
 Toegenomen
 Sterk toegenomen
 Weet ik niet

Wat is uw indruk over het aantal gevallen van 
bedreiging en geweld tegen advocaten?

1%

26%

43%

22%

8%

 Sterk afgenomen
 Ongeveer gelijk gebleven
 Toegenomen
 Sterk toegenomen
 Weet ik niet

Wat is uw indruk over de intensiteit en de ernst van 
bedreiging en geweld tegen advocaten?

1%
15%

46%

19%

19%

(De citaten in dit artikel zijn persoonlijke toelichtingen 
die advocaten bij hun antwoord hebben gegeven.)
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‘Er is een verschil tussen uit frustratie geuite bedreigingen 
door niet-criminelen en bedreigingen van criminelen 
die worden gedaan om de rechtsgang te beïnvloeden’

meer na over de risico’s van het werk 
en 39 procent zegt wat voorzichtiger 
te zijn geworden. Er wordt sowieso 
meer over de onveiligheid gepraat 
met collega’s, familie en vrienden.
Het toegenomen gevoel van onveilig-
heid blijkt ook uit de antwoorden op 
de vraag of men de indruk heeft dat 
bedreiging en geweld tegen advoca-
ten de afgelopen vijf jaar in aantal en 
intensiteit zijn toegenomen. Ruim 
de helft van alle respondenten heeft 
de indruk dat het geweld in aantal is 
toegenomen. Ruim twee derde heeft 
de indruk dat de intensiteit en ernst 
van de bedreigingen en het geweld 
zijn toegenomen.
Een derde van de strafadvocaten ziet 
aanleiding om extra veiligheidsmaat-
regelen te nemen (14 procent) of zegt 
daarover na te denken (19 procent). 
Bij de overige rechtsgebieden liggen 
die percentages lager, respectievelijk 
5 procent en 17 procent. Selectiever 
zijn bij aanname van cliënten en 
betere beveiliging van het kantoor 
worden het meest genoemd.
Uit de enquête blijkt dat bedreiging 
en geweld zich zeker niet beperken 
tot de strafrechtadvocatuur. De 
verschillen in percentages tussen 
strafrecht en andere rechtsgebie-

Welke effecten ervaart u?  

Ik ben wat angstiger geworden

Ik ben strijdbaarder geworden

Ik ben wat voorzichtiger

Ik denk meer na over risico’s

Ik praat er met collega’s over

Ik praat er met familie en vrienden over
Ik doe meer mijn best om 

mijn familie gerust te stellen

Iets anders namelijk …

Geen enkel effect

0% 20% 40% 60%

‘Ik had nooit gedacht dat onze 
beroepsgroep op deze wijze gevaar 

zou lopen. Wij helpen mensen 
en daarvoor word je vermoord… 

ik kan daar niet bij. Dat was 
vroeger niet naar mijn idee’

Verbale bedreiging

Schri�elijke bedreiging (e-mail, brief etc.)

Via social media (Twi�er, Facebook, Instagram etc.)

Fysieke bedreiging

Anders namelijk …

Wat voor soort bedreiging(en) betrof dit? (Meerdere antwoorden mogelijk)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

92%

6%

12%

28%

51%

46%

32%

10%

4%

16%

41%

8%

30%

9%
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‘Er zijn cliënten die maar één uitkomst van de 
zaak accepteren. Er wordt steeds meer grove druk 
gelegd op uitkomst of aanpak van een zaak’

‘Net als velen ben ik te naïef 
geweest in het idee dat ik gewoon 
mijn werk doe en geen doelwit 
zou zijn of worden door een of 
andere uitkomst in een zaak of 
bijstand aan een bepaalde klant’

den zijn klein. Advocaten die in het 
familierecht werken of psychisch 
verwarde personen bijstaan, worden 
ook geregeld geconfronteerd met 
bedreigende situaties. In totaal zegt 
slechts 26 procent van alle onder-
vraagden persoonlijk NIET met 
geweld of bedreiging te maken te 
hebben gehad.
De meest voorkomende vorm van 
bedreiging is de verbale bedreiging, 
gevolgd door schriftelijk via brief 
of e-mail. Bijna een derde van alle 
advocaten heeft fysieke bedreiging 
ervaren.
De bedreigingen blijven niet beperkt 
tot een enkel scheldwoord, maar 
gaan regelmatig veel verder. Geregeld 
wordt rechtstreeks gedreigd met 
lichamelijk geweld of de dood, al dan 
niet met gebruik van wapens. Ook 
intimiderende toespelingen, zoals 
‘Ik weet waar je woont en wie je kin-
deren zijn’ worden vaak genoemd.
Hoewel dreigementen in de meeste 
gevallen niet daadwerkelijk worden 
uitgevoerd, maken veel advocaten 
melding van fysiek geweld. Dat 
varieert van duwen en agressief 
vastpakken tot vuistslagen en het lek-
steken van autobanden tot een steen 
door de ruit.

 Ja
 Nee, nog niet maar ik denk er wel over
 Nee, dat ga ik niet doen
 Dat weet ik niet

Hee� u naar aanleiding van de recente gebeurtenissen 
extra maatregelen getroffen in verband met de veiligheid 
van uzelf en/of collega’s?

8%

18%

67%

7%

Welke maatregelen hee� u genomen of overweegt u?  

0% 20% 40% 60%

Ik ga mijn kantoor beter beveiligen

Ik word selectiever in het  
aannemen van zaken

Ik doe geen inloopspreekuur meer

Ik ga minder werken

Ik verander van rechtsgebied

Ik ruil mijn praktijk aan huis in  
voor een kantoorgebouw

Iets anders namelijk …

37%

50%

4%

2%

6%

4%

26%
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‘Ik denk dat ik als man en vader het niet tegenover mijn 
gezin kan maken om een dergelijk risico te lopen’

De meeste bedreigingen zijn afkom-
stig van cliënten of de wederpartij. 
In enkele gevallen zijn het familie-
leden van de cliënt. De meest 
genoemde redenen voor bedreiging 
en geweld zijn frustratie bij de cliënt 
of wederpartij of een poging om de 
advocaat te intimideren of beïnvloe-
den. Onvrede over de declaratie of de 
verrichte werkzaamheden worden 
relatief weinig genoemd.

9/11
Iets meer dan een kwart van de 
respondenten ziet de moord op Derk 
Wiersum als de 9/11 van de advoca-
tuur. Bijna de helft stelt dat de moord 
zeker grote impact heeft, maar niet 
zo sterk als destijds de aanslag in 
New York. 
Sinds kort is er een noodnummer 
voor bedreigde advocaten en rech-
ters, het zogeheten Contactpunt 
Beroepsgroepen. Advocaten kunnen 
dat benaderen via de NOvA. Deze 
maatregel kan alom op bijval reke-
nen. Zes van de tien respondenten 
noemt het een prima maatregel. Drie 
van de tien zien het als een goede 
eerste stap, maar stellen dat er nog 
veel meer moet gebeuren.

55%

41%

4%

 Nee, nooit
 Ja, een enkele keer
 Ja, regelmatig

Hebt u zich de afgelopen 
jaren in de uitoefening 
van uw beroep weleens 
onveilig gevoeld?  

 Nee, helemaal niet beïnvloed
 Eigenlijk nauwelijks beïnvloed
 Ja, enigszins beïnvloed
 Ja, sterk beïnvloed
 Ja, zeer sterk beïnvloed

Is uw gevoel van veiligheid door de 
gebeurtenissen van afgelopen tijd beïnvloed?  

22%

35%

38%

4% 1%

Kroongetuige
In de enquête werd specifiek gevraagd of advocaten na 
de moord op Derk Wiersum nog een kroongetuige zouden 
verdedigen. Slechts 18  procent van de strafrechtadvocaten 
antwoordt positief. Het merendeel van deze 19 procent zegt de 
risico’s wel groot te vinden, maar wil niet wijken voor terreur.
Ruim een derde van de strafrecht advocaten vindt het risico 
te groot en zal de kroongetuige niet verdedigen. Een vijfde 
van de strafrechtadvocaten is principieel tegen het gebruik 
van kroongetuigen.

Advocatenblad_2019_09.indd   22 30/10/2019   11:16:34



Door deelname aan de Flight Simulator training combineert u uw zakelijk krachtprofiel 
met een onvergetelijke persoonlijke ervaring.
 
U ziet hoe u nog  effectiever gaat communiceren bij onverwachtse zaken met grote impact. U beschikt
voortaan over extra bagage bij het nemen van beslissingen onder druk. 

 

Meld u nu aan! 
U ontvangt 10% korting (met de code LegalFlight) en uw personal flight video 
van uw deelname. Aanmelden kan via de website of bel 06 513 99 218. WWW.DECOCKPIT.COM

SPECIALE  
AANBIEDING 

VOOR DE  
ADVOCATUUR

voor u als   
 advocaat/partner 

Chauffeur.nl heet vanaf nu 

BRUSSAARD.NL

nieuwe naam, zelfde serviCE!

Bel: 088 - 278 77 77

Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte is een actief 
en ondernemend kantoor in Oost-Nederland. Ons 
team bestaat uit circa 20 medewerkers, waarvan zes 
Nederlandse advocaten en twee Duitse Rechtsanwälte.

Voor de versterking van ons kantoor zijn wij op zoek 
naar een initiatiefrijke en doortastende advocaat voor 
de ondernemingsrechtpraktijk met partnerambities. 
De nadruk zal daarbij liggen op het ondernemingsrecht, 
faillissementsrecht en/of bankenrecht.

Indien u toe bent aan een nieuwe stap in uw carrière 
neem dan contact op met Joost Wery via wery@dlar.nl 
of 053 - 433 54 66.

ADVOCAAT-PARTNER 
ONDERNEMINGSRECHT

Kijk voor 
functievereisten 

en perspectieven op 
www.dijksleijssen.nl

Advocatenblad_2019_09.indd   23 25/10/2019   13:31:56



2019  |  9

24 DERK WIERSUM ADVOCATENB�D

B ij mij gaan er allerlei emoties 
door me heen, maar verdriet 
en boosheid voeren de bo-

ventoon,’ begint Nihad El Farougui 
(30), strafrechtadvocaat bij Plasman 
Advocaten Amsterdam, het rondeta-
felgesprek. Ze heeft Derk Wiersum 
persoonlijk gekend. Recentelijk 
deden ze samen een grote oplich-
tingszaak waarin ze hem tijdens ge-
tuigenverhoren heeft meegemaakt. 
‘Mijn kantoorgenoot las het bericht 
over de moord en zei vier keer: 
“Oh mijn god, dit kan niet waar zijn.” 
Het grijpt me aan dat hij hoogstwaar-
schijnlijk is vermoord omdat hij zijn 
baan uitoefende.’

JONGE 
STRAFADVOCATEN 

NA 18/9
De moord op advocaat Derk 
Wiersum joeg een schokgolf 
door Nederland. Vier jonge 
strafrechtadvocaten praten 

samen over hun vak en wat er 
is veranderd sinds die zwarte 

woensdag in september.

DOOR�/�FRANCISCA�MEBIUS�����BEELD�/�RONALD�BROKKE
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je alert moet zijn op zowel je eigen 
cliënten, maar ook op aangevers en 
familie van aangevers. Ik heb me al-
tijd redelijk veilig gevoeld in dit werk. 
Nu word je er mee geconfronteerd dat 
niet alleen jij, maar ook je naasten, 
heftige gevolgen kunnen onder-
vinden van het werk wat 
jij doet.’ Hij is tijdens een 
cliëntbespreking weleens 
in een bedreigende situatie 
terechtgekomen. ‘Het was 
verbaal, maar dusdanig dat 
ik direct de verdediging van deze me-
neer heb neergelegd. In een andere 
situatie zou ik er aangifte van hebben 
gedaan.’
Michiel heeft weleens met agressie te 
maken in een arrestantencomplex. 
‘Dan ben je blij dat er een raam tus-
sen jou en je cliënt zit. Het gaat dan 
meestal om onmacht, omdat ik niet 
kan beloven dat diegene vrijkomt.’

BEVEILIGING
Toch vinden de strafrechtadvocaten 
niet dat er verplichte beveiliging 
moet komen voor strafrechtadvoca-
ten. ‘Een advocaat moet zelf kunnen 
bepalen of hij beveiliging wenst,’ 
vindt Sarah. ‘Het kan niet worden 
afgedwongen.’ Volgens Nihad is abso-
lute beveiliging niet mogelijk. ‘Dat is 
praktisch niet haalbaar.’
De advocaten vinden wel dat, wan-
neer een advocaat om beveiliging 
vraagt, dit heel snel serieus moet 
worden genomen. ‘Zonder al te veel 
door te vragen, want dan kom je in 
strijd met het verschoningsrecht,’ 
aldus Michiel. ‘De drempel voor een 
advocaat om melding te maken van 
bedreiging is heel hoog,’ gaat Nihad 
verder. ‘Dat moet de politie zich 
realiseren.’
Michiel vindt het heftig om te zien 
dat ook officieren van justitie en rech-
ters extra beveiligd worden.
Lodewijk: ‘Hun rol is wel wezenlijk 
anders dan die van een advocaat. 
De impact van een beslissing van 
de officier of een rechter is een heel 

andere voor de verdachte dan wat wij 
doen. Wij staan aan de zijde van onze 
cliënt, dus die heeft in die zin geen 
last van ons.’
Over het instituut kroongetuige zijn 
de strafrechtadvocaten eenduidig. 
Een verklaring van een kroongetui-

ge is niet betrouwbaar, omdat hij 
of zij een persoonlijk belang heeft. 
Michiel ziet de kroongetuige daarom 
het liefst verdwijnen. ‘Het is toch 
een gekke regeling dat je iemand 
iets kunt laten verklaren in ruil voor 
strafvermindering?’
Ook Nihad is de kroongetuige liever 
kwijt dan rijk. ‘Maar de vraag is niet 
of het moet blijven bestaan, want 
dat zal toch gebeuren. Het Openbaar 
Ministerie (OM) stelt dit soort per-
sonen nodig te hebben om bepaalde 
zaken rond te krijgen. Zij zullen dit 
fenomeen nooit laten vallen. Ik denk 
dat het traject anders moet en dat dit 
ook zal gebeuren. Bijvoorbeeld dat 
in de toekomst alleen maar bepaal-
de advocaten een kroongetuige bij 
mogen staan. Of er komt een andere 
belofte. Niet meer vijftig procent 
 strafvermindering, maar helemaal 
geen vervolging. Ze zullen het aan-
trekkelijker moeten maken, want 
mensen die het overwegen zullen nu 
wel twee keer nadenken.’
Volgens Lodewijk moet het OM zich 
afvragen ‘of de cure niet erger is dan 
de disease. Als je ziet dat in dit geval 
de kroongetuige vermoedelijk twee 
doden heeft gekost dan is dat iets wat 
je moet afwegen bij het inzetten van 
een dergelijk middel.’
‘Het OM moet inderdaad al deze 
belangen afwegen en niet alleen 
kijken naar het oplossen van straf-
bare feiten,’ stelt Sarah. ‘Er moet ook 
gekeken worden naar de mogelijke 
gevaarlijke gevolgen die een kroon-

‘We hebben laten zien 
dat we niet zwichten’

Voor Michiel Schimmel (29), straf-
rechtadvocaat bij Hamer Advocaten 
in Bussum, komt de moord dichtbij 
omdat Wiersum zichzelf omschreef 
als een huis-tuin-en-keukenadvo-
caat. ‘Daar herken ik mezelf in.’ De 
eerste dagen na de moord wist hij de 
gebeurtenis niet goed te plaatsen. ‘Ik 
was goed van slag en geschrokken 
dat dit kon gebeuren. Het gezin dat 
hij achterlaat. Het is zo heftig.’
‘Hoe haalt iemand het in zijn 
hoofd?’ vraagt Lodewijk Rinsma 
(33), strafrechtadvocaat bij Weening 
Strafrechtadvocaten in Utrecht, zich 
af. ‘Waar haalt iemand de brutaliteit 
vandaan een advocaat dood te schie-
ten die niets meer en niets minder 
doet dan zijn werk?’
Sarah Melliti (29), advocaat-stagi-
aire bij Roozemond [+] De Haan 
Advocaten in Utrecht, dacht er voor 
de moord nooit over na dat dit zou 
kunnen gebeuren. ‘Ik heb me nooit 
bedreigd gevoeld. Deze gebeurtenis 
zet je wel aan het denken.’
Ook Nihad had dit nooit voor ogen 
gehouden, terwijl ze bij Plasman 
Advocaten wel het een en ander 
heeft meegemaakt. ‘Ik ben me altijd 
bewust geweest van het feit dat je 
een vak uitoefent waarin je kwets-
baar bent. De ruiten van ons kantoor 
zijn een keer kapotgegooid. Ik ben 
sindsdien alert en bewust van het feit 
dat we ook tegenstanders kunnen 
hebben.’
De strafrechtadvocaat heeft zich 
enkele keren bedreigd gevoeld 
tijdens haar werk. ‘Ik stond een keer 
een cliënt bij die een vrouw had 
mishandeld. Toen wij de zittingszaal 
uitliepen, werd mijn cliënt door de 
zoon van die vrouw bespuugd. Buiten 
de rechtbank kwam die zoon naar 
mij toe. Hij zei dat als ik mijn cliënt 
nog langer zou bijstaan, hij mij het 
ziekenhuis in zou slaan.’
Lodewijk is zich bewust van zijn 
kwetsbare positie als strafrechtadvo-
caat. ‘Je hebt te maken met emoties 
in een strafproces. Dat betekent dat 

V.l.n.r.: 
Michiel Schimmel, 
Nihad El Farougui, 

Sarah Melliti, 
Lodewijk Rinsma

Advocatenblad_2019_09.indd   25 25/10/2019   13:32:08



2019  |  9

26 DERK WIERSUM ADVOCATENB�D

getuige met zich meebrengt. Een 
onschuldige broer en een advocaat 
zijn vermoord.’
Lodewijk denkt dat het OM het 
middel niet minder vaak zal inzetten 
na de recente moorden. ‘Integendeel. 
Het OM ziet de moord juist als reden 
om het instrument vaker in te zetten. 
Logisch vanuit hen gezien. Ze zetten 
de strijd voort en geven niet op.’

VERDEDIGING
Strafrechtadvocaat Tjalling van der 
Goot van Anker & Anker in Leeuwar-
den liet onlangs weten de verdachte 
van de moord op Wiersum bij te 
staan. Volgens de jonge strafrechtad-
vocaten is het voor iedere advocaat 
een persoonlijke afweging om de 
man al dan niet te verdedigen. Nihad 
zou het naar eigen zeggen niet doen 
omdat ze Wiersum persoonlijk 
kende. ‘Het doorkruist voor mij de 
kernwaarden van de advocatuur.’
Volgens Sarah heeft ook deze man 
recht op een topadvocaat, ondanks 
dat de moord een aanval op de 
rechtsstaat is geweest. ‘Je moet 
volledig nuchter en onafhankelijk 
zijn wanneer je iemand bijstaat. Als 
je denkt dat je dat in dit geval niet 
bent dan moet je het zeker niet doen.’ 

Maar er spelen volgens Sarah meer 
factoren. ‘We weten helemaal niet 
wie de verdachte is. Misschien is het 
wel een cliënt van je die je al jaren 
bijstaat en ineens hiervoor wordt 
opgepakt. De vraag is hoe je er dan 
mee omgaat. Al die factoren moeten 
worden afgewogen.’
Volgens Lodewijk valt het nog te 
bezien of de moord een aanval op 
de rechtsstaat is geweest. ‘Heeft de 
man die deze moord heeft gepleegd 
dat ook zo ervaren? Dat is de vraag. 

Misschien heeft hij helemaal niet 
geweten wie hij neerschoot. In die 
zin zou ik het geen probleem vinden 
om deze man bij te staan.’
De gebeurtenis heeft Sarah wel aan 
het denken gezet als het gaat om het 
aannemen van nieuwe zaken. ‘Ik heb 
me tot nu altijd veilig gevoeld maar 
zal in de toekomst, wanneer ik grote-
re zaken ga doen, drie keer nadenken 
of ik een zaak aanneem.’
Voor Michiel heeft de moord in dat 
opzicht weinig gevolgen gehad. ‘Bij 
een intake met een nieuwe cliënt 
vraag je je altijd af waarom hij of zij 
naar jou is gekomen en of je de juiste 
persoon bent voor de zaak.’ Lodewijk 
houdt er bij elke zaak rekening mee 
dat de proceshouding van de cliënt 
ook persoonlijk consequenties kan 
hebben voor hem als advocaat. ‘Daar 
ben ik me sinds de moord overigens 
wel meer bewust van.’

Nihad heeft niet snel dat 
ze een zaak niet zou doen. 
Ze heeft één keer een zaak 
geweigerd. ‘Dat ging om 
stalking van een vrouwelij-
ke advocaat. Het bijstaan 
van een kroongetuige zou 

ik doorspelen naar een ervaren advo-
caat buiten ons kantoor. Dat is echt 
een bepaald specialisme. Er komt 
veel meer bij kijken. Je moet gaan on-
derhandelen. Op een lijn zitten met 
het OM. Dat zijn lastige aspecten.’

INGRIJPEND
In de media werd de moord op 
Wiersum de laatste tijd veelvuldig 
vergeleken met 9/11. Sarah vindt het 
een lastige vergelijking, maar voor 
haar is de moord wel een eyeopener 

geweest. ‘Het komt dichtbij. Hiertoe 
is men dus in staat.’
Nihad en Lodewijk zien de moord wel 
degelijk als de 9/11 van de advoca-
tuur. ‘Het is zo ingrijpend,’ zegt Ni-
had. ‘Toen ik het hoorde, heb ik twee 
dagen niet goed kunnen werken en 
dat geldt voor veel collega’s. Het heeft 
ons allemaal aan het denken gezet.’
Lodewijk ziet veel parallellen met 
9/11. ‘De advocatuur heeft zich voor 
de moord veilig gevoeld. Vrij gevoeld 
om het beroep uit te voeren in het 
belang van de cliënt. Dat veiligheids-
gevoel is gigantisch aangetast. Dat 
zien we ook bij 9/11. Het was de eerste 
aanval op Amerikaans grondgebied 
na Pearl Harbour.’
Is de advocatuur eensgezinder gewor-
den door de moord? De strafrechtad-
vocaten denken van wel. ‘Maar de 
advocatuur is altijd behoorlijk eens-
gezind geweest,’ zegt Michiel. ‘Dat 
geldt zeker voor de strafrechtadvoca-
tuur. Kijk maar naar de acties met be-
trekking tot de sociale advocatuur. In 
januari staakt vrijwel iedereen mee.’
Volgens Lodewijk heeft de advo-
catuur na de moord een duidelijk 
signaal afgegeven. ‘We hebben laten 
zien dat de advocatuur zich niet laat 
kisten en pal staat voor de rol die we 
hebben in de rechtsstaat. Namelijk 
ervoor zorgen dat je cliënt zijn recht 
op een eerlijk proces op een goede 
manier kan uitoefenen. Ik heb niet 
de illusie dat die eensgezindheid 
een tegenkracht is. Het enige wat je 
nodig hebt, is een idioot met een bak 
geld en iemand met een pistool. Dat 
is heel lastig te voorkomen. Maar we 
hebben laten zien dat we hiervoor 
niet zwichten.’

Jonge Balie Congres 2019
Op 7 en 8 november is in het AFAS Circustheater in Scheveningen het 
Jonge Balie Congres 2019. Het congres is geïnspireerd op Rembrandt 
en stelt de ‘Grote Meester’ in de jonge advocaat centraal. Tijdens 
verschillende workshops en lezingen worden advocaten geïnspireerd het 
beste uit zichzelf te halen. Naar aanleiding van de moord op Derk Wiersum 
is het programma aangepast. Zo wordt een minuut stilte gehouden 
en zal de moord ter sprake komen tijdens de paneldiscussie. Ga naar 
www. jongebaliecongres.nl voor meer informatie en aanmelding.

‘Niet alleen jij, maar ook 
je naasten kunnen heftige 
gevolgen ondervinden’
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KOSTEN EEN STRUIKELBLOK?

DIT IS JOUW KANS.
Wij zoeken een bevlogen 
advocaat voor ons top-
advocatenkantoor op een 
top-locatie in Amsterdam Zuid.

Daar hoort ook een top-salaris 
van € 8.000,- per maand bij.

Is deze functie op jouw lijf 
geschreven en denk jij dat 
jij past in ons top-team 
reageer dan direct. TOPADVOCAAT

 Conchita v
an Rooij

conchita@vanrooijadvocaat.nlconchita@vanrooijadvocaat.nl

Uw toevoegingen 
direct uitbetaald

Werkwijze om uw 
groei te financieren

Voor meer informatie 
kijk op www.advance.nl 
of bel: 0226 45 11 25
Advance (voorheen Cardec)

voordelen:
� 85% bij aanvang van uw toevoegings-
   zaak binnen 24 uur op uw rekening
� 15% (+ btw) volgt na uitbetaling door 
   de RvR
� Alle reeds lopende toevoegingszaken in  
   één keer inbrengen
� Zelf bepalen of en op welk tijdstip u een   
   toevoegingszaak ter bevoorschotting    
   aanbiedt
� Extra uren inzake bewerkelijke 
   zaken kunnen worden bevoorschot
� Meer financiële ruimte en meer werk 
   kapitaal

Op onze fantastische locatie in Amsterdam 
Oud-Zuid werken ongeveer 30 advocaten in een 
prachtig kantoorpand. Er wordt hard gewerkt, 
in een goede en informele werksfeer. De lijnen 
zijn kort en er heerst een ‘open door’ policy. 
Daarnaast is er veel ruimte voor gezelligheid en 
ontspanning.

WIJ BIEDEN:

• verantwoordelijkheid en vrijheid, maar ook  
  sectie- en kantoorgenoten om mee samen te    
  werken en op terug te vallen;
• een plaats in een team van ambitieuze,    
  enthousiaste advocaten;
• een werkgever die oog heeft voor een goede  
  balans tussen werk en privé;

WIL JE MEER WETEN?

Neem voor specifi eke vragen over de vacatures 
contact op met mr. Marieke Snippe via 
020 – 574 7474 of m.snippe@vandiepen.com. 

Of stuur jouw sollicitatiebrief met curriculum 
vitae naar: 
Van Diepen Van der Kroef Advocaten
t.a.v. mr. Marieke Snippe
Dijsselhofplantsoen 16-18, 1077 BL Amsterdam 
of per email: m.snippe@vandiepen.com

VAN DIEPEN VAN DER KROEF ADVOCATEN 
AMSTERDAM

Voor onze vestiging in Amsterdam zijn wij op 
zoek naar: 

een ADVOCAAT-STAGIAIR 
BESTUURSRECHT 
(ervaring in het bestuursrecht is een pré) en
 
een ADVOCAAT MEDEWERKER 
ONDERNEMINGSRECHT EN PROCESRECHT

Onze cliënten zijn in de regel middelgrote 
ondernemers die hoge eisen stellen: vakwerk 
van topkwaliteit en excellente service vanuit een 
proactieve benadering; een business partner die 
zij kunnen vertrouwen en die hun branche en 
onderneming goed kennen.

www.vandiepen.com
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I n een brief van eind september 
schrijft David Mulholland, direc-
teur van de Noord-Ierse balie aan 

algemeen deken van de Nederlandse 
orde van advocaten Johan Rijlaars-
dam over de moord op Derk Wier-
sum ‘een zeer schokkende en niet 
te rechtvaardigen daad van geweld, 
die op tragische wijze het leven eiste 
van een vader van een jong gezin en 
medelid van onze beroepsgroep’.
Mulholland spreekt zijn solidariteit 
met de NOvA uit, in deze moeilijke 
tijd. Een aanslag als deze, is een 
aanslag op de rechtsstaat en moet 
veroordeeld worden, schrijft hij.
Hij noemt de donkere jaren van 
geweld in Noord-Ierland, die ook ad-
vocaten en rechters het leven kostten. 
Hij voegt daaraan toe dat het geweld 
nooit afbreuk heeft gedaan aan de 
onafhankelijkheid van de Noord- 
Ierse balie.
‘We blijven onbevreesd en onafhan-
kelijk, verdedigen de rechtsstaat en 
behoeden de toegang tot de rechter. 
Ik twijfel er niet aan dat de Neder-
landse balie even sterk en vastbera-
den blijft in deze tragedie.’

AUTOBOM
Twintig jaar geleden veroorzaakte de 
moord op de 40-jarige Noord-Ierse 
burgerrechtenadvocaat Rosemary 

DOOR�/�SABINE�DROOGLEEVER�FORTUYN

David Mulholland, de directeur van de Noord-Ierse balie, hee� 
in een brief aan algemeen deken Johan Rijlaarsdam zijn diepste 
medeleven betuigd voor de moord op Derk Wiersum. Mulholland 
vertelt over de veiligheidssituatie in zijn land na de Troubles.

Nelson grote opschudding. Nelson 
kwam in 1999 om het leven door een 
ontploffing van een autobom. Zij 
stond de familie bij van de 25-jarige 
katholiek Robert Hamill, door pro-
testante loyalisten vermoord terwijl 
de politie volgens de overlevering op 
een afstandje toekeek. 
Nelson wilde de door 
de Britten opgerichte 
politie, de Royal Ulster 
Constabulary (RUC), 
vervolgen. Ze stelde dat 
Hamill werd aangevallen 
omdat hij katholiek was. 
Ze noemde de misdaad een ‘racisti-
sche aanslag, vermomd als sektaris-
me’. De dag erop werd ze vermoord.
Nelson is één van de tientallen juris-
ten in Noord-Ierland die doelwit was 
tijdens de burgeroorlog. Het aantal 
juristen dat hierdoor zwaar ge-
wond raakte of overleed, is niet op 
twee handen te tellen. Katholieke 
republikeinen, die streefden naar 
een hereniging met Ierland, en 
protestantse unionisten, die bij het 
Verenigd Koninkrijk wilden blij-
ven, vochten in deze periode tegen 
elkaar. Tussen eind jaren zestig en 
eind jaren  negentig eiste de Troubles 
zo’n 3500 levens.
Ook in de jaren na de Troubles bleef 
het onrustig, circa honderdvijftig 

mensen kwamen om bij aanslagen. 
De huidige situatie wordt geken-
merkt door een voortdurende drei-
ging, waarbij zo nu en dan het geweld 
oplaait. Inwoners van Noord-Ierland 
vrezen nu dat de Brexit een katalysa-
tor kan zijn voor nieuwe spanningen.

De voortdurende dreiging van aan-
slagen in Noord-Ierland, hebben tot 
vergaande veiligheidsmaatregelen 
van politie, officiers van justitie, 
rechters en ook enkele advocaten 
geleid. Politiebureaus en rechtban-
ken worden zwaarbeveiligd, vertelt 
Mulholland. Rechters worden in 
gepantserde auto’s van huis naar 
de rechtbank gebracht en krijgen 
persoonsbeveiliging. Ook senior aan-
klagers en een stuk of vijf advocaten 
in high profile zaken krijgen zware 
beveiliging, zegt hij.
Deze maatregelen hebben een 
enorme impact. ‘Maar helaas zijn we 
eraan gewend geraakt,’ zegt Mul-
holland. ‘En de situatie is beter dan 
dertig tot veertig jaar geleden.’

NOORD-IERSE 
BALIE BETUIGT 
STEUN

‘We blijven onbevreesd en 
onafhankelijk, verdedigen de 
rechtsstaat en behoeden de 
toegang tot de rechter’
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‘WE WIJKEN NIET 
VOOR GEWELD’

Advocaten en magistraten 
herdachten op 4 oktober in 
Amsterdam de vermoorde 

Derk Wiersum. Verschillende 
sprekers gaven uiting aan hun 

verdriet, maar riepen ook 
op tot vastberadenheid.

D e schokgolven van de laffe moord op Derk Wier-
sum ondergaan we nog steeds. Medelijden met 
zijn naasten, verdriet, woede, ongeloof en ook 

gewoon angst wisselen elkaar af. Angst niet alleen voor 
de degenen die in een vergelijkbare positie als Derk 
Wiersum verkeren, maar angst ook voor de gevolgen 
van de aanslag op een goede rechtsbedeling en dus de 
gevolgen voor de rechtsstaat. Die angst leeft niet alleen 
bij advocaten, maar net zo goed bij rechters, officieren, 
bodes en parketwachten. Als advocaten beseffen we dat 
dit een aanslag is op alle juridische beroepsgroepen.
De dreiging die uitgaat van de moord op Derk Wiersum 
kunnen we als rechtspraak, advocatuur en OM alleen 
aan als we gezamenlijk optrekken. Met erkenning van 
ieders rol binnen de rechtspleging zullen we niet alleen 
moeten zeggen, maar ook laten zien dat we niet zullen 
wijken voor geweld.’

EVERT-JAN HENRICHS 
DEKEN VAN DE AMSTERDAMSE 
ORDE VAN ADVOCATEN

DOOR�/�KEES�PIJNAPPELS

Vriend en oud-collega Bart Stapert 
komt onder beveiliging aan bij de 

herdenkingsbijeenkomst in de Rode Hoed.

©
 N

iels W
enstedt / A

N
P

Advocatenblad_2019_09.indd   30 25/10/2019   13:32:27



2019  |  9

31DERK WIERSUMADVOCATENB�D

D e vrijheid om te verdedigen en als advocaat 
te kunnen spreken, wordt bedreigd. Zonder 
die vrijheid kan onze rechtsstaat niet goed 

functioneren. Een goed functionerende advocatuur is 
vitaal voor onze rechtsstaat. Die moeten we koesteren 
en beschermen. Omdat het recht allen in onze samen-
leving bescherming biedt en wij rechters daarbij een 
onmisbare factor zijn, is het goed dat ook de advoca-
tuur zich door recht en rechtspraak beschermd weet. 
Wij zullen de ogen niet sluiten voor uw noden en bij 
de inrichting van onze processen rekening houden 
met uw veiligheid. Een ernstige bedreiging vraagt om 
adequaat optreden. Soms ook buiten tot nu toe begane 
wegen. Uiteraard goed doordacht en evenwichtig, ter 
ondersteuning van de effectuering van de rule of law. 
De situatie is buitengewoon ernstig. Velen zien in dat 
de rechtsstaat bedreigd wordt, door fysiek geweld, 
door intimidatie of persoonlijke aanvallen. Of dat nou 
rechters, advocaten of officieren zijn.’

W e zien ons met z’n allen gesteld voor de 
vraag: hoe nu verder? Als OM, als advoca-
ten, als rechters. We voelen de dreiging. 

Wat betekent dit voor ons, voor onze manier van wer-
ken, voor de manier waarop we met elkaar, met onze 
kernwaarden omgaan? Ik heb daar geen antwoord op. 
Ik denk terug aan 9/11 en de reactie van de Amerikaan-
se overheid. Guantánamo Bay, martelingen, een on-
dermijning van de waarden waarop het rechtssysteem 
is gebouwd. Dit is voor de Nederlandse rechtsstaat een 
soort 9/11. Het is duidelijk dat onze reactie een andere 
moet zijn. Ik citeer een tweet van Jan Vlug: “En toch zal 
zelfs de moordenaar van Derk een advocaat vinden, 
die het onderste uit de kan voor hem haalt. Zo hoort 
het namelijk. Wie je ook bent, wat je ook bent en wat je 
ook wel of niet gedaan hebt.” Met die gedachte moeten 
we verder. De kernwaarden van ons systeem moeten 
steeds opnieuw en nog sterker worden bevestigd en 
uitgedragen, ongeacht door wie of hoe ze worden aan-
gevallen. Dat is voor mij als vriend van Derk de beste 
manier om hem te herdenken.’

U moet uw werk zonder beperkingen kunnen 
blijven doen, uw toga met overtuiging kunnen 
dragen. Ik word woedend als onze rechtsstaat 

op deze manier wordt aangetast. Ik denk aan hoe 
hulpverleners opereren, of het nou gaat om medewer-
kers van het Rode Kruis in oorlogsgebied of een gewone 
politieman of politievrouw die een stap naar voren zet 
in een gewelddadige situatie. Ze zetten zich in om te 
helpen, zonder vooroordeel of onderscheid. Van hen 
blijf je af. Zo is het ook met u, vertegenwoordiger van de 
rechtsstaat, vaandeldragers van justitie. Zij staan voor 
goede rechtsbedeling. Van een rechter blijf je af, van 
een officier van justitie blijf je af en van een advocaat 
blijf je af. In Amsterdam, in Nederland, overal ter 
wereld. Zonder advocaat geen recht, zonder advocaat 
geen rechtvaardigheid. Kant was heel stellig over de 
consequentie daarvan. Denn wenn die Gerechtigkeit 
untergeht, so hat es keinen Werth mehr, daß Menschen auf 
Erden leben. Dat laten we niet gebeuren, u niet, maar 
vooreerst wij niet, Sander Dekker en ik.’

HERMAN VAN DER MEER 
PRESIDENT VAN HET 
GERECHTSHOF IN AMSTERDAM

BART STAPERT 
VRIEND, OUD-COLLEGA EN RECHTER

FERDINAND GRAPPERHAUS 
MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

W ij staan in de rechtszaal tegenover elkaar, 
om verschillende belangen te dienen. Daar 
leidt winst van de een tot het verlies van de 

ander. Nu voelen we ons verenigd door de overtuiging 
dat we samen de rechtsstaat handhaven en verdedi-
gen. Dat het verlies van de een, een verlies voor ons 
allen is. Terwijl we proberen het dramatisch verlies 
van Derk een plaats te geven, gaan we door. We blijven 
strijden tegen de georganiseerde criminaliteit, die de 
rechtsstaat ondermijnt. Een strijd waarbij sprake is 
van ongekende verharding. Een van ons alleen gaat die 
strijd niet winnen, we hebben hier iedereen bij nodig, 
vanuit verschillende verantwoordelijkheden. We blijven 
onverzettelijk en strijdbaar. We laten ons niet door 
angst regeren. Geen enkele verdachte zal zijn strafzaak 
ontlopen, altijd met eerbiediging van zijn rechten. 
Daar blijven we elke dag aan werken, met de herinne-
ring aan Derk als bron van inspiratie.’

GERRIT VAN DER BURG 
VOORZITTER VAN HET COLLEGE 
VAN PROCUREURS-GENERAAL
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GRENZELOZE 
JACHT
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I ntroducing De Brauw’s 2019 
 Business Course in Shanghai, 
a metropolis with endless energy 

and adventure. We are looking for 
ambitious and enthusiastic law 
students who are ready to challenge 
themselves and want to get to know our 
firm, all while having a great time in 
this city where history and future meet. 
Don’t hesitate, apply today.’
Met deze wervingstekst op Facebook 
lokte het recruitmentteam van De 
Brauw Blackstone Westbroek vorig 
najaar studenten naar het internati-
onale advocatenkantoor. De Brauw 
heeft jaarlijks plek voor zo’n tachtig 
student-stagiairs en 110 studerend 
medewerkers.
Het is een van de vele reisjes waar 
rechtenstudenten tegen het einde 
van hun bachelor en tijdens hun 
master uit kunnen kiezen. Zo vond 
de internationale business course van 
CMS dit voorjaar plaats in Madrid, 
nam Stibbe studenten mee naar 
New York voor een masterclass en 
biedt NautaDutilh de mogelijkheid 
om een deel van de studentstage 
in het buitenland te volgen.
De trips komen boven op alle ande-

re recruitmentactiviteiten van grote 
advocatenkantoren waar studenten 
mee overspoeld worden. Bedrijvenda-
gen, recruitmentdiners, kantoorbe-
zoeken, seminars, koffiemomenten, 
lunch- en borreldates met advocaten, 
studentstages, summer courses, 
sport- of game-events, zeiltochten, 
pleitwedstrijden en goodiebags. Per 
jaar organiseren de grote advoca-
tenkantoren tientallen events om de 
beste studenten binnen te trekken. 
De jacht op het talent van morgen 
wordt alsmaar heviger. Een logisch 
gevolg gezien de grote vraag. Alleen 
al De Brauw heeft jaarlijks plaats 
voor circa tachtig student-stagiairs 
en 110 studerend medewerkers. De 
behoefte aan nieuw bloed bij andere 
grote kantoren ligt daarmee in lijn.
‘Advocatenkantoren halen inderdaad 
alles uit de kast om talent binnen te 
halen,’ vertelt Misha Verbeek, Team-
lead Recruitment bij advocaten-
kantoor CMS dat jaarlijks ongeveer 
negentig student-stagiairs aanneemt. 
‘Wij besteden veel aandacht aan 
recruitmentevenementen om zo veel 
mogelijk direct in contact te komen 
met studenten. Het is nog altijd een 

van de meest effectieve methodes om 
elkaar goed te leren kennen.’

KENNISMAKEN
Ook Sjoerdtje Porte, recruiter bij 
advocatenkantoor Loyens & Loeff, er-
vaart ‘the war for talent’. Het kantoor 
organiseert jaarlijks ongeveer hon-
derd verschillende activiteiten voor 
studenten en neemt elk jaar evenveel 
student-stagiairs aan. ‘Er zijn geluk-
kig nog steeds veel getalenteerde 
kandidaten die bij ons willen starten, 
maar dat wil niet zeggen dat we 
daar geen moeite voor hoeven doen. 

OP TALENT
Luxe trips, goodiebags met coole gadgets, 
diners, pleit wedstrijden en game-events. 
Grote advocatenkantoren halen alles uit de kast 
om talent binnen te halen. ‘Het aanbod lijkt steeds 
groter te worden, de reizen uitgebreider en mooier.’

DOOR�/�FRANCISCA�MEBIUS

Sjoerdtje Porte
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Het doel is om studenten op een 
inhoudelijke manier kennis te laten 
maken met ons kantoor, zodat ze een 
duidelijk beeld krijgen van wie wij 
zijn en wat onze cultuur is.’
De advocatenkantoren bereiken 
de studenten via Facebook, Insta-
gram, Linkedin, mailings, stu-
die- en studentenverenigingen en 
speciaal opgerichte websites voor 
jong talent. Volgens masterstudent 
ondernemingsrecht aan de Univer-
siteit Leiden Bob Barnhoorn (25), 
die deze zomer een studentstage 
bij CMS volgde, knallen de reisjes 
naar het buitenland er het meest uit. 
‘Daar wordt veel over gepraat onder 
studenten. Het aanbod lijkt steeds 
groter te worden, de reizen uitgebrei-
der en mooier.’ Volgens de student is 
het een vreemde gewaarwording. ‘Als 
student moet je keihard je best doen 
om ergens aan de bak te komen. 
 Tegelijkertijd doen advocatenkan-
toren duidelijk hun uiterste best 
om goede studenten te bereiken en 
binnen te halen.’
Bang om door de bomen het bos 
niet meer te zien, is hij niet. ‘Het is 
leuk dat er zoveel keuze is en je ziet 
dat studenten toch een bepaalde 
voorkeur hebben in het soort recruit-
mentactiviteit. De een vindt een trip 
naar het buitenland leuk, de ander 
kiest bewust voor een lunch of klein-
schalig diner.’
Jaya Baran (23), meester in het 
strafrecht, masterstudent fiscaal 
recht aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en werkstudent bij ad-
vocatenkantoor NautaDutilh, vindt 
het positief dat kantoren zoveel inzet 
tonen bij het vergaren van goede 
werknemers. ‘Dat hierbij reisjes en 
andere social events worden ingezet, 
maakt het informeel, gezellig en 
aantrekkelijk.’

JONGER WERVEN
De grote advocatenkantoren begin-
nen mede door de concurrentiestrijd 
in een steeds vroegere fase van de 
rechtenstudie met werven. Werd 
vroeger alleen ingezet op de (bijna-)
masterstudent, inmiddels wordt al 
jacht gemaakt op tweedejaars- en 
soms zelfs eerstejaarsstudenten.
Zo bieden onder meer CMS, De 
Brauw en Houthoff studenten al aan 
het begin van de bachelor de kans 
om kennis te maken met het advo-
catenkantoor. Bij Houthoff bijvoor-
beeld ontmoeten studenten tijdens 
informele events als de Houthoff Col-
lege Tour en Houthoff at the Beach 
kantoorgenoten. Het kantoor biedt 
jaarlijks ruimte aan ruim honderd 
student-stagiairs. ‘Het belangrijkst is 
om al vroeg een relatie op te bouwen 
met potentiële nieuwe kantoorgeno-
ten en die over een langere periode 
goed te onderhouden,’ zegt senior 
recruiter Josephine van Meer.
Volgens Pim van Mierlo, recruit-
mentmanager bij NautaDutilh, loopt 
goede werving gedurende de hele 
bachelor en master. ‘Het is als het 
aanmoedigen van deelnemers aan 
een marathon: je bent aanwezig bij 
de start om de deelnemers succes 
te wensen, gedurende het parcours 

moedig je ze aan en deel je bidons uit 
en bij de finish vang je ze op met een 
handdoek en een medaille. Je kunt 
talent niet binnenhalen aan het ein-
de van hun studie als je ze niet voor 
langere tijd hebt gevolgd.’
Ook Christ’l Dullaert van Le Tableau, 
een interim-bureau voor advocaten, 
ziet dat de advocatenkantoren in een 
steeds vroegere fase bij studenten in 
het vizier willen komen. ‘Vooral op 
studenten die deelnemen aan een 
honours programme, een aanvullend 
programma voor gemotiveerde en 
talentvolle studenten, wordt vroeg 
jacht gemaakt. Dat is iets van de 
laatste jaren.’
Evelien van Veen (25), masterstu-
dent ondernemingsrecht aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam en 
student-stagiair bij Houthoff, heeft 
een duidelijk doel voor ogen als het 
gaat om recruitmentactiviteiten. ‘In 
het laatste jaar van mijn studie ben 
ik naar activiteiten gegaan van die 
kantoren waar ik al goed contact mee 
had. Kantoren waar ik daadwerkelijk 
een indruk achter kon laten voor 
eventuele vervolgstappen in mijn car-
rière. Daarvoor zag ik de activiteiten 
als gelegenheden waar de focus meer 
lag op gezelligheid. Het meest ge-
bruikte promotiemateriaal is zonder 
twijfel het linnen tasje met promo-
tiemateriaal. Een van mijn favoriete 
items is de Fitbit van Houthoff.’

ANDERE SECTOREN
Rechtenstudenten kiezen vaker voor 
een baan buiten de advocatuur. Ook 
dat maakt dat de concurrentiestrijd 
tussen de grote advocatenkantoren 

Jaya Baran

Hoogste vergoeding
Van tien verschillende branches betaalt de advocatuur gemiddeld de hoogste 
vergoedingen aan student-stagiairs. Dat blijkt uit een analyse van online 
carrièrenetwerk Magnet.me.
Magnet.me vergeleek bijna tweeduizend stagevergoedingen in tien branches. 
Gemiddeld betalen advocatenkantoren een vergoeding van 699 euro per maand 
aan hun student-stagiairs. Met een gemiddelde vergoeding van 595 euro per 
maand komt de overheid op een tweede plek.
De top-5 van best betaalde stageplaatsen ligt overigens buiten de advocatuur. 
Managementconsultant Andersson Elffers Felix in Utrecht biedt met 1.600 euro 
per maand de hoogste vergoeding. Het eerste advocatenkantoor staat op de 
zesde plaats. Dat is DLA Piper met een stagevergoeding van 850 euro per maand.
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Ben je toe aan een volgende stap in jouw carrière?

SmeetsGijbels is een advocatenkantoor, gespecialiseerd in het personen- en  
familierecht en het erfrecht, waar vakkennis en ervaring samen gaan met  
plezier in het werk.

Wij hebben op zowel het Amsterdamse als het Rotterdamse kantoor plaats  
voor een enthousiaste en ambitieuze advocaat-medewerker met aantoonbare  
belangstelling voor en ervaring op het gebied van het personen-en familierecht.

Geïnteresseerd? Richt dan jouw sollicitatie aan  
mevrouw mr. L.S. Timmermans (mailadres:  
marlenne.vanleeuwen@smeetsgijbels.com) of  
neem contact op voor meer informatie.

READY, SET... 

GO!
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TOE AAN EEN 
NIEUWE UITDAGING?

Ter overname aangeboden:
Juridisch vluchtclaim-bureau

» goede reputatie
» wettelijk geregistreerde brandmark

Prijs nader overeen te komen 

Reageren: institutehumanrelations@gmail.com

???Durf jij 
het aan om de 
lat hoog te 
leggen, maar de 
drempel laag? 

Wij zoeken een enthousiaste 
advocaat-medewerker en 

een advocaat-stagiair(e) 
verbintenissenrecht als versterking 

van ons advocatenkantoor in 
Veenendaal. Je komt terecht in 

een dynamisch team binnen een 
ondernemingsgerichte praktijk. 

Solliciteer direct op deze vacature 
door jouw cv en motivatie naar 

rvanhuussen@axiusadvocaten.nl 
te sturen of een kijkje te nemen 

op www.axiusadvocaten.nl/
vacatures

Advocatenblad_2019_09.indd   35 25/10/2019   13:59:30



Met OpMaat heeft u 
altijd toegang tot:

> Het laatste nieuws binnen uw 
vakgebied

> Alle middelen om uw zaak goed te 
onderbouwen

> De meest relevante jurisprudentie 
en commentaren

> De laatste ontwikkelingen in 
verdiepende tijdschriftartikelen

> Actuele wet- & regelgeving 
Nederland

Kies voor succes, 
kies voor OpMaat
De juridische bouwstenen voor 
uw dagelijkse praktijk

Wilt u de zekerheid hebben dat u nooit juridische actualiteiten mist? In OpMaat stelt u zelf attenderingen in op belangrijke 

onderwerpen. Kies OpMaat per domein, een combinatie van domeinen of het volledige pakket. U beslist!

Kijk voor meer informatie op www.sdu.nl/opmaat

Wij zijn een niche kantoor met aandacht voor elkaar 
en voor onze klanten. Axon is niet het zoveelste 
 advocatenkantoor waar productie wordt gedraaid 
met lange werkdagen. Onze mensen vinden een 
 goede balans tussen hun werk en privéleven belang-
rijk. Veel humor, gezamenlijk lunchen en gedeelde 
 belangstelling voor life sciences en de wens om 
 waarde toe te voegen aan de wereld zijn kenmerken 
van ons kantoor. Wie weet schrijf jij de eerste contrac-
ten of adviezen voor de start-up die later een baan-
brekend nieuw geneesmiddel ontwikkelt of help je 
hen de doorslaggevende keuzes te maken.

We zijn klein maar toch ook groot: dankzij een 
ijzersterke reputatie werken we intercontinentaal met 
ons internationale netwerk van buitenlandse boutique 

firms en zijn een van de grootste praktijken op het 
gebied van life sciences in Nederland. Onze cliënten 
variëren van wereldspelers tot start-ups.

Wij bieden onze mensen een flexibele en uitdagende 
werkomgeving en moedigen ze vanaf het begin 
aan om hun eigen niches binnen de life sciences te 
ontwikkelen en om expert te worden in opkomende 
industrieën en nieuwe rechtsgebieden. 

Interesse? Neem contact op met Marjon Kuijs:
088 6506500 of marjon.kuijs@axonadvocaten.nl

Axon Advocaten in Amsterdam is goed bereikbaar 
met ov, auto en fiets.
www.axonlawyers.com

Axon Advocaten is op zoek naar slimme senior en 
junior advocaten met liefde voor de life sciences.

CAREEROPPORTUNITY
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heviger wordt. Een goed afgeronde 
rechtenstudie leidt minder vanzelf-
sprekend naar een advocatenkan-
toor, blijkt uit onderzoek (Legal 
Talent Survey) onder driehonderd 
topstudenten van Legal Top Talent, 
specialist op het gebied van werving 
en selectie voor excellente rechten-
studenten. Hun jaarlijkse onderzoek 
voor individuele advocatenkantoren 
laat zien dat met name de interesse 
in start-ups groeit. Daarnaast neemt 
de belangstelling voor The Big Four 
toe. Paula ter Beek van Legal Top 
Talent: ‘De advocatuur staat nog 
verreweg bovenaan, maar een juridi-
sche functie bij een corporate of een 
functie binnen de rechterlijke macht 
wordt steeds serieuzer overwogen. 
Work-life-balance is een belangrijk 
struikelblok om de advocatuur in te 
gaan. Daarin zien we een trend.’
Huseyin Simsek (29), oud-stu-
dent-stagiair van Houthoff en nu 
advocaat-stagiair, beaamt dat andere 
sectoren interessant zijn voor rech-
tenstudenten. ‘Ik heb naast verschil-
lende studentstages bij middelgrote 
en grote advocatenkantoren ook 
gekeken bij The Big Four vanwege 
mijn fiscale achtergrond. Zo heb ik 
kennisgemaakt met verschillende 
disciplines en uiteindelijk een wel-
overwogen keuze gemaakt.’
Om andere sectoren voor te zijn, 
willen advocatenkantoren goede stu-
denten nog sneller aan zich binden. 
Sollicitatieprocedures zijn daar-
door in vergelijking met een aantal 
jaren geleden drastisch verkort, tot 
soms wel één dag. Houthoff is een 
van de kantoren die studenten de 
 mogelijkheid biedt om te sollicite-
ren in één dag: Houthoff Het Grote 
Gesprek.
Van Meer: ‘Deze dag bestaat uit 
verschillende rondes. Zo zijn er 
diverse gesprekken met partners en 
krijgen de kandidaten onder andere 
een casus om uit te werken. Aan 
het einde van de dag wordt meteen 
bekend of de kandidaat een aanbod 
ontvangt. Deze aanpak wordt erg 
gewaardeerd dankzij de snelheid. 
Daarnaast  krijgen kandidaten 

meteen veel inzicht in Houthoff 
en wij in hen.’

IMPACT
Wat verder opvalt, is dat student-sta-
giairs in hun eerste baan meteen een 
rol van betekenis willen spelen. Ver-
beek van CMS: ‘Ze willen direct daad-
werkelijk een bijdrage leveren aan 
lopende zaken. Dat, in combinatie 
met de sfeer van het kantoor, is het 
belangrijkst voor studenten die een 
keuze moeten maken.’ Student-sta-
giairs bij CMS verrichten daarom 
vergelijkbare werkzaamheden als 
een beginnend advocaat-stagiair. 
‘Zo krijgen ze een goed beeld van de 
inhoud en het werken in de internati-
onale advocatuur.’
Van Doorne en De Brauw herkennen 
dit fenomeen. Bij Van Doorne krijgen 
beginnend advocaten 
daarom sneller eigen 
verantwoordelijkheid 
dan vroeger. De Brauw 
is een aantal jaren 
geleden gestart met 
een staffing-afdeling 
die zaken toewijst. ‘Daarbij wordt 
rekening gehouden met individu-
ele ambities, het opbouwen van 
track-record en werkdruk. Dat spreekt 
studenten aan,’ zegt Head of Talent 
Development & Recruitment Michiel 
Mak. ‘Studenten denken al vroeg in 
hun carrière na over persoonlijke 
ontwikkeling, ambitie en de vraag 
hoe je een waarde volle toekomstbe-
stendige expertise opbouwt.’
Advocaat-stagiair De Geus (26) van 
De Brauw beaamt dat. Voor hem is 
het belangrijk dat een kantoor blijft 
uitdagen. ‘Dat doet De Brauw door 
beginners verschillende secties te 
laten zien. En er wordt vanaf dag één 
een beroep gedaan op je creativiteit, 
je juridisch inzicht en je bereidheid 
om de leiding te nemen. Bij welk 
kantoor mag je als starter direct aan 
de slag voor vijftien cliënten? Je trapt 
je carrière af met twintig andere 
advocaten en hebt meteen het gevoel: 
we’re in this together.’
Advocaat-stagiair Simsek zegt 
ook dat het kunnen bijdragen een 

belangrijke factor was in zijn keuze 
voor Houthoff. ‘Ik wil aan uitdagende 
zaken werken. Dat in combinatie met 
een goed salaris, leuke sfeer, prettige 
omgeving, sociale activiteiten 
en voldoende aandacht voor 

ontwikkeling. Het gaat om de mix.’
Dullaert van Le Tableau vindt dat 
kantoren daarnaast meer aandacht 
moeten besteden aan het feit dat veel 
studenten rechten gaan studeren om 
bij te dragen aan een rechtvaardiger 
wereld. ‘Dat rechtvaardigheidsgevoel 
komt maar zelden aan bod in de da-
gelijkse commerciële grote praktijk. 
Daar moeten studenten zich bewust 
van zijn. Ik zou het vernieuwend vin-
den als kantoren zeggen dat starters 
bijvoorbeeld drie of vier pro bono za-
ken per jaar mogen doen. Dan komen 
ze aan die zingeving beter tegemoet.’

WERK-PRIVÉBALANS
Volgens Ter Beek van Legal Top 
 Talent stellen starters zich eerder 
dan vroeger de vraag welk doel hun 
werk heeft. Dat past bij het inmiddels 
niet meer nieuwe fenomeen dat de 
jonge generatie advocaten een ande-
re vraag en behoefte heeft op het ge-
bied van work-life-balance, persoon-
lijke ontwikkeling en flexibiliteit. 
Ter Beek: ‘Hadden starters vroeger 

‘Een rechtenstudie leidt 
minder vanzelfsprekend 
naar een advocatenkantoor’

Huseyin Simsek
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met lange werkdagen. Onze mensen vinden een 
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van ons kantoor. Wie weet schrijf jij de eerste contrac-
ten of adviezen voor de start-up die later een baan-
brekend nieuw geneesmiddel ontwikkelt of help je 
hen de doorslaggevende keuzes te maken.

We zijn klein maar toch ook groot: dankzij een 
ijzersterke reputatie werken we intercontinentaal met 
ons internationale netwerk van buitenlandse boutique 
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Wij bieden onze mensen een flexibele en uitdagende 
werkomgeving en moedigen ze vanaf het begin 
aan om hun eigen niches binnen de life sciences te 
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als doel om zo snel mogelijk partner 
te worden, nu is de vraag wanneer ze 
met  sabbatical kunnen.’
Van Doorne past zich daar naar eigen 
zeggen sinds enkele jaren op aan. 
‘Zo zijn werktijden flexibel in te delen 
en wordt er bij ons niet meer raar 
opgekeken als een medewerker met 
sabbatical gaat,’ vertelt hr-manager 
Simone Burgers.
Ook Loyens & Loeff ziet dat kan-
didaten andere verwachtingen 
hebben. Recruiter Porte: ‘Vitaliteit, 
toekomstplannen, tweeverdieners, 
sabbaticals, reizen. Het zijn thema’s 
waar je als kantoor over na moet den-
ken. Het is allang duidelijk dat het 
geen rage betreft, maar de nieuwe 
standaarden. Ik zie het als positieve 
ontwikkelingen. De uitdaging is om 
het zo snel mogelijk te integreren in 
je processen en cultuur. Zo maak je 
het verschil.’
Student-stagiair Evelien van 
Houthoff stelt dat het inderdaad 
belangrijk is om met een kantoor 
op één lijn te zitten. ‘Hard werken is 
geen enkel probleem, maar er moet 
wel aandacht zijn voor het thema.’ 
De Geus vindt het belangrijk dat het 
kantoor medewerkers flexibiliteit 
gunt om de vele uren tot op zekere 
hoogte zelf in te delen. ‘Die ruimte 
krijg ik en daardoor is de werkdruk 
goed vol te houden.’

CREATIVITEIT
Niet alleen goede cijfers, ook social 
skills zijn een belangrijke factor 
geworden in de jacht op talent. Maar 

volgens Dullaert selecteren advoca-
tenkantoren nog te eenzijdig. ‘Wat 
mij betreft, is de beste advocaat van 
de toekomst iemand die creatief is. 
Dat is niet altijd degene die de beste 
cijfers haalt. Je moet niet alleen goe-
de, sociale juristen binnen trekken, 
maar ook mensen die het lef hebben 
om het anders te doen. Die out of the 
box denken als het gaat over digitali-
sering, goedkopere aanbieders, cliën-
ten die steeds meer gaan shoppen.’
Volgens Van Mierlo van NautaDutilh 
wordt er wel degelijk op dit soort 
zaken gelet. ‘Natuurlijk is het mooi 
als een student goede cijfers heeft ge-
haald, maar bij het aannemen van ta-
lent kijken we naar meer dan alleen 
een cijfergemiddelde. Topsport, een 
bestuursjaar, bijbanen, vrijwilligers-
werk, het spreken van 
verschillende talen, 
stages, een wereldreis. 
Studenten kunnen 
zich op veel manieren 
ontwikkelen en on-
derscheiden. Voor alle 
kandidaten geldt dat 
we graag een gezonde 
mate van nieuwsgierigheid zien.’
Voor recruiter Mak van De Brauw is 
het belangrijk dat studenten juridi-
sche kennis en analytische vaardig-
heden kunnen inzetten om te inno-
veren. ‘Dat je creatief durft te zijn 
en zo uiteindelijk tot een praktisch 
en doeltreffend advies kunt komen 
op ingewikkelde vraagstukken. Dat 
leer je niet in de collegezaal, maar 
on the job.’

STUDENTSTAGE
Wat is nu het meest waardevol om te 
doen voordat je de belangrijke keuze 
voor een kantoor maakt?
Volgens student-stagiair Bob (CMS) 
is dat zonder twijfel de studentstage. 
‘Dan leer je een kantoor pas echt 
kennen. Je ziet hoe mensen werken 
en hoe de balans tussen werk 
en privé is. Tijdens mijn stage 
vertelden verschillende advocaten 
over het CMS internationale 
voetbaltoernooi dat op verschillende 
locaties in Europa wordt gehouden. 

Dat soort gave dingen trekt mij.’
Evelien van Veen (Houthoff) vindt 
dat je een studentstage alleen moet 
doen als je daadwerkelijk een klik 
hebt met het kantoor. ‘Dan geeft het 
je een mooie inkijk in het leven van 
een advocaat. Het is voor een belang-
rijk deel een gevoelskwestie.’
Ook De Geus van De Brauw beveelt 
een studentstage of studentmede-
werkerschap aan. ‘Borrels, diners en 
reizen zijn mooie ervaringen, maar ik 
zou ze toch vooral zien als een eerste 
kennismaking. Een kantoor leer je 
pas echt kennen door er op bezoek te 
gaan en mee te draaien.’
Daarnaast raadt De Geus aan om 
mee te doen aan een pleitwedstrijd. 
Zelf nam hij onder begeleiding van 
organisator De Brauw deel aan de 

Amsterdam Law Trials. ‘Door de 
actieve begeleiding van advocaten 
van het kantoor krijg je een goede in-
druk, zonder dat je er twee maanden 
meedraait. Na deelname werd mij 
gevraagd om de volgende editie te 
organiseren. Dat heb ik toen gedaan. 
Het is voor mij de reden geweest om 
voor een toekomst als advocaat bij 
De Brauw te gaan.’

‘Hadden starters vroeger als doel 
om zo snel mogelijk partner te 
worden, nu is de vraag wanneer 
ze met sabbatical kunnen’

Josephine van Meer

Bob Barnhoorn
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PROFIEL:
� Minimaal vier jaar werkervaring als  
   advocaat;
� Affi niteit met de commerciële 
   zakelijke markt;
� Goede beheersing van de 
   Nederlandse en tenminste één  
   buitenlandse taal (bij voorkeur Duits)  
   in woord en geschrift;
� Pragmatische instelling;
� Goede acquisitievaardigheden;
� Zelfstandig met een collegiale  
   houding;
� Ambitieus en leergierig;
� Flexibel en enthousiast;
� Beschikking over rijbewijs B.

Herkent u zichzelf hierin en hebt u de 
wens om een zelfstandige praktijk te 
voeren en uit te breiden binnen ons 
team, dan bent u wellicht onze nieuwe 
collega.

WIJ BIEDEN
Wij bieden u goede arbeids-
voorwaarden, fl exibiliteit, mogelijkheid 
tot verdere ontplooiing en een 
informele collegiale werksfeer. Tevens 
is er binnen ons advocatenkantoor 
ruimte om u te specialiseren en staan 
wij open voor nieuwe initiatieven. Een 
parttime invulling van de functie is 
bespreekbaar.

Bent u naar aanleiding van het 
bovenstaande geïnteresseerd in een 
werkplek bij Aspremont Advocaten, 
stuur dan uw sollicitatiebrief voorzien 
van CV en foto naar:

Aspremont Advocaten
t.a.v. de heer A.J.W. van der Zwan
Industrieweg 19
4051 BW OCHTEN
secretariaat@aspremontadvocaten.nl

VACATURE 
ADVOCAAT (MEDEWERKER) (M/V)

Meer informatie over ons kantoor vindt u op www.aspremontadvocaten.nl

Aspremont Advocaten, gevestigd 
nabij de A15 tussen Tiel en 
Arnhem, zoekt naar een advocaat 
medewerker voor de algemene 
commerciële praktijk.

Aspremont Advocaten typeert 
zich als een ondernemend 
kantoor met thans drie advocaten, 
een managing partner en een 
goed geoutilleerd secretariaat. 
De advocaten richten zich op 
verschillende rechtsgebieden, voor 
de zakelijke markt. 

Aspremont Advocaten is een 
vaste partner voor landelijk 
en internationaal opererende 
ondernemers.

VAN BUUREN ADVOCATUUR IS OP ZOEK NAAR 
ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS VOOR DE NIEUWE 
LOCATIE IN DORDRECHT

Van Buuren Advocatuur is een toegankelijk kantoor met 
een praktische en zakelijke instelling. Kenmerkend voor 
de handelwijze van Van Buuren Advocatuur is haar doel- 
en klantgerichte aanpak, waarbij het zoeken naar een 
passende oplossing centraal staat. De betrokkenheid bij 
cliënten staat hoog in het vaandel. 

Van Buuren Advocatuur | www.vanbuuren-advocatuur.nl
info@vanbuuren-advocatuur.nl | 078-8427839

De vestiging in Dordrecht is op loopafstand van station 
Dordrecht Centraal.

Van Buuren Advocatuur is op zoek naar:
(BEGINNEND) ADVOCAAT MEDEWERKER(S) 
OP HET GEBIED VAN HANDELS-, OF ERFRECHT

INFO@GRIPADVOCATEN.NL  -  ( 024 )  220  0101
ORANJES INGEL  2 ,  6511NS  N IJMEGEN 

WWW.GRIPADVOCATEN.NL

Grip advocaten zoekt in verband 
met uitbreiding van de praktijk een 
gedreven advocaat(-stagiair) familie- 
en/of erfrecht.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mr. Mark-Jan Germs.

Bolwerk Advocaten Enschede zoekt versterking!

    Wij zijn op zeer korte termijn op zoek naar een:

 �  advocaat sociaal zekerheidsrecht (met afgeronde stage)  
    die een lopende praktijk kan en wil overnemen;

 �  advocaat met een afgeronde stage, die zelfstandig          
    praktijk kan voeren en die werkzaam kan zijn op (een)   
    rechtsterrein(en)  waarbinnen wij zelf nog niet actief zijn.

    Samenwerking zal plaatsvinden op basis van kostendeling.

Interesse? Schriftelijke 
sollicitaties, voorzien van uw 
cv, ontvangen wij graag vóór 
1 december 2019 per e-mail
(info@bolwerkenschede.nl)
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A dvocaat Marie-José Gilsing 
(48) werkt sinds drie jaar in 
Leiden, in een kantoor met 

uitzicht op het Rapenburg. ‘Er komen 
hier kleuterklasjes langs op weg naar 
het Rijksmuseum van Oudheden, 
studenten, toeristen, het is echt een 
leuke plek,’ vertelt Gilsing over haar 
kantoor. Lopend langs een mooi 
hofje, een zoektocht naar de voorma-
lige rechtbank, is ze helemaal weg 
in ‘eigen’ stad. Gilsing heeft sinds 
zes jaar een eigen kantoor, ze deelt 
kantoorruimte met een collega-ad-
vocaat. Ze begon ooit in een sectie 
ondernemingsrecht, werkte in het 
jeugdrecht, strafrecht en deed civiele 
cassaties, maar haar eindbestem-
ming vond ze in het personen- en 
familierecht en jeugdrecht. ‘Ik vind 
het stimulerend en inspirerend om 

cliënten in familiezaken bij te staan. 
Ik wil mensen vooruithelpen, dat 
kan in een echtscheiding of andere 
familiezaak goed. Daarin moet je het 
juridisch zo afhandelen dat ze ook 
weer verder kunnen. En deze cliënten 
zijn ook enigszins te coachen.’
Coachen, het woord valt niet voor 
het eerst in het gesprek, Gilsing is er 
vol van. Ze benadert het onderwerp 
zakelijk, ervan overtuigd dat elke 
advocaat zich beter met zijn of haar 
persoonlijkheid kan profileren dan 
puur met de vakinhoud en profes-
sionele vaardigheden. ‘Coaching is 
een manier om jezelf beter te leren 
kennen en daardoor beter te worden 
in je werk. Je voorkomt er tegelijker-
tijd mee dat je vastloopt.’ Het idee 
dat je alleen naar een coach gaat als 
het niet goed gaat, vindt ze achter-

haald. ‘Coaching maakt je sterker en 
voorkomt dat je in de stress komt. 
Kantoren kunnen het ook inzetten 
om te groeien en zich scherp te 
positio neren. Wil je dat goed doen, 
dan moeten eerst de advocaten zelf 
een antwoord hebben op de vraag 
wie ze zijn.’
Gilsing gelooft sterk dat advocaten 
kunnen groeien als mens en professi-
onal door zich te laten coachen, maar 
geeft eerlijk toe dat haar missie nogal 
eens strandt bij de maatschapsverga-
dering, die andere prioriteiten stelt. 
‘Ik zou ze graag inspireren om te in-
vesteren in hun medewerkers, maar 
ze zien persoonlijke ontwikkeling 
als een kostenpost.’ En dat terwijl de 
cliënt op zoek is naar een betaalbare, 
empathische specialist, parafraseert 
ze onderzoek van het Advocatenblad 
uit 2018. ‘Kantoren kijken naar hun 
businessmodel en de vakinhoud, 
maar aan empathisch vermogen 
wordt niets gedaan. Het mooie van 
empathie, of emotionele intelligen-
tie, is dat je die kunt trainen.’
Gilsing spreekt regelmatig advocaten 
die merken dat ze in een vastgeroest 
patroon zitten. ‘Mensen handelen 
en gedragen zich vaak naar over-
tuigingen die ze in de loop van hun 
leven hebben opgedragen gekregen, 
van school, van hun ouders. Naar 
die overtuigingen zijn ze gaan leven. 

Empathie als 
handelsmerk

DOOR�/�ERIK�JAN�BOLSIUS�����BEELD�/�SJOERD�VAN�DER�HUCHT

Marie-José Gilsing wil haar beroepsgroep 
helpen meer empathisch te worden. Dat vragen 

cliënten, weet ze. Ze coacht collega’s die dat 
deel van hun dienstverlening willen verbeteren.

Marie-José Gilsing
2013-heden Orbis Advocatuur, De Cirkel coaching

2000-2013 De Boorder & Gilsing Advocaten

1999-2000 Alt & De Boorder Advocaten

1998-1999 Hekkelman Terheggen & Rieter Advocaten

Alleenstaand, twee kinderen
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Ze merken dat ze daar zelf helemaal 
niet achter staan, maar dat ze ernaar 
zijn gaan leven. Iemand komt bij 
mij als het op meerdere terreinen in 
zijn of haar leven niet lekker loopt, 
dat hoeft niet alleen in het werk te 
zijn. Vergelijk het met een ezeltje dat 
rondjes draait in een groef en steeds 
verder vast komt te zitten. Er is lef 
voor nodig om uit dat patroon te 
stappen.’

OPSTAND
Het klinkt aanlokkelijk, een heel 
kantoor met zelfbewuste, empathi-
sche advocaten. Maar: ‘De partners 
denken dat er opstand ontstaat als 
iedereen zijn grenzen gaat aangeven. 
Dat is absoluut niet zo. Veel kantoren 
hebben last van verloop van perso-
neel. Dat komt omdat de medewer-
kers ervaren dat ze hun situatie niet 
bespreekbaar kunnen maken. En wat 
doen ze dan? Of ze melden zich ziek 
of ze stappen eruit. Terwijl, als je als 
werkgever investeert in hen als mens, 
creëert dat een enorm gevoel van 
loyaliteit en wederkerigheid. Als ze de 

ruimte krijgen om aan zichzelf te wer-
ken, zullen ze dat nooit misbruiken, 
maar alleen aangrijpen als het nodig 
is.’ Volgens Gilsing zit het gebrek aan 
loyaliteit van medewerkers de ont-
wikkeling van het kantoor ook in de 
weg. ‘Een veelgehoorde klacht van de 
partners is dat de advocaten niet echt 
aan acquisitie doen. Dat komt omdat 
ze niet intrinsiek gemotiveerd zijn om 
jouw business vooruit te helpen. Ze 
denken: het zal mijn tijd wel duren.’
Zelf heeft ze in haar loopbaan steeds 
geïnvesteerd in persoonlijke ontwik-
keling, vertelt Gilsing. ‘Toen ik in 
1998 begon als advocaat was er geen 
enkele begeleiding op persoonlijk 
vlak. Ik heb daar altijd tijd en energie 
in gestoken en naarmate ik als 
privépersoon sterker werd, had dat 
ook invloed op mijn functioneren als 
professional. Ik krijg naast positieve 
feedback op de vakinhoud vooral 
mooie feedback op het persoonlijke 
vlak. Laatst zei een cliënt dat ik me zo 
goed kon verplaatsen in wat de zaak 
voor haar betekent en haar gevoel 
mooi in een brief had verwoord. Dat 

is fijn om te horen, dan heb ik echt 
geleverd wat ze verwachtte.’
Gedurende de wandeling zoekt 
Gilsing het oude gerechtsgebouw 
in de Leidse binnenstad. Als ze 
poseert voor de fotograaf, ziet ze bij 
toeval het beeld van Vrouwe Justitia. 
Geïnspireerd door de leidsvrouw ver-
telt ze hoe ze het collega’s gunt om 
uit vastgeroeste patronen te komen. 
‘Niet alleen dit beroep is van oudsher 
erg gefocust op feiten, bewijs, proce-
dures, in de hele maatschappij is er 
meer aandacht voor het cognitieve 
dan het emotionele. Hoe kan het dat 
zoveel advocaten burn-out raken, 
gestrest zijn, dat er veel verloop is van 
personeel? Dat zijn allemaal signa-
len dat ze niet erg op hun plek zijn.’ 
Het liefst zou ze een heel kantoor 
onder handen nemen. ‘Mijn handen 
jeuken, omdat ik weet dat coaching 
die kantoren ongelooflijk veel gaat 
opleveren. Ze krijgen bevlogen me-
dewerkers die met plezier naar hun 
werk gaan en daardoor ook harder en 
loyaler werken, uit zichzelf. En de 
cliënten zijn veel tevredener.’

‘Partners denken 
dat er opstand 
ontstaat als 
iedereen zijn 
grenzen aangeeft’
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SAFARI IN AFRIKA?SAFARI IN AFRIKA?
Tanzania  

Kenia  
Madagaskar  

Oeganda  
Rwanda  

Zimbabwe  
Namibië

Botswana  
Zambia  

Mozambique 
Seychellen  

Mauritius  
Zuid-Afrika

Op jambo.nl en in onze brochure vindt u ruim 100 uitgekiende reizen of
bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat. 

De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!

Al sinds 1979 dé Afrika specialist
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D e zaal zit tjokvol. ‘Ik heb uit het dossier begrepen dat de 
emoties in deze zaak kunnen oplopen,’ zegt de bestuurs-
rechter tot de zaal. ‘Ik zou u willen vragen die vanmiddag in 

bedwang te houden.’
St. Barbara is een oude, rooms-katholieke begraafplaats aan de 
oostkant van Utrecht met een monumentenstatus. Het aantal begra-
fenissen neemt af. Tien jaar terug waren het er nog 200, in 2018 nog 
130. Met het oog op de toekomst wil het bestuur daarom een gebouw 
neerzetten met een crematieoven.
In het bestemmingsplan heeft St. Barbara deels de bestemming 
begraaf plaats en deels de bestemming groen. De gemeente Utrecht 
vindt dat die bestemming ook cremeren omvat. Om die reden ziet 
de gemeente het  crematiegebouw als een bijgebouw en verleende 
een omgevings vergunning via de korte procedure. Zeer tegen de zin 
van  omwonenden, die bang zijn voor extra verkeer en uitstoot van 
 schadelijke stoffen.
Cremeren en begraven zijn iets heel anders, zegt advocaat Erika 
Samuels Brusse. ‘Er kan dus geen sprake van zijn dat het crematiege-
bouw een  bij behorend bouwwerk is. De gemeente had de uitgebreide 
procedure moeten toepassen, niet de korte.’
‘Als mevrouw gelijk heeft, is er geen sprake van een bijgebouw,’ zegt 
de rechter tegen jurist Harry de Keijzer van de gemeente Utrecht.
‘Het crematiegebouw kan op zich niet bestaan,’ zegt De Keijzer. 
‘Het is  helemaal afhankelijk van de aula.’
‘Maar er is een ruimte voor afscheid,’ zegt Samuels. ‘In die zin kan het 
gebouw zelfstandig worden gebruikt.’
De gemeente is op wel meer punten in gebreke gebleven, betoogt ze. 
Waarom is er bijvoorbeeld geen advies ingewonnen bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed? ‘De hele begraafplaats is een rijksmonu-
ment dat wordt aangetast door dit nieuwe gebouw.’
‘Op de website van de rijksdienst staan voorbeelden wanneer je een 
 advies moet vragen,’ zegt de jurist van de gemeente. ‘Als de structuur 
ingrijpend wordt gewijzigd, als er in een zichtas wordt gebouwd, als er 
bomen worden gekapt maar niet herplant – allemaal niet aan de orde.’
Twee weken later volgt de uitspraak. Volgens de rechter heeft 
de gemeente geen fouten gemaakt bij de vergunningverlening. 
Het crematiegebouw is functioneel verbonden met de rest en kan 
dus worden aangemerkt als een bijgebouw. Advies van de rijksdienst 
was niet nodig omdat de  monumentale waarde van de begraafplaats 
niet wordt aangetast.
De hele uitspraak is te vinden onder ECLI:NL:RBMNE:2019:3962.

Meer weten? Lees de uitgebreide 
versie op advocatenblad.nl, 
rubriek Ter Zitting.

TER ZITTING

Crematorium
DOOR�/�LARS�KUIPERS

Utrecht-Oost loopt te hoop tegen een crematorium 
op de begraafplaats St. Barbara. Bij de rechter 
draait het om de vraag: is het een bijgebouw?

Meer agendanieuws vindt u op 
advocatenblad.nl/agenda.

AGENDA

JAARCONGRES ECP 
Het 22e Jaarcongres van het ECP (Platform 
voor de InformatieSamenleving) staat in 
het teken van De Toekomst van de informa-
tiesamenleving. Hoe ziet de toekomst eruit 
door de digitalisering? En hoe kunnen we 
de kansen van deze toekomst verantwoord 
vormgeven? In het plenaire ochtendprogram-
ma staat de impact van digitalisering op de 
samenleving en ons als mens centraal. In het 
plenaire middagprogramma spreekt onder 
andere Kees Teszelszky, conservator digitale 
collecties bij de Koninklijke Bibliotheek, over 
de archivering van het internet en het nut van 
digitaal geboren erfgoed voor de toekomst.
Datum: 14 november 2019.
Locatie: Fokker Terminal, Den Haag. 
Ga naar ecp.nl/jaarcongres voor meer 
informatie en aanmelding. 

TOEGANG TOT RECHT IN TRANSITIE
Het symposium ‘Toegang tot recht in tran-
sitie’ wordt gehouden ter gelegenheid van 
het afscheid van Mies Westerveld als buiten-
gewoon hoogleraar Sociale Rechtshulp. Het 
symposium staat in het teken van het feit dat 
sociale rechtshulp en toegang tot recht geen 
rustig bezit zijn. Thema’s als het belang van 
civiele rechtspraak, de toekomst van de socia-
le rechtshulp en de potentie en risico’s van AI 
voor de toegang tot recht passeren de revue.
Datum: 22 november 2019. 
Locatie: Moot court-zaal, UvA. 
Ga naar arils.uva.nl/nl/content/evenementen/
evenementen/2019/11/toegang-tot-recht-in-
transitie.html voor meer informatie.

RECHTSSTAATCONFERENTIE NVVR
De NVvR organiseert een conferentie in 
het Vredespaleis over de bedreigingen 
van de Nederlandse rechtsstaat. In het 
ochtendprogramma komen diverse sprekers 
aan het woord, onder wie de president van het 
Poolse hoger gerechtshof, mevrouw Gersdorf. 
’s Middags kunnen de deelnemers meepraten 
over het belang van grondrechten en de 
houdbaarheid van de machtenscheiding.
Datum: 29 november 2019.
Locatie: Vredespaleis, Den Haag.
Ga naar nvvr.org/nieuws/2019/
rechtsstaatconferentie-middagprogramma-
bekend voor meer informatie. 
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Tjeerd Zuidema
2017-heden: voorzi�er Hof van Discipline 
(ook plv. voorzi�er van de kamer voor 
het notariaat ’s-Hertogenbosch en 
het regionaal tuchtcollege voor de 
gezondheidszorg Eindhoven)
2013-heden: kortgedingrechter Oost-Brabant
2002-2013: rechter in de voormalige 
rechtbanken Utrecht en Dordrecht
1986-2002: advocaat in Arnhem en Utrecht
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D e moord op Derk Wiersum 
dwong ook hem, als hoogste 
tuchtrechter, tot reflectie op 

zijn eigen rol. Immers, een tucht-
rechter oordeelt over het werk van 
advocaten. Dan moet die advocaat 
wel gewoon zijn werk kunnen doen. 
‘We gaan er als tuchtrechter vanuit 
dat je als advocaat een vrije keuze 
hebt. En dat je binnen die vrije keuze 
handelt in overeenstemming met de 
kernwaarden. We verwachten dat je 
de kernwaarde partijdigheid hoog in 
het vaandel hebt en dat je weerstand 
kunt bieden aan druk van buitenaf, 
ook als die niet van de eigen cliënt 
komt. Op het moment dat de vraag 
gaat spelen of de eigen veiligheid 
nog wel is gewaarborgd, ga je opeens 
op een andere manier kijken naar 
tuchtrechtspraak. Wat mag je in 
redelijkheid verwachten van een 

advocaat wanneer die onder heel 
kwalijke omstandigheden zijn werk 
moet doen?’
Tjeerd Zuidema (59) is niet alleen 
rechter bij de Rechtbank Oost-Bra-
bant in Den Bosch. Sinds 1 juli 2017 
is hij ook voorzitter van het Hof van 
Discipline en daarmee de hoogste 
tuchtrechter voor advocaten. Sinds 
hij voorzitter werd, heeft Zuidema de 
belangstelling voor tuchtrecht flink 
zien toenemen. De NOvA heeft een 
aparte website met tuchtrechtup-
dates gelanceerd en de specialisatie-

vereniging van tuchtrechtadvocaten 
Disciplina heeft het licht gezien.
Het Advocatenblad wijdde in septem-

ber een artikel aan de ontwikkelin-
gen in het tuchtrecht. Daaruit bleek 
dat de tuchtrechter eerder neigt naar 
bijsturen van advocaten dan naar 
straffen. En dat het verschil uitmaakt 
of je als advocaat voor de Raad van 
Discipline in Amsterdam of in Den 
Bosch komt te staan.

Herkent u de geconstateerde 
verschillen tussen de raden?
‘Tot op zekere hoogte wel. Daarbij is 
het voortraject ook van invloed. De 
wijze waarop het dekenale onder-

zoek wordt gedaan, bepaalt mede 
het verloop van de tuchtprocedure. 
Daarin zie ik verschillen. Je ziet in het 

EEN GROTERE 
ROL VOOR 
DE DEKENS
Voorzi¤er Tjeerd Zuidema van het Hof van 
Discipline bepleit een scherpere a¥akening 
tussen toezichthouder en tuchtrechter. ‘Ik kan 
me goed voorstellen dat je voor eenvoudige 
overtredingen niet langs de tuchtrechter gaat.’

‘Ik denk dat er ruimte is voor verdere 
uniformering en zou dat wel toejuichen’

DOOR�/�KEES�PIJNAPPELS�����BEELD�/�ANNELIEN�NIJLAND
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dekenberaad voorzichtige pogingen 
om tot beleid te komen, dat is een 
groeiproces. Ik denk dat er ruimte 
is voor verdere uniformering en zou 
dat wel toejuichen. Natuurlijk zul je 
regionale verschillen houden, maar 
spreek dan beleid af en als je daarvan 
afwijkt, leg dat dan uit.’
Als het aan Zuidema ligt, ontwikke-
len de dekens een uniforme werk-
wijze voor het onderzoek naar een 
klacht tegen een advocaat. ‘Je ziet dat 
de ene deken er meteen een eigen 
visie aan verbindt, de andere deken 
doet dat niet. Het dekenaal onder-
zoek wordt dan op een heel andere 
manier gepresenteerd. Als vertegen-
woordiger van het hof ben ik niet 
echt blij wanneer dekens ongevraagd 
een visie geven. Het hof beoordeelt 
in hoger beroep alleen grieven tegen 
de beslissing in eerste aanleg van de 
raad. Met de dekenvisie heeft het hof 
niets van doen, maar door sommi-
ge klagers wordt dat toch anders 
ervaren en zo komt er ruis op de 
lijn. Wanneer een deken zegt dat het 
linksom moet en de raad ook, maar 
wij besluiten dat het rechtsaf wordt, 
dan kan dat bij een klager of een 
advocaat die alsnog ongelijk krijgt tot 
vragen leiden. Hoe kan dat nou?’
Zuidema haast zich te zeggen dat een 
visie van de deken van waarde kan 
zijn. Sterker nog, je kunt er procedu-
res door voorkómen, meent hij. ‘Ik 
kan me goed voorstellen dat in het 
voortraject veel klachten kunnen 
worden afgevangen als de deken daar 
een eerste opvatting over heeft. Dan 
wordt het onderwerp van overleg 
tussen partijen. Wilt u dat ik als 
deken daar mijn opvatting over geef? 
Als partijen daar tevreden over zijn, 

hoeft het verdere traject bij de tucht-
rechter niet te worden voortgezet. 
Er zijn tal van zaken die ook op een 
andere manier opgelost hadden kun-
nen worden. Waarbij bijvoorbeeld 
een excuus wonderen had verricht.’

Welke zaken kunnen door de deken 
worden afgehandeld, welke zijn voor 
de tuchtrechter?
‘Ik kan me goed voorstellen dat je 
voor eenvoudige overtredingen op 
het gebied van permanente educatie 
en het behalen van punten niet langs 
de tuchtrechter gaat. Dat is toezicht 
en eenvoudig te markeren.
Voor de deken is het een keuze: kies 
ik het tuchtrechtelijke circuit of 
kies ik de route van het toezicht, via 
een bestuursrechtelijke boete? Wat 
mij betreft is het vaker de laatste. 
Ik beluister ook de nadelen van de 
bestuursrechtelijke weg, waarbij 
bezwaar en beroep mogelijk zijn, dat 
het allemaal zo’n gedoe is. De tucht-
rechtelijke weg is lekker snel. Dat 
zal allemaal wel. Als je de bestuurs-
rechtelijke route vaker volgt, ontstaat 
ook beleid: jurisprudentie over wat 
wel kan en wat niet. Dan verloopt het 
vanzelf gestroomlijnder. We moeten 
even door die zure appel heen bijten. 
Dan kun je bij de tuchtrechter de 
zaken voorleggen die daar ook echt 
voor zijn bedoeld.’

RONDPOMPEN
Jaarlijks komen er ongeveer 350 ap-
pelzaken binnen bij het hof. Een deel 
daarvan is afkomstig van veelklagers 
die voor onnodig veel werk zorgen. 
Dergelijke zaken horen wat hem be-
treft thuis in ‘de categorie flauwekul’.
‘We zijn als hof actief bezig een schif-

ting te maken tussen de categorie 
die terecht een beroep doet op het 
tuchtrecht en de categorie flauwekul. 
Wat je ziet, is dat er een klacht wordt 
ingediend, waarbij de deken na on-
derzoek tot een visie komt. De klager 
is het daar helemaal niet mee eens en 
dient dan een klacht in tegen de de-
ken en vraagt om een verwijzing naar 
een andere deken om de handelwijze 
van de vorige deken te onderzoeken. 
Die verwijzingsverzoeken komen 
rechtstreeks bij ons. Waar we vroeger 
zeiden geen beleidsvrijheid te heb-
ben en dus maar een andere deken te 
kiezen, stellen we daar tegenwoordig 
paal en perk aan. Dat rondpompen 
van klachten moet een keertje stop-
pen. Je ziet soms klachten waarvan 
je denkt: dit kan niet waar zijn. Ik 
heb zaken gezien waarbij over de ene 
na de andere deken werd geklaagd, 
omdat ze in het dekenberaad samen 
over de klacht zouden hebben kun-
nen smoezen. Dan houdt het voor 
mij op. Ik heb ook al tegen dekens 
gezegd dat ze daar best wat strakker 
in mogen zijn.’

Meer uniformiteit in de werkwijze 
van de dekens én die van de raden. 
Hoe krijgen we dat voor elkaar?
‘Ik denk dat iedereen actief moet zijn, 
daarom begin ik ook bij de dekens. 
Ik kan me goed voorstellen dat er 
beleid wordt gemaakt waarbij wordt 
opgetreden als er een bepaald aantal 
signalen zijn over een bepaalde 
advocaat. Ik kan me ook voorstellen 
dat eerder wordt overgegaan tot een 
dekenbezwaar als sprake is van een 
tuchtrechtelijk verleden.
Het is ook belangrijk dat we naden-
ken over welke maatregelen passend 
zijn in bepaalde situaties. Daar is een 
lange weg te gaan. Mijn voorganger 
heeft een universiteit gevraagd onze 
uitspraken te bekijken op motive-
ring. Wat opviel, is dat de inhoude-
lijke beslissing ruim gemotiveerd 
werd, maar dat de motivering van de 
opgelegde maatregel beperkt was. 
Dat betekende dat het onderzoek 
over periode 2012-2016 geen concre-
te handvatten bood.’

Tip: laat je bijstaan
Zuidema gee� advocaten die zich bij de tuchtrechter moeten 
verantwoorden graag een tip mee. ‘Ik zie vaak dat de beklaagde advocaat 
alleen op zi�ing komt. Ik vraag me af of dat gelukkig is. Als advocaat ben 
je dan niet meer de professional die adviseert, je bent zelf onderwerp 
geworden. Het is ingewikkeld om je eigen zaak te bepleiten. Als dit niet 
goed lukt, kan dat de indruk wekken dat je geen scherp zelfinzicht hebt. 
Ik zou willen adviseren hulp van anderen in te roepen.’
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(SENIOR) CIVIEL JURIDISCH ADVISEUR

Het Functioneel Parket is het landelijk onderdeel van het 
OM dat zich specialiseert in complexe zaken op de gebieden 
fraude, milieu en afpakken. Op deze onderwerpen worden 
opsporingsonderzoeken gedaan en strafzaken behandeld. 
Daarnaast leveren wij expertise over deze onderwerpen aan 
andere onderdelen van het OM. Het optreden van het OM 
heeft alleen maatschappelijke betekenis als de gepleegde 
interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor 
slachtoffers, daders en hun omgeving. Daarom verdiepen 
we ons in de vraag welke zaken we moeten oppakken om 
maatschappelijke misstanden aan te pakken. In die zaken 
moeten criminelen straf krijgen voor hun handelen en wordt 
het verdiende geld afgepakt.

° Wat verwachten we van je?
De civiel juridisch adviseur brengt civielrechtelijke kennis 
in een primair strafrechtelijk georiënteerde omgeving. 
Organisatorisch zijn de civiel juridisch adviseurs ondergebracht 
bij het Functioneel Parket, maar zij verlenen civiel juridische 
bijstand aan alle onderdelen van het OM. Die  bijstand wordt 
in de eerste plaats ingezet in afpakzaken. Daarin spelen 
regelmatig complexe (internationale) beslagkwesties, 
ingewikkelde eigendomsverhoudingen en constructies met 
rechtspersonen die een civielrechtelijke blik vereisen. 

Daarnaast wordt de civiel juridisch adviseur ingeschakeld op 
andere terreinen dan afpakzaken en wordt hij/zij geacht zijn/
haar expertise in te zetten voor allerlei andere civielrechtelijke 

aspecten die in strafzaken kunnen spelen, bijvoorbeeld op het 
gebied van het faillissementsrecht, goederenrecht en erfrecht. 

° Vaardigheden en competenties
In de basis moet je beschikken over de competenties 
oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht en 
visie. Daarnaast dien je als specialist innovatief en out of the 
box te kunnen denken. Je moet ondernemend zijn en proactief 
te werk kunnen gaan.  

° Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende functie met veel zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en professionele ruimte. Je komt te 
werken in een dynamische en leerzame werkomgeving, waarin 
je contacten onderhoudt met diverse in- en externe partijen.

° Meer weten?
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact 
opnemen met mevrouw mr. A.A.M. Elzakkers, civiel juridisch 
adviseur, tel. 088 - 699 24 00. Voor rechtspositionele aspecten 
kun je contact opnemen met de heer mr. E.C. Visser, 
vestigingshoofd FP Amsterdam, tel. 088 - 699 24 00. Informatie 
over de selectieprocedure kun je verkrijgen bij de heer M.M. 
Sättler, HR-adviseur, tel. 06-275 33 110.

° Sollicitatiewijze
Solliciteren kan via https://werkenbijhetom.nl. De gesprekken 
vinden plaats op 26 november, vanaf 13:00 uur.

Deskundige bijstand 
in civiele cassaties 

en prejudiciële procedures

Lawyers’ Specialist 

Menno Bruning 
06 - 48 71 67 42

bruning@lawyers-specialist.nl 
www.lawyers-specialist.nl 

Prachtige vakantievilla’s aan het Gardameer

altempoperduto.com

ReezigtRouwette advocaten bestaat uit mr. A.C.G. (Toon) Reezigt 
en mr. S.W.F. (Suzanne) Rouwette die een commerciële praktijk 
voeren. Toon Reezigt is specialist ondernemings- en arbeidsrecht, 
Suzanne Rouwette is familierechtadvocaat en scheidingsmediator. 
Het kantoor is gevestigd tegenover Theater Orpheus en de Grote 
Kerk in Apeldoorn.

Wij zijn op zoek naar een ervaren advocaat die op basis van 
kostendeling met ons wil samenwerken.

Voor info: Toon Reezigt of Suzanne Rouwette
055 5211030 | info@reezigtrouwette.nl | www.reezigtrouwette.nl 
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Met de wijziging van de Advocaten-
wet in 2015 zijn de kernwaarden in de 
wet vervat. Die vormen volgens Zui-
dema een goed uitgangspunt om te 
beoordelen of sprake is van ernstige 
schending is van wat een goed advo-
caat betaamt. ‘Sinds die tijd zie je dat 
in de uitspraak vaak wordt verwezen 
naar kernwaarden die in het geding 
zijn. Je ziet dat naarmate de kern-
waarde ingrijpender overtreden is, 
dat ook de maatregel zwaarder wordt. 
Denk aan financiële integriteit of het 
partijbelang. Als sprake is van een 
schending, wordt dat doorberekend 
in de maatregel. Dat kan niet altijd. 
Neem gebrekkige communicatie. Dat 
is een beetje zoeken. Maar vertrou-
welijkheid, onafhankelijkheid; dat 
zijn heel wezenlijke waarden die een 
advocaat in acht moet nemen. Als je 
daar de fout in gaat, leidt het tot een 
ernstiger maatregel dan in het geval 
van gebrekkige communicatie.’
De Groningse docent rechtsgeleerd-
heid Rianne Herregodts promoveerde 
eerder dit jaar op een vergelijking van 
het tuchtrecht voor accountant, art-
sen en advocaten. Volgens haar wordt 
in tuchtzaken voor accountants en 
artsen veel sterker gekeken naar de 
vaktechnische kwaliteit van het werk 
dan bij advocaten.  Herregodts heeft 
een punt, meent Zuidema.
‘De advocatuur moet geen eiland 
zijn. Ik volg nadrukkelijk de andere 
beroepsgroepen die onder het tucht-
recht vallen maar constateer dat we 
binnen de tuchtrechtspraak advoca-
tuur een lijn hebben die je bij andere 
tuchtcolleges niet ziet, zoals de gron-

den voor herziening en het niet toela-
ten van incidenteel appel wanneer de 
beroepstermijn is verstreken. Wat is 
daar de rechtvaardiging van? Ik zou 
het niet altijd weten.’
De kwaliteit van de dienstverlening 
moet meer aandacht krijgen, vindt de 

voorzitter van het Hof van Discipline. 
‘De vraag is wie aan zet is om dat op 
te lossen. Ik denk dat we daar de ko-
mende jaren naar moeten kijken. Vol 
toetsen betekent dat je verder moet 
kijken in het dossier. Als de kwaliteit 
van de dienstverlening in de proce-
dure aan de orde komt, kan het zijn 
dat dan ook alle processtukken in 
het geding worden gebracht en dat je 
niet wacht op wat partijen inbrengen. 
Het vraagt grote deskundigheid op 
elk rechtsgebied. Moet de tuchtrech-
ter dat allemaal uitzoeken of mag je 
meer verwachten van, bijvoorbeeld, 

de specialisatie-
verenigingen die 
met best practices 
uitleggen wat 
de gebruikelijke 
aanpak of behan-
deling van een 

zaak zijn? Ik denk dat daar ontwik-
keling mogelijk is. De hoeveelheid 
vakinhoudelijke normen die we 
kunnen vinden, is heel beperkt. Een 
enkele specialisatievereniging heeft 
een code. Die geeft enige informatie, 
maar ook niet zoveel. De Verordening 

op de advocatuur richt zich vooral op 
de permanente educatie. Maar wat 
het vakinhoudelijk betekent en wat 
een cliënt mag verwachten van een 
advocaat, daarvoor zijn maar weinig 
concrete aanknopingspunten.’

Ook dat vergt ongetwijfeld veel tijd.
‘Wat is het alternatief? Dat de tucht-
rechter gaat uitmaken wat een goede 
vakinhoudelijke kwaliteit is? Dat zou-
den we toch ook niet moeten willen?
Het begint bij de beroepsopleiding. 
Daaruit kunnen best practices voort-
komen. Wat geef je een beginnend 
advocaat mee? Daar kunnen de eer-
ste gedachten worden gevormd, waar 
de specialisatieverenigingen verder 
invulling aan geven. Het is niet zo dat 
het allemaal daar geregeld moet wor-
den. Het is een wisselwerking. Ik wil 
absoluut niet naar een situatie zoals 
in de gezondheidszorg, waar alles ge-
protocolleerd is. Het gevaar daarvan 
is dat je gedrag stimuleert dat alleen 
maar aan het protocol voldoet. Dat 
is een heel defensieve manier om je 
beroep uit te oefenen. Dat wens ik de 
advocatuur niet toe.’

‘Veel zaken hadden anders 
opgelost kunnen worden. Een 
excuus had wonderen verricht’

(SENIOR) CIVIEL JURIDISCH ADVISEUR

Het Functioneel Parket is het landelijk onderdeel van het 
OM dat zich specialiseert in complexe zaken op de gebieden 
fraude, milieu en afpakken. Op deze onderwerpen worden 
opsporingsonderzoeken gedaan en strafzaken behandeld. 
Daarnaast leveren wij expertise over deze onderwerpen aan 
andere onderdelen van het OM. Het optreden van het OM 
heeft alleen maatschappelijke betekenis als de gepleegde 
interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor 
slachtoffers, daders en hun omgeving. Daarom verdiepen 
we ons in de vraag welke zaken we moeten oppakken om 
maatschappelijke misstanden aan te pakken. In die zaken 
moeten criminelen straf krijgen voor hun handelen en wordt 
het verdiende geld afgepakt.

° Wat verwachten we van je?
De civiel juridisch adviseur brengt civielrechtelijke kennis 
in een primair strafrechtelijk georiënteerde omgeving. 
Organisatorisch zijn de civiel juridisch adviseurs ondergebracht 
bij het Functioneel Parket, maar zij verlenen civiel juridische 
bijstand aan alle onderdelen van het OM. Die  bijstand wordt 
in de eerste plaats ingezet in afpakzaken. Daarin spelen 
regelmatig complexe (internationale) beslagkwesties, 
ingewikkelde eigendomsverhoudingen en constructies met 
rechtspersonen die een civielrechtelijke blik vereisen. 

Daarnaast wordt de civiel juridisch adviseur ingeschakeld op 
andere terreinen dan afpakzaken en wordt hij/zij geacht zijn/
haar expertise in te zetten voor allerlei andere civielrechtelijke 

aspecten die in strafzaken kunnen spelen, bijvoorbeeld op het 
gebied van het faillissementsrecht, goederenrecht en erfrecht. 

° Vaardigheden en competenties
In de basis moet je beschikken over de competenties 
oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht en 
visie. Daarnaast dien je als specialist innovatief en out of the 
box te kunnen denken. Je moet ondernemend zijn en proactief 
te werk kunnen gaan.  

° Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende functie met veel zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en professionele ruimte. Je komt te 
werken in een dynamische en leerzame werkomgeving, waarin 
je contacten onderhoudt met diverse in- en externe partijen.

° Meer weten?
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact 
opnemen met mevrouw mr. A.A.M. Elzakkers, civiel juridisch 
adviseur, tel. 088 - 699 24 00. Voor rechtspositionele aspecten 
kun je contact opnemen met de heer mr. E.C. Visser, 
vestigingshoofd FP Amsterdam, tel. 088 - 699 24 00. Informatie 
over de selectieprocedure kun je verkrijgen bij de heer M.M. 
Sättler, HR-adviseur, tel. 06-275 33 110.

° Sollicitatiewijze
Solliciteren kan via https://werkenbijhetom.nl. De gesprekken 
vinden plaats op 26 november, vanaf 13:00 uur.
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WITWASSENDE 
ADVOCATEN

Die onthulden ruim drie jaar geleden 
hoe de rijken der aarden gebruikma-
ken van allerlei schimmige construc-
ties om zo min mogelijk belasting te 
betalen. Een hoofdrol was weggelegd 
voor het advocatenkantoor Mossack 
Fonseca, dat cliënten hielp belasting-
wetten te omzeilen en geld wit 
te wassen. 
Mossack en Fonseca keren ook terug 
in The Laundromat, als komisch duo 
dat steeds de handen in onschuld 

wast. Het was allemaal niet hun idee, 
ze voorzagen slechts in de vraag van 
hun cliënten. Meryl Streep speelt 
slachtoffer van verzekeringsfraude 
en staat daarmee symbool voor de 
gewone burger die uiteindelijk de 
dupe is van alle financiële malversa-
ties. The Laundromat, van regisseur 
Steven Soderbergh is verplichte kost 
voor iedereen die werkzaam is in 
de financiële sector. Daar kan geen 
 cursus Ethisch handelen tegenop. 

KLASSIEKERS 
NU EN LATER
Het Haagse Duinwaterleiding-
arrest, het Keck-arrest en 
het Kelderluik-arrest. In 
Klassiekers onder de loep 
(Ars Aequi Libri, 2019) van 
Corjo Jansen en Joost 
Sillen worden klassieke 
arresten uit verschillende 
rechtsgebieden door een 
moderne bril bekeken.

Een groep van zeventien rechten-
studenten van de Radboud Univer-
siteit in Nijmegen mocht in 2017 
starten aan het talentenprogram-
ma Law Extra. Het programma 
staat in het teken van verder denken 
dan het positieve recht. Naast 
het volgen van meerdere summer 
courses in Rome, een stage bij de 
rechterlijke macht en verschillen-
de wetenschappelijke cursussen 
verdiepten de studenten zich in 
negen klassieke arresten. Er wordt 
gekeken naar de positiefrechtelij-
ke gevolgen en naar de mogelijke 
toepassing van de klassiekers in de 
toekomst. Zo bekijken ze moderne 
technologie door de bril van de 
arresten Quint/Te Poel en Kelder-
luik en gaan ze na of de positieve 
verplichtingen uit het Marckx-ar-
rest nog voortleven in het meerou-
derschap. Ook wordt onderzocht 
of het onderscheid tussen het goe-
deren- en verbintenissenrecht uit 
Blaauboer/Berlips nog bestaat. Een 
verhelderende kijk op belangrijke 
arresten uit het verleden.

Op Netflix is The Laundromat (2019) 
te vinden, een anderhalf uur durend 
komisch drama over de Panama-papers. 

GEZIEN

Alleen dat is al reden genoeg om 
naar de bios te gaan voor Wat Is Dan 
Liefde. De film draait om familie-
rechtadvocaat Cato de Deugd, die 
gelooft in mediation: conflicten via 
bemiddeling oplossen en niet via 
keiharde confrontaties. Haar tegen-
speler is corpsbal Gijs, kroonprins 
van het Zuidas-kantoor, die er altijd 
met een gestrekt been ingaat. Hoe 
langer een conflict duurt, hoe meer 
uren hij kan schrijven.  Tussen deze 
twee ontspint zich een gevecht om 
de troon. De managing partner van 
het kantoor staat op het punt met 
pensioen te gaan en wil een opvolger 
kiezen. Wordt het de mediation van 

Cato of de harde hand van Gijs?
De landelijke dagbladen schreven 
unaniem positief over Wat Is Dan 
Liefde. Goede acteerprestaties, gees-
tige dialogen en spitse grappen staan 
garant voor een leuke filmavond. 
En dat werd het ook, bevestigt de 
Eindhovense familierechtadvocaat 
Christiane Verfuurden. Uitslui-
tend bekeken door de bril van een 
advocaat-mediator valt er wel het 
nodige aan te merken, waarschuwt 
ze. ‘Alle stereotypen komen langs. En 
mediator Cato staat op een gegeven 
moment haar eigen baas bij, nadat 
hij is betrapt met zijn secretaresse. 
Dat zou natuurlijk nooit kunnen.’

GEVECHT OM DE 
OPVOLGING ÉN DE LIEFDE
Een Nederlandstalige romantische komedie die zich afspeelt op 
een Amsterdams advocatenkantoor, die komt niet elk jaar langs. 
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COLUMN
DOOR�/�TRUDEKE�SILLEVIS�SMITT

D eken mr. X kreeg een klacht 
binnen van een advocaat en 
diens cliënt. Volgens hen 

had de advocaat van de wederpar-
tij in een procedure ten onrechte 
confraternele correspondentie 
overgelegd. De deken stelde een 
bemiddelingsgesprek voor, maar 
dat wilde de cliënt niet. Dan, zei de 
deken, zal ik de klacht schriftelijk 
voortzetten.
Na de schriftelijke uitwisseling van 
standpunten schreef de deken de 
advocaten wederom dat hij een ge-
sprek wilde. De klagende advocaat 
meldde dat zijn cliënt daar niet bij 
kon zijn: hij was als beroepsmili-
tair in het buitenland. De deken 
betreurde dat, hij wilde partijen 
nog horen. Dat de cliënt daar geen 
gebruik van wilde maken, was zijn 
keus, aldus de deken.
Een nieuwe poging van de advo-
caten er onderling uit te komen, 
mislukte. De deken herhaalde nog 
maar eens hoe jammer het was dat 
het overleg bij hem niet door was 
gegaan. Temeer, zo schreef hij, om-
dat hij zich afvroeg of de klacht van 
de cliënt stand zou houden aange-
zien confraternele correspondentie 
alleen advocaten betreft.
Er waren inmiddels zo’n vier maan-
den verstreken en de klagende 
cliënt had er genoeg van. Hij diende 
een klacht in tegen de deken.
Bij deRaad van Discipline ’s-Herto-
genbosch werd duidelijk dat deken 
mr. X vooral bezig was geweest met 
de advocaten, beiden nog stagiairs. 

Dekens moeten kijken of ze binnengekomen klachten 
met bemiddeling kunnen oplossen. Een nobele missie, 
mits je niet tegen beter weten in blij� aandringen.

Hij had zorgen over hoe zij met 
elkaar omgingen. Begrijpelijk, 
vindt de raad, maar mr. X was ten 
onrechte aan het klachtrecht van 
de cliënt voorbijgegaan. Die had 
immers gezegd geen bemiddeling 
te willen en mocht verwachten dat 
mr. X zijn klacht schriftelijk binnen 
de termijn van acht weken zou 
afronden.
Daarnaast verweet de klager mr. 
X terecht een gebrek aan juridi-
sche kennis. Ook cliënten kunnen 
klagen over kwesties rond confra-
ternele correspondentie. Verder 
was het onnodig grievend te zeggen 
‘dat het zijn eigen keus was’ om 
– zeg maar – niet even uit Mali of 
Afghanistan over te komen voor 
een gesprek. De deken kreeg een 
waarschuwing.
Als een klager wil dat de klacht 
meteen wordt doorgestuurd naar 
de tuchtrechter moet de deken dat 
doen (artikel 46c lid 3 Advocaten-
wet). In de andere gevallen moet 
de deken proberen klachten in der 
minne op te lossen, zegt artikel 46d 
Advocatenwet. Die ‘zeeffunctie’ van 
de deken is goed: klachten oplossen 
is mooier dan ze uitvechten. Maar 
te lang dralen, lijkt op afhouden. 
Dat doet het vertrouwen van kla-
gers in ‘het systeem’ geen goed. 
Deze uitspraak zet dat scherp neer 
(ECLI:NL:TADRSHE:2019:152).

Mr. X laat als deken 
klacht te lang slepen

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

PLEIDOOIER EN 
PEERREVIEW 
CAKE
Het begon als grap tijdens 
een borrel, maar inmiddels 
is het eerste juridische 
kookboek een feit.

Pleidooier, strafbare geitenkaas-
salade met voetnootjes, Plukze- 
wetgeving op toast, een bisque van 
griffierkreeftjes, de onverdeelde 
noedel, pizza met luchtige bodem-
procedure, appèltaart en peerreview 
cake. In Het Gerecht (Boom juridisch, 
2019), samengesteld door het team 
van Uitgeverij Boom Juridisch, wor-
den verschillende culinaire gerech-
ten gekoppeld aan het juridische vak. 
Zo is het ontbijt Moord en brood-
slag volgens de redactie met name 
populair onder strafrechtadvocaten. 
‘Het is een lekker stevig ontbijt, zeer 
geschikt voor het begin van een lange 
dag pleiten voor de meervoudige ka-
mer, of voor een uitgebreide brunch 
na een late avond. Bereid eerst het 
brood en zorg dat dit helemaal 
afgekoeld is, alvorens een bloedbad 
aan te richten met het beleg. Houd 
er rekening mee dat je het deeg een 
flink pak slaag moet geven en dat het 
daarna tijd nodig heeft om te rusten 
en te bakken. Pas tevens op dat je 
geen sporen van de tomatensaus 
achterlaat op je toga.’ Voor de leden 
van het Openbaar Ministerie is er 
onder meer de OMelet. Een grappig 
kookboek met lekkere recepten.
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urenregistratie

TIQ Time helpt advocatenkantoren met het automatisch opstellen van een complete en 
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DE BEROEPSCOACH
DOOR /�ALEXANDRA�GERNY

W as het maar zo mak-
kelijk, zucht Renske 
tijdens ons eerste 

gesprek. Renske is een goedge-
mutste huurrechtadvocaat in een 
kostenmaatschap. In haar vrije tijd 
volleybalt ze, is ze vrijwilliger bij 
vluchtelingenwerk en heeft ze een 
actief sociaal leven. Ze onder-
steunt iedereen: als een cliënt de 
verhuizer niet kan betalen, helpt ze 
pakken. Als een vriendin jarig is, 
regelt zij het gemeenschappelijke 
cadeau. Als iemand naar de fi lm 
wil, gaat ze mee. Ze snakt naar een 
avond alleen thuis, maar het komt 
er nooit van. Ze is altijd assertief, 
behalve als het om haarzelf gaat. 
Grenzen bewaken, lukt haar ge-
woon niet. Nadat ze weer eens alle 
goede tips over nee zeggen heeft 
gelezen en niet heeft toegepast, 
haalt ze hulp.
Problemen met het bewaken van 
grenzen kom ik vaak tegen in mijn 
praktijk. Mensen hebben allerlei 
redenen waarom ze het niet doen:
– Ik wil niemand teleurstellen.
– Ze vinden me lui als ik nee zeg.
– Ik voel me verantwoordelijk.
– Als ik nee zegt, voel ik me 

 schuldig.
– Ik durft het niet.
– Ik heb geen idee waar mijn 

 grenzen liggen.
– Grenzen stellen, is zeuren. 

Schouders eronder en door!
Sterke gevoelens en onwetendheid 
dus. Tips en adviezen die alleen 
aan je wilskracht appelleren, wer-

ken daarom niet goed. Als je merkt 
dat je tegen je wil toch in hetzelfde 
karrenspoor blijft lopen, loont het 
om te onderzoeken wat je tegen-
houdt. Pas dan kun je een werken-
de strategie ontwikkelen.
Renske bijvoorbeeld ontdekte dat 
zij zich egoïstisch voelde als ze 
grenzen stelde. In het christelijk 
ouderlijk huis had ze geleerd dat je 
er altijd moet zijn voor zwakkeren. 
Zij had het zo veel beter dan ande-
ren, zeiden haar ouders, en dat was 
misschien ook zo. Ze mocht niet 
klagen, maar moest dankbaar zijn 
en anderen helpen.
Ze stond en staat nog steeds achter 
die waarden. Maar ze weet nu ook 
dat een mens niet altijd klaar kan 
staan voor een ander. Er is altijd 
wel iemand die het zwaarder heeft. 
Dat leidt ertoe dat er nooit aan-
dacht kan zijn voor jezelf en dat 
is niet vol te houden. Het verschil 
tussen grenzen stellen en egoïsme 
is groot. Grenzen bewaken, i s een 
voorwaarde om anderen te blijven 
ondersteunen.
Renske ontwikkelde stapsgewijs 
een eigen strategie. Ze weet nu hoe 
ze autonoom een besluit kan ne-
men in plaats van automatisch ja 
te zeggen. Haar schuldgevoel heeft 
ze meer en meer losgelaten. Nog 
steeds is ze behulpzaam en actief, 
maar niet meer altijd. Ze zit nu zelf 
aan het stuur.

Vragen en opmerkingen?
info@gerny.nl

Grenzen bewaken
Je kent ze vast wel, al die goedbedoelde 
adviezen: je moet beter je grenzen stellen. 
Zeg eens wat vaker nee. Wees niet bang!

BUITENLANDSE BALIE

AMSTERDAMSE 
BALIE STEUNT 
WARSCHAU
Amsterdamse advocaten 
koppelen aan vakgenoten uit 
Warschau via twinning. Dat is 
een belangrijk element van de 
samenwerking tussen de balies 
van Amsterdam en Warschau. 

O p 10 september tekenden in 
Warschau de Amsterdamse 
deken Evert-Jan Henrichs 

en zijn collega Mikolaj Pietrzak een 
samenwerkingsovereenkomst tussen 
beide balies. Doel van de samen-
werking is het samenbrengen van 
advocaten uit beide steden. Dat zal 
gebeuren door het organiseren van 
seminars over actuele onderwerpen 
en het uitwisselen van kennis en 
advocaten. ‘Daarbij moet je denken 
aan een vorm van twinning. We willen 
de advocaten liefst één op één aan 
elkaar koppelen. Dat maakt het laag-
drempeliger en persoonlijker,’ vertelt 
Adrie van de Streek, stafadviseur bij 
de Amsterdamse orde en voormalig 
directeur van Lawyers for Lawyers. 
‘We zoeken nog Amsterdamse advo-
caten die een band hebben met Polen 
en het liefst ook de taal spreken.’

POLITIEKE STEUN
De samenwerking is ook bedoeld om 
de Poolse advocatuur te steunen in 
het huidige verharde politieke kli-
maat. De rechtsstaat in Polen ligt al 
jaren onder vuur door een groeiende 
politieke inmenging. ‘Juist nu worden 
de waarden van de advocatuur op 
steeds meer plaatsen bedreigd,’ ver-
klaarde Pietrzak bij de ondertekening 
van de samenwerking. ‘Het is onze 
plicht die waarden te beschermen: 
onafhankelijkheid, de rechtsstaat, 
fundamentele rechten en menselijke 
waardigheid. De steun van de Amster-
damse balie is daarbij van groot be-
lang.’ Belangstellende Amster damse 
advocaten kunnen zich aanmelden 
bij:  van.de.streek@aova.nl
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DE PRIJS VAN EEN 
MENSENLEVEN

DOOR�/�MARCO�DE�VRIES

Misdrijven, medische missers, 
ongelukken. Soms krijgen 

nabestaanden niets, soms tonnen. 
Hoe is het om als advocaat over 

compensatie te moeten onderhandelen 
of procederen? Hoe pakt de nieuwe 

Wet vergoeding affectieschade uit in 
de praktijk? Deel 2 van een tweeluik 
over de prijs van een mensenleven.

E en familiedrama. De vrouw 
was in haar slaap door haar 
schoonzoon met een mes 

gestoken. De dader vluchtte, haar 
echtgenoot schrok wakker. Naast 
hem lag zijn vrouw met een mes in 
haar borst. De dochter kwam de 
slaapkamer binnenrennen. Overal 
bloed, 112 bellen, vergeefs proberen 
de wond te stelpen.’
Richard Korver (1970) is gespeciali-
seerd in slachtofferrecht, maar deze 
zaak springt eruit. ‘Toch kreeg mijn 
cliënt geen smartengeld, omdat hij 
zich in die traumatische omstan-
digheden zo sterk had gehouden. 
Hij had volgens de rechter geen 
shockschade opgelopen. De dochter 
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kreeg € 7.500. Wat is een mensenle-
ven dan waard, vraag je je af.’
Arno de Kort (1961), gespecialiseerd 
in medische geschillen, komt ook 
zaken tegen waarbij de nabestaan-
den met lege handen achterblijven. 
Hij vertelt over een jonge moeder met 
pijn op de borst. De huisarts stuurde 
haar weg met paracetamol en weiger-
de langs te komen toen de klachten 
erger werden. Ze overleed. ‘Bij het 
medisch tuchtcollege bleek dat de 
arts zich niet aan het protocol had 
gehouden. Hij werd berispt. Maar 
de vrouw was vanwege de kinderen 
gestopt met werken, dus de weduw-
naar kreeg alleen de kosten van de 
uitvaart vergoed. Dat is schrijnend.’

Tot dit jaar werd aan nabestaanden 
alleen materiële schade en shock-
schade vergoed. Een wetsvoorstel 
om smartengeld voor nabestaanden 
te regelen, sneuvelde in 2010. De 
Eerste Kamer was bang voor ‘Ameri-
kaanse toestanden’. Vorig jaar werd 
een nieuw voorstel alsnog 
aangenomen. De nabe-
staanden zijn nu beperkt 
tot partners, ouders en kin-
deren. Er zijn verschillende 
categorieën voor slachtof-
fers die door een ongeluk, 
fout of misdrijf om het leven komen 
of blijvend ernstig letsel oplopen. Het 
maximum standaardbedrag is na on-
derzoek onder ervaringsdeskundigen 
verhoogd van € 10.000 naar € 20.000.
De wet regelt de affectieschade die is 
ontstaan sinds de inwerkingtreding 
begin dit jaar, dus het is nog te vroeg 
voor jurisprudentie. Maar tijdens de 
lange ontstaansgeschiedenis van de 
wet is met de schadebedragen al de 
nodige ervaring opgedaan. Zo kon 
Liesbeth Zegveld (1970) al in 2011 het 
maximum schadebedrag uit de wet 
(€ 20.000) schikken voor de weduwen 
uit Rawagede. ‘Eerst zaten we op 
€ 25.000, maar de vrouwen waren 
bereid te zakken als de Nederlandse 
overheid openlijk excuses zou maken 
voor het bloedbad.’
De Indonesische voorpagina’s met 
dat baanbrekende nieuws hangen 
ingelijst in de wachtkamer van 
Prakken d’Oliveira Human Rights 
Lawyers, naast de krantenkoppen 
over Zegvelds overwinning in het 
Srebrenica-dossier. In 2013 bepaalde 
de Hoge Raad dat Nederland aan-
sprakelijk was voor de dood van drie 
moslimmannen die op de compound 
hadden gewerkt. Ook in deze zaak 
kwam de landsadvocaat vervolgens 
met het aanbod van € 20.000 voor de 
nabestaanden. Maar nu viel het be-
drag helemaal verkeerd. ‘We moesten 
dat aanbod via de pers vernemen,’ 

herinnert Zegveld zich: ‘Mijn cliën-
ten ervoeren dat als een klap in het 
gezicht, na elf jaar procederen. Een 
schadebedrag is heel persoonlijk, 
bijna weer een oordeel over de zaak 
zelf. Ik heb een boze brief geschre-
ven. We zijn daarna uitgenodigd voor 

een gesprek met toenmalig minister 
van Defensie Hennis. Dat was heel 
positief. De nabestaanden mochten 
uitleggen met welke kosten ze zaten. 
Het uiteindelijke bedrag kan ik niet 
noemen, maar de minister voerde die 
onderhandelingen zelf. Ze wilde de 
zaak snel en humaan afsluiten.’

DUIKONGELUK
Ook in het arbeidsrecht kan de 
prijs van een mensenleven relevant 
worden. Michael Ruperti (1972) 
van Cleerdin & Hamer Advocaten 
wikkelde vorig jaar drie geruchtma-
kende claims tegen Defensie af: de 
Mali-zaak, waarbij twee militairen 
verongelukten bij een oefening met 
een ondeugdelijke mortiergranaat, 
het ongeluk op een schietbaan in 
Ossendrecht, waarbij een commando 
werd doodgeschoten en een fataal 
duikongeluk dat het leven kostte van 
een matroos. ‘De onderhandelingen 
verliepen heel erg stroef,’ vertelt 
Ruperti: ‘De aansprakelijkheid was 
vastgesteld, maar toch zei de lands-
advocaat: de nabestaanden hebben 
recht op niets. Alleen de partners 
worden gecompenseerd voor het 
wegvallen van een kostwinner. Toen 
mijn cliënten woedend werden, 
boden ze aan om vooruit te lopen op 
de nieuwe wet. Maar het bedrag van 
€ 20.000 voelde als een belediging 
voor mijn cliënten. Een schijntje. 

 Famillie van Mitch Henriquez 
verlaat het Justitieel Complex 

Schiphol na het horen van de 
uitspraak in de zaak-Mitch Henriquez.
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‘Een schadebedrag is heel 
persoonlijk, bijna weer een 
oordeel over de zaak zelf’
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Deze ongelukken waren het gevolg 
van bezuinigingen. Als het dan fout 
gaat, wordt er ook zuinig gedaan met 
schadevergoeding en verschuilt de 
staat zich achter een wet die ze zelf 
gemaakt heeft. Dat voelde niet goed.’
Als oud-militair en veteraan knapte 
Ruperti af op de ‘ijzige’ houding van 
de wederpartij. ‘De militairen van 
hoog tot laag steunden ons, maar de 
ambtelijke top was formeel en kil. 
Die leeft in een eigen wereld. Het 
kostte maanden en jaren voor men 
het woord aansprakelijkheid in de 
mond wilde nemen. Vlak voor het 
Kamerdebat over het onderzoeks-
rapport in de Mali-zaak belden ze 
opeens of de nabestaanden nog snel 
even met de minister wilden praten. 
Dat hebben we afgehouden. Toen is 
de minister afgetreden.’
Samen met de nabestaanden werd 

Ruperti wel ontvangen door de Vaste 
Kamercommissie voor Defensie. ‘Ik 
zei: dit is de Wet vergoeding affectie-
schade die jullie hebben aangeno-
men. Maar in dit concrete geval von-
den de parlementariërs de bedragen 
belachelijk laag. Ze waren allemaal 
verontwaardigd. Een  Kamerlid ver-

dient die € 20.000 in twee maanden.’
Uiteindelijk is met Defensie voor een 
aanzienlijk hoger bedrag geschikt. 
‘Het bedrag mag ik niet noemen,’ 
zegt Ruperti: ‘Het is nog steeds niet 
bevredigend, maar er moest een 
streep onder. We zijn niet uitgegaan 
van het aansprakelijkheidsrecht of de 
nieuwe wet, maar van de morele ver-
antwoordelijkheid van de overheid 
als werkgever.’

MISDRIJF
Ook bij moordzaken kan de nieuwe 
wet een rol gaan spelen, zelfs bij zo-
genaamde afrekeningen. Ook crimi-
nele slachtoffers laten vaak partners 
en kinderen na. ‘Wij doen regelmatig 
zaken voor nabestaanden,’ vertelt 
Korver: ‘Moord blijft moord, het is 
strafbaar. Een nabestaande kan net 
zoals iedereen € 5.000 aanvragen 

bij het Schadefonds Gewelds-
misdrijven. Het wordt soms 
geweigerd, soms toegekend. 
Je kunt er zelfs inkomensder-
ving vragen tot € 30.000. Een 
crimineel heeft vaak ook legale 
inkomsten. En als de dader ge-
pakt wordt, zou je in theorie nu 

ook een vordering voor affectiescha-
de kunnen voegen in de strafzaak.’
Hij stond ook de nabestaanden bij in 
de strafzaak rond Mitch Henriquez, 
die in 2015 in Den Haag om het leven 
kwam bij een arrestatie. ‘Ik krijg 
brieven van mensen die bang zijn dat 
Henriquez werd aangepakt vanwege 
zijn huidskleur,’ zegt Korver: ‘De na-
bestaanden zijn getraumatiseerd 
door de ontluisterende videobeelden 
van het incident. De wet is nog niet 
van toepassing en daarom eisten 
we in hoger beroep € 20.000 shock-
schade en € 17.500 affectieschade.’ 
Beide vorderingen werden door het 
hof afgewezen. De shockschade was 
onvoldoende onderbouwd, vond de 
rechter. Daarbij had Henriquez door 
zijn verzet tegen de arrestatie 25 pro-
cent eigen schuld. Ze krijgen alleen 
een deel van hun reiskosten vergoed.
De nieuwe wet voorziet in een leemte, 
daar is iedereen het over eens, omdat 

nabestaanden nu niet meer met lege 
handen achter hoeven te blijven. 
‘Jammer dat broers en zussen van 
het slachtoffer niet in de wet zijn 
meegenomen, maar ik ben blij dat er 
nu wel iets geregeld is,’ zegt Korver: 
‘Sinds de invoering van de euro zijn 
loterijprijzen gestegen als waarde-
ring van geluk, maar immateriële 
schadevergoedingen als waardering 
van pech gaan achteruit, zo betoogde 
het Hof Arnhem in een arrest. Deze 
wet is weer een stap vooruit.’
Ruperti vindt dat de wet tekortschiet 
wanneer er sprake is van schuld of 
verwijtbaarheid. Hij pleit voor een 
equivalent van de Angelsaksische 
punitive damages. ‘Zeker bij schuld 
van de overheid willen de nabe-
staanden ook iets van boete zien. 
Wat mij betreft, mag het bedrag dan 
wel het vijf- of tienvoudige zijn van 
die € 20.000.’
‘De wet zet een duidelijke norm,’ 
vindt Zegveld. ‘Onderhandelen over 
de prijs van een mensenleven voelt 
uitermate onaangenaam, maar 
het moet soms wel gebeuren. Die 
standaardbedragen helpen daarbij. 
De slachtoffers hebben geleden, 
dus degene die betaalt, moet er ook 
onder lijden. Maar het bedrag kan 
toch nooit in verhouding staan tot 
de dood van de dierbare. Dus op een 
gegeven moment is het ook wel weer 
genoeg. Voor de rest is het bedrag 
redelijk willekeurig. € 20.000 is een 
fors bedrag. Je kunt er wat mee.’

Richard Korver

Liesbeth Zegveld

‘De slachtoffers hebben 
geleden, dus degene 
die betaalt, moet er 
ook onder lijden’
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www.verder-online.nl
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ALS ADVOCAAT SPECIALISEREN IN HET FAMILIE- 
ERFRECHT OF INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT? 

MEESTERS IN SCHEIDEN 
ERVEN EN MEDIATION
Als vFAS-er …

… ben je specialist in het familie- en/of erfrecht

… kan je je verder specialiseren in het Internationaal Privaatrecht

… heb je een groot netwerk van collega specialisten

… heb je toegang tot een landelijk intervisie netwerk

 stneve ekjilednal ne nessusruc rood etad ot pU ej fjilb  …
speciaal voor de vFAS leden

… ben je naast advocaat ook mediator

 ed tnertmo thca ni draadnats etsgooh ed ej meen  … 
gedragscode voor advocaten en mediators

… mag je het NOvA-Keurmerk lid-specialisatievereniging voeren

Herken je jezelf en zie je de voordelen van bovenstaande zaken? 
Schrijf je dan nu als lid en volg een van de specialisatie-
opleidingen tot vFAS Advocaat.

… en welkom bij de vFAS! 

Neem vandaag nog contact met ons op via info@verenigingfas.nl of 
via 070 - 3626215. Of kijk op verenigingfas.nl voor meer informatie.
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In februari 2020 gaat de Grotius specialisatieopleiding Fusies en Overnames weer van start. Deze 
opleiding richt zich speciaal op advocaten, notarissen, bedrijfs- en bankjuristen en andere juristen 
met aantoonbare ruime ervaring met en gedegen basiskennis van fusies en overnames. De opleiding 
bestaat uit tien dagbijeenkomsten en wordt afgerond met een examen.

Kosten: a 5.450,- exclusief BTW (onder voorbehoud van prijswijziging)

De Grotius specialisatieopleiding Fusies en Overnames:
- biedt een uitstekende basis voor de benadering en afhandeling van complexe transacties betreffende 

fusies, joint-ventures en private equity transacties
- toont de veelheid van rechtsgebieden die bij deze transacties samenkomt, en waarvoor ook 

relevante onderdelen van fi  nanciering en het fi  scaalrecht moeten worden beheerst
- legt hierbij vanuit een geïntegreerde behandeling de relevantie voor fusies en overnames op 

diepgaande wijze uit
- richt zich sterk op de praktijk van de internationale markt en biedt daarbij een echte verdieping 

van kennis en inzicht in de materie
- bespreekt tijdens de bijeenkomsten aan de hand van een casus zeer concrete situaties en toont de 

rol van de jurist daarin

Hoofddocenten bij de opleiding zijn:
• Mr. C.J.C. de Brauw, advocaat Allen & Overy, Amsterdam
• Mr. K. de Vries, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam

Meer informatie over de opleiding en het volledige programma kunt u verkrijgen via:
www.grotiusacademie.nl

Het is tijd om u te verdiepen in

fusies en overnames.
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E en evenement, ter gelegenheid van International 
Coming Out Day, dat wordt gehost door een high 
end advocatenkantoor als De Brauw Blackstone 

Westbroek? Ondenkbaar in Kameroen. ‘Tot een jaar of 
vijf, zes geleden was het onderwerp “homoseksualiteit” 
bij ons volstrekt onbespreekbaar,’ zegt de Kameroense 
advocaat Michel Togué, eregast en spreker tijdens het 
evenement dat werd georganiseerd door Stichting 
FORWARD en Lawyers for Lawyers. ‘Dat is nu wel iets 
beter. Mensen kunnen ertegen zijn, maar het onderwerp 
ligt nu tenminste op tafel. Ik denk dat het komt door het 
werk dat wij in de afgelopen jaren hebben verzet.’
Met ‘wij’ bedoelt Togué de enige twee Kameroense 
advocaten die zaken rond discriminatie van lhbt’ers 
durven aan te nemen: 
hijzelf en zijn collega Alice 
Nkom. Voor hun werk ont-
vingen zij in 2017 de Neder-
landse Geuzenpenning uit 
handen van oud-advocaat, 
-rechter en -politicus Boris 
Dittrich, die ook nu weer 
van de partij was.
Op het ‘plegen van sek-
suele handelingen met 
mensen van hetzelfde ge-
slacht’ staat in Kameroen 
een gevangenisstraf van 
vijf jaar. Daarmee schendt 
het West-Afrikaanse land de internationale verdragen 
waaraan het zich heeft gecommitteerd. Bij de periodie-
ke reviews (UPR) van de Verenigde Naties werd het land 
herhaaldelijk – met name door de Verenigde Staten – 
opgeroepen om homo seksualiteit uit het Wetboek van 
Strafrecht te halen. Maar homofobie is in Kameroen 
diepgeworteld, zegt Togué. ‘Er wordt gezegd dat het niet 
bij onze cultuur hoort, dat het iets is van witte mensen 
uit het westen. Bizar. De meeste gays in Kameroen zijn 
nog nooit in het buitenland geweest, hoe zou dat dan 
kunnen? Het is gewoon onwetendheid.’
Togué en Nkom voerden de afgelopen jaren tientallen 
zaken waarbij ze steeds een stukje verder komen. 

Een zaak die hem nu bezighoudt, is van een man 
die door zijn werkgever, een hotel, was ontslagen. 
‘Volgens de baas ging het verhaal onder collega’s dat 
hij homoseksueel was. Die baas vroeg hem ernaar 
maar mijn cliënt zei: “Dat gaat je niks aan, dit is een 
privékwestie.” Dat kostte hem zijn baan. Daarop 
sommeerde ik die baas om het achterstallige loon 
te betalen, maar dat weigerde hij. Erger nog: hij gaf 
hem aan bij de politie. Mijn cliënt werd gearresteerd 
en gedwongen om in het ziekenhuis een anaal onder-
zoek te ondergaan. Je kunt je voorstellen hoeveel 
mensenrechten hier worden geschonden.’
De man werd veroordeeld tot acht maanden cel, die hij 
moet uitzitten tot zijn hoger beroep dient. Hij is niet de 

enige, vertelt Togué. ‘Andere 
zaken liggen inmiddels bij 
de Hoge Raad. We wachten 
op een uitspraak, daarna 
kunnen we naar interna-
tionale instanties, zoals het 
Afrikaanse Mensenrechten-
hof of het Antifoltercomité 
van de Verenigde Naties.’
Vanwege zijn werk werd 
Togué jarenlang dermate 
ernstig bedreigd dat 
zijn vrouw en kinderen 
inmiddels in de VS wonen. 
Toch is er hoop: er zijn 

rechters die best oor hebben naar zijn pleidooien en 
een eerlijk proces voorstaan. ‘Maar rechters zijn ook 
maar gewone mensen. De verandering moet komen 
uit de politiek. Ooit zullen de rechten van lhbt’ers 
worden gerespecteerd. Dat heeft tijd nodig. Kijk naar 
jullie land: lhbt’ers kunnen pas sinds 2001 met elkaar 
trouwen. Toen de huidige – stokoude – president Biya 
de vraag kreeg waarom hij deze wet nog handhaafde, 
antwoordde hij dat de mensen er nog niet klaar voor 
zijn. Maar de belangrijkste oppositieleider, Maurice 
Kamto, is onlangs vrijgelaten uit de gevangenis. Hij is 
tegen deze wet. Dus we hopen dat die, bij de volgende 
verkiezingen, wordt verkozen.’

LAWYERS FOR LAWYERS

Homofobie in Kameroen diepgeworteld
DOOR�/�TATIANA�SCHELTEMA

Door discriminatie van lhbt’ers in Kameroen aan te vechten in de rechtszaal komt het 
onderwerp uit de taboesfeer, zegt mensenrechtenadvocaat Michel Togué. Hij was in oktober 
te gast bij Stichting FORWARD en L4L om International Coming Out Day te vieren.
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   Juridische kwesties 
  die zijn weggezakt

E en vonnis geeft de in het gelijk 
gestelde partij in beginsel 
de bevoegdheid tot tenuit-

voerlegging. Het instellen van hoger 
beroep heeft op grond van artikel 
350 lid 1 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Rv) echter schor-
sende werking. Dat wil zeggen dat de 
tenuitvoerlegging in dat geval niet 
kan aanvangen, althans niet kan 
worden voortgezet. Dit ligt anders als 
het betreffende vonnis uitvoerbaar 
bij voorraad is verklaard. Zo’n vonnis 
kan dus, ondanks dat daartegen 
hoger beroep is ingesteld (en daar-
mee nog niet definitief is), toch ten 
uitvoer worden gelegd. Daarbij geldt 
op grond van vaste rechtspraak wel 
dat, als dat hoger beroep vervolgens 
slaagt en het vonnis wordt vernietigd, 
de executant uit onrechtmatige daad 
aansprakelijk is voor de schade als 
gevolg van de voortijdige executie.1 
De onrechtmatigheid en de toereken-
baarheid zijn dan gegeven. Vandaar 
dat dit vaak als een risicoaansprake-
lijkheid wordt getypeerd.
Deze aansprakelijkheid is ook aan 
de orde als de wederpartij onder 
dreiging van executie ‘vrijwillig’ aan 
een vonnis voldoet. Van dreiging is 
al sprake in geval van betekening 
van het vonnis. Door die beteke-
ning maakt de executant namelijk 
duidelijk dat hij nakoming van het 
vonnis verlangt. Zie bijvoorbeeld HR 
1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:542, 
NJ 2016/189. In die zaak had de we-
derpartij na betekening onmiddellijk 
een aanvang gemaakt met de uitvoe-
ring van het vonnis. Op dat moment 
liep het hoger beroep al, waarin ook 
schorsing van de tenuitvoerlegging 
werd gevorderd. Verder zouden de 

Dineke van Dal is advocaat 
bij Van Iersel Luchtman 
Advocaten N.V. in 
’s-Hertogenbosch.

dwangsommen pas na een maand 
na betekening worden verbeurd. 
Volgens de Hoge Raad doen deze om-
standigheden echter niet af aan het 
uitgangspunt van aansprakelijkheid 
van de executant wegens voortijdige 
(dreiging van) executie.
Het voorgaande geldt ook voor exe-
cutie op basis van een vonnis in kort 
geding dat later in hoger beroep of in 
een bodemprocedure terzijde wordt 
gesteld.2 In dat verband wijs ik echter 
op de gevolgen voor op basis van een 
kortgedingvonnis verbeurde dwang-
sommen: als een kortgedingvonnis 
in appel wordt vernietigd, moeten 
reeds verbeurde en betaalde dwang-
sommen worden terugbetaald. De 
rechtsgrond van deze prestaties is 
namelijk met terugwerkende kracht 
komen te vervallen. Maar als de 
rechter in een bodemprocedure tot 
een andere beslissing komt dan 
de voorzieningenrechter blijft de 
verschuldigdheid van reeds verbeur-
de dwangsommen wel in stand. Het 
kortgedingvonnis wordt dan name-
lijk niet vernietigd; de werking ervan 
eindigt slechts ex nunc.3 In zoverre is 
een dwangsomveroordeling in kort 
geding dus definitief van aard.
Executie van onherroepelijke rech-
terlijke beslissingen levert alleen 
in zeer uitzonderlijke gevallen een 
onrechtmatige daad op. Volgens de 
Rechtbank Den Haag in een recen-
te uitspraak4 kan pas tot misbruik 

(en daarmee onrechtmatig hande-
len) worden geconcludeerd als geen 
weldenkend mens in redelijkheid 
tot uitoefening van zijn executiebe-
voegdheid had kunnen komen.
Tot slot nog een kort uitstapje naar 
het conservatoir beslag: als con-
servatoir beslag wordt gelegd en de 
naar aanleiding daarvan ingestelde 
eis in hoofdzaak uiteindelijk wordt 
afgewezen, is de beslaglegger uit 
onrechtmatige daad aansprakelijk 
voor de als gevolg van het beslag ge-
leden schade.5 Dit wordt vaak gezien 
als compensatie voor het feit dat in 
Nederland relatief snel en eenvou-
dig conservatoir beslag kan worden 
gelegd. Het enkele feit dat achteraf 
gezien ten onrechte beslag is gelegd, 
is voldoende. Het doet er niet toe dat 
de beslaglegger wellicht een verde-
digbaar standpunt innam en niet 
lichtvaardig heeft gehandeld. Als de 
vordering slechts ten dele wordt afge-
wezen, is daarmee overigens nog niet 
gezegd dat het beslag ten onrechte 
is gelegd.
Al met al begeeft een partij die op 
grond van een nog niet definitieve 
rechterlijke beslissing executeert/
beslag legt zich op glad ijs.

Onrechtmatig executeren
DOOR�/�DINEKE�VAN�DAL

Wanneer levert (voortijdige) executie 
onrechtmatig handelen op?

NOTEN

1 Zie bijvoorbeeld HR 19 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5863, NJ 2000/603.
2 Zie bijvoorbeeld HR 11 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5602, NJ 2008, 225.
3 Zie bijvoorbeeld HR 22 december 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0992, NJ 1990/434.
4 Rechtbank Den Haag 9 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13750.
5 Zie bijvoorbeeld HR 15 april 1965, ECLI:NL:HR:1965:AC4076, NJ 1965/331.
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Dekker en Smits advocaten is een niche kantoor in Rosmalen. 
Wij zijn ter versterking van onze praktijk op zoek naar een goede 
advocaat (m/v). Het liefst zien we een advocaat met een 
voltooide stage en als het kan met een voltooide opleiding 
Grotius insolventierecht, dan wel de bereidheid die te volgen. 

Het is de bedoeling dat jij op den duur zelfstandig tot curator 
benoemd wordt. Ook advocaten met aantoonbare affi  niteit met 
het afwikkelen nalatenschapsboedels (vereff eningen) worden 
verzocht te reageren.

Dekker en Smits advocaten richt zich op het afwikkelen van 
(complexe) boedels, met de nadruk op faillissementsboedels en 
probleemboedels in nalatenschappen. 

Wij bieden een ontspannen werksfeer met voldoende aandacht 
voor een goede life-work balance voor medewerkers.
We beschikken over een modern goed uitgerust kantoor.
Wij bieden een concurrerend pakket arbeidsvoorwaarden en 
uitdagend werk in meerdere high-end zaken.

Contact: 
mr. P.R. (Ruud) Dekker of mr. drs. A.H.M. (Arno) Smits
Bel 073 – 5219300 of mail advocaten@dekkersmits.com

GEZOCHT:
Een ambitieuze advocaat

(gevorderd stagiaire/medewerker)

DEKKER EN SMITS
advocaten

www.indepraktijk.com
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WAT? 
Platte organisatie, 
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versterken.
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030-214 50 24 
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vandenbroek@
indepraktijk.com
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info@ciaochow.nl | www.ciaochow.nl  

CIAO CHOW TRANSLATIONS 
zakelijk, betrouwbaar & no-nonsense 

Specialisaties o.a. 

juridisch | medisch | veterinair | hippisch

redactie & copywriting

NLD

ENG

DEU

ITA

Spandaw Consultancy Group is een recherchebureau 
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Risk Management 

www.spandawbedrijfsrecherche.nl
050 204 64 45
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H et is ruimschoots een jaar 
geleden dat de vierde an-
ti-witwasrichtlijn in de Wwft 

is geïmplementeerd. De naleving 
van de Wwft is ook in 2019 door het 
dekenberaad als één van de speer-
punten in het toezicht door de lokale 
dekens aangewezen.1 De effectivi-
teit van het toezicht, waaronder het 
toezicht op advocaten, zal in 2021 
door de Financial Action Task Force
(FATF) worden geëvalueerd. Uit het 
jaaroverzicht 2018 van de FIU2 blijkt 
dat weliswaar het aantal meldingen 
van ongebruikelijke transacties door 
advocaten in 2018 is gestegen van 
10 in 2017 naar 22 in 2018, maar als 
dit wordt afgezet tegen het aantal 
meldingen door andere (juridisch) 
dienstverleners zoals notarissen 

(2018: 800), belastingadviseurs (2018: 
298) of accountants (2018: 1.987) lijkt 
dat nog steeds laag. Niet denkbeeldig 
is dat de aandacht voor de naleving 
van de Wwft door advocaten verder 
zal toenemen. Er zijn advocaten die 
denken dat de Wwft in het geheel 
niet op hen van toepassing kan zijn. 
De vraag rijst of dit wel terecht is. 
Het antwoord op deze vraag is niet 
zonder betekenis. De toezichthouder 
moet inspelen op de risico’s die naar 
voren komen in de zogeheten supra-
nationale risicoanalyse van de Euro-
pese Commissie (SNRA).3 Daarin is 
zowel in 2017 als in 2019 gewezen op 
het risico dat Wwft-verplichtingen 
niet juist worden nageleefd door 
advocaten vanwege een verkeerde 
uitleg van de reikwijdte van de Wwft 

en in het bijzonder de procesvrijstel-
ling. Dit roept de vraag op hoe het nu 
precies zit met die reikwijdte. In dit 
artikel gaan wij in op deze vraag.

ALGEMENE UITGANGS-
PUNTEN NORMENKADER
De verplichtingen op grond van de 
Wwft zijn van toepassing op zoge-
heten ‘instellingen’.4 Ook advocaten 
zijn aangemerkt als instellingen. De 
Wwft is echter niet van toepassing 
op alle vormen van dienstverlening 
door advocaten. Om te bepalen 
wanneer de Wwft van toepassing 
is, zijn twee stappen van belang. De 
eerste stap houdt in dat sprake moet 
zijn van zogeheten ‘Wwft-plichtige 
diensten’.5 De tweede stap houdt 
in dat de Wwft niet van toepassing 

Juiste naleving door de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen 
en fi nancieren van terrorisme (Ww� ) staat hoog op agenda. Veel advocaten 
denken dat deze wet niet op hen van toepassing is. Er lijken misverstanden 
te bestaan over de reikwijdte van de Ww� , in het bijzonder over 
‘procesvrijstelling’, constateren Virgil Matroos en Annemarije Schoonbeek.

WWFT EN DE 
MYTHE VAN 
DE PROCES-
VRIJSTELLING

DOOR /�VIRGIL�MATROOS�&�ANNEMARIJE�SCHOONBEEK
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is voor zover  advocaten voor een 
cliënt werkzaamheden verrichten 
die binnen reikwijdte van de zoge-
naamde procesvrijstelling vallen.6 
Indien de Wwft van toepassing is 
geldt de verplichting ongebruikelijke 
transacties (MOT) te melden aan de 
FIU- Nederland. Gelet op het funda-
mentele karakter van de geheim-
houdingsplicht is het voor advocaten 
van groot belang adequaat vast te 
stellen of de Wwft van toepassing is.

STAP 1: STEL VAST OF 
SPRAKE IS VAN WWFT-
PLICHTIGE DIENSTEN
De Wwft is van toepassing op advo-
caten en advocatenkantoren voor 
zover zij zelfstandig onafhankelijk 
beroeps- of bedrijfsmatig advies 
geven of bijstand verlenen bij (artikel 
1a, vierde lid, onderdeel c, onder 1º 
Wwft):
– het aan- of verkopen van register-

goederen;
– het beheren van geld, effecten, 

munten, muntbiljetten, edele 
metalen, edelstenen of andere 
waarden;

– het oprichten of beheren van ven-
nootschappen, rechtspersonen of 
soortgelijke lichamen als bedoeld 
in artikel 2, eerste lid, onderdeel b 
van de Algemene wet inzake rijks-
belastingen;

– het aan- of verkopen van aandelen 
in, of het geheel of gedeeltelijk 
aan- of verkopen dan wel overne-
men van ondernemingen, ven-
nootschappen, rechtspersonen of 
soortgelijke lichamen als bedoeld 
in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, 
van de Algemene wet inzake rijks-
belastingen;

– werkzaamheden op fiscaal gebied 
die vergelijkbaar zijn met de 

werk zaamheden van belasting-
adviseurs; of

– het vestigen van een recht op hypo-
theek op een registergoed.

De Wwft is ook van toepassing op ad-
vocaten en advocatenkantoren voor 
zover zij zelfstandig onafhankelijk 
beroeps-of bedrijfsmatig optreden in 
naam en voor rekening van een cliënt 
bij enigerlei financiële transactie of 
onroerendezaaktransactie (artikel 
1a, vierde lid, onderdeel c, onder 2º).7

We noemen twee voorbeelden van 
diensten waarover eenvoudig misver-
standen kunnen bestaan. Een eerste 
voorbeeld betreft het gebruik van 
derdengeldrekeningen. Advocaten 
die gebruikmaken van een Stichting 
Beheer Derdengelden vallen niet 
per definitie onder de werking van 
de Wwft. Indien een derdengeld-
rekening wordt gebruikt conform 
het doel waarvoor de Stichting 
Beheer Derdengelden is opgericht 
en voortvloeit uit een zaak die bij 
de advocaat in behandeling is en 
waarop de Wwft niet van toepassing 
is (bijstand in een procedure), valt de 
transactie die op de derdengeldreke-
ning wordt uitgevoerd niet onder de 
werking van de Wwft (art. 1a, lid 4, 
onderdeel c, onder 1◦, sub ii Wwft).8 
Onder omstandigheden moet het 
gebruik van de derdengeldrekening 
echter wel worden aangemerkt als 
het beheren van geld. Daarvan kan 
sprake zijn indien het gebruik van de 
derdengeldrekening een opzichzelf-
staande dienst is en/of het gebruik 
plaatsvindt naar aanleiding van een 
verleende dienst die wel onder de 
werking van de Wwft valt. Een twee-
de voorbeeld betreft bijstand door 
een advocaat bij het in het kader van 
een overname van een onderneming 

doen van een fusiemelding bij de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM). 
Een fusiemelding is dan gekoppeld 
aan de overname van één of meer-
dere ondernemingen. De dienstver-
lening valt daarmee ook binnen het 
bereik van de Wwft (art. art. 1a, lid 4, 
onderdeel c, onder 1◦, sub iv Wwft).

STAP 2: PROCESVRIJSTELLING
Als eenmaal is vastgesteld dat sprake 
is van Wwft-plichtige diensten, is de 
Wwft toch niet van toepassing indien 
de dienstverlening valt binnen de 
reikwijdte van de procesvrijstelling. 
In artikel 1a, lid 5 Wwft is bepaald 
dat de Wwft niet van toepassing is 
voor zover advocaten voor een cliënt 
werkzaamheden verrichten betref-
fende
1. de bepaling van de rechtspositie:
2. (a) diens vertegenwoordiging en 

verdediging in rechte, (b) het geven 
van advies voor, tijdens en na een 
rechtsgeding of (c) het geven van 
advies over het instellen of vermij-
den van een rechtsgeding.9

Voor wat betreft het eerste element 
kan uit de parlementaire geschie-
denis worden afgeleid dat op grond 
hiervan slechts het eerste verken-
nende gesprek is vrijgesteld van de 
Wwft.10 Tijdens het verkennende 
gesprek kan aldus worden bepaald 
welke dienst wordt verlangd zonder 
dat de Wwft-verplichtingen gelden. 
Het standpunt van de Nederlandse 
orde van advocaten in het kader 
van de implementatie van de derde 
anti-witwasrichtlijn, dat de Wwft 
niet zou moeten gelden met betrek-
king tot het geven van juridisch 
advies ook buiten de context van een 
rechtsgeding, is door de wetgever 
 afgewezen.11
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Bij het tweede element draait het 
om de vraag of de dienstverlening 
‘verband’ houdt met een (toekomstig) 
rechtsgeding. Niet alleen procedu-
res bij de rechter vallen binnen de 
reikwijdte, maar ook procedures 
die worden ingesteld bij toezicht-
houders en niet-rechterlijke tucht-
colleges c.q. klachtinstituten.12 Van 
een onvoldoende verband is sprake 
indien er diensten worden verleend 
waarbij het enige verband met het 
rechtsgeding is dat deze gelijktijdig 
worden verleend. Bij dienstverlening 
voorafgaand aan een rechtsge-
ding zal sprake van een voldoende 
verband zijn indien het doel van de 
dienstverlening is het vermijden of 
instellen van een rechtsgeding en/of 
een concreet geschil aan de orde is. 
Schikkingsonderhandelingen vallen 
binnen de reikwijdte van de vrijstel-
ling. Indien echter namens een cliënt 
een verzoek wordt gedaan aan een 
toezichthouder, maar nog niet zeker 
is of dit wordt toe- of afgewezen, is 
van enig concreet geschil nog geen 
sprake. De vrijstelling is dan niet van 
toepassing. Bij dienstverlening na 
een rechtsgeding gaat om de vraag 
of de dienstverlening is verbonden 
met het rechtsgeding. Te denken valt 
aan het vastleggen van de afspraken 
die zijn gemaakt ter vermijding van 
een rechtsgeding in een vaststel-
lingsovereenkomst. Indien echter na 
een (dreigend) rechtsgeding sprake 
is van een opzichzelfstaande dienst, 
dan is niet sprake van een relevant 
verband en is de vrijstelling niet van 
toepassing.

TOT BESLUIT
Om te bepalen wat de reikwijdte is 
van de Wwft is in de eerste plaats van 
belang dat per opzichzelfstaande 

dienst voor een cliënt zal moeten 
worden bekeken of de Wwft van toe-
passing is. De verplichtingen in het 
kader van de Wwft zijn enkel van toe-
passing op advocaten indien zij advi-
seren over en/of bijstand verlenen bij 
de in de Wwft (limitatief) opgesomde 
diensten. Zodra de (advies)zaak een 
element krijgt waarbij wordt geproce-
deerd, geldt de procesvrijstelling. Nu 
de naleving van de Wwft speerpunt 
is in het toezicht op advocaten, is het 
geen overbodige luxe van de reikwijd-
te van de Wwft goed op de hoogte te 
zijn en een vertaalslag te maken naar 

NOTEN

1 De aangewezen toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten zijn 
de lokale dekens (artikel 1d, lid 1, sub d Wwft). Alle dekens van de orden in de 
arrondissementen gezamenlijk vormen het dekenberaad. Dit is het overlegorgaan 
waarin de dekens met elkaar overleggen over de wijze waarop zij hun toezichttaken 
en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen.

2 Te raadplegen via https://www.fiu-nederland.nl/sites/www.fiu-nederland.nl/files/
documenten/fiu-nederland_jaaroverzicht_2018_nl_web.pdf.

3 Zie COM(2017) 340 final en COM (2019) 340 final met de daarbij behorende annexes.
4 Gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft als: bank, andere financiële onderneming, of 

natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap handelend in het kader van zijn 
beroepsactiviteiten, waarop deze wet ingevolge artikel 1a van toepassing is.

5 Zie artikel 1a, lid 1 en lid 4, onderdeel c, subs 1◦ en 2◦ Wwft.
6 Zie artikel 1a, lid 5 Wwft. 
7 Een voorbeeld uit de praktijk betreft een advocaat die van zijn cliënt de controle 

over diens bankpasjes had verkregen. Op deze manier kon hij zijn eigen declaraties 
voldoen maar deed hij ook transacties die in het kader van de Wwft ongebruikelijk 
waren. 

8 Zie ook website Kenniscentrum Wwft: https://www.advocatenorde-denhaag.
nl/15984/waarschuwing-kenniscentrum-wwft.html.

9 Deze bepaling is een implementatie van (oorspronkelijk) artikelen 9, lid 5 en 23, lid 
2 van de derde anti-witwasrichtlijn (‘de lidstaten zijn niet verplicht’) en vervolgens 
artikel 14, lid 4 en 34, lid 2 van de vierde anti-witwasrichtlijn (‘de lidstaten passen (…) 
niet toe (…) uitsluitend in zoverre’). De wetgever is van mening dat de reikwijdte van 
de vrijstelling in de vierde anti-witwasrichtlijn niet is gewijzigd. Zie hierover o.a. EK, 
2017-2018, 34 808, MvA, D, p. 25. 

10 In de parlementaire geschiedenis is hierover opgemerkt: ‘Tegen de achtergrond 
van de geheimhoudingsbepalingen voor de advocaat en de (kandidaat-)notaris moet 
gelegenheid worden geboden vast te stellen welke dienstverlening wordt verlangd ( ) 
Voor zover nadien duidelijk wordt dat het gaat om werkzaamheden als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11°, 12° en 13° [oud, toegevoegd VM en ABS], 
die geen verband houden met enig rechtsgeding, is sprake van dienstverlening waarop 
de regels van dit voorstel van toepassing zijn.’, zie Kamerstukken II, 2007-2008, 31 238, 
nr. 3, p. 15-16.

11 Zie brief van de Nederlandse orde van advocaten van 20 juni 2008, Kamerstukken II, 
2007-2008, 31 237, bijlage bij Kamerstuk nr. B en de reactie daarop in Kamerstukken 
II, 2007-2008, 31 237, nr. C. 

12 Vergelijk Hof van Discipline ’s-Hertogenbosch, 5363, 11 september 2009, 
ECLI:NL:TAHVD:2009:YA0028.

de eigen praktijk. Het is verstandig 
daarbij niet als insteek te kiezen dat 
de Wwft realiter niet van toepassing 
kan zijn, maar juist eens na te gaan 
op welke manieren de Wwft wel van 
toepassing zou kunnen zijn.

Een uitgebreidere versie van dit artikel 
vindt u op Advocatenblad.nl/opinie.

Annemarije Schoonbeek is partner 
bij CoLegal en gespecialiseerd 
in toezicht en compliance, 
Virgil Matroos is toezichthouder 
bij de unit FTA van de NOvA.
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H et uitgangspunt van de 
oprichters, advocatenkan-
toor Winters & Bosnak uit 

Arnhem en Houben Meijer & Kamp-
huisen uit Breda, is onveranderd: het 
vergroten van individuele bekwaam-
heid en kennis, het bevorderen van 
een meer effi ciënte praktijkuitvoe-
ring door het delen van knowhow, 
verhoging van het rendement en het 
verbeteren van de dienstverlening 
aan de cliënten. ‘Dit zijn ook nu nog 
steeds relevante redenen om samen 
te werken in verenigingsverband,’ 
aldus directeur van Netlaw Sander 
van Essen. ‘Er is altijd behoefte aan 
kwalitatief hoogstaande advocatuur 
met een stevige regionale inbedding.’
Bij het netwerk zijn momenteel veer-
tien kantoren met in totaal ongeveer 
vijfhonderd advocaten aangesloten. 
Al vrij kort na oprichting werd er 
een fulltime directeur aangesteld en 
werd het beheer van de vereniging 
ondergebracht in een eigen kantoor. 
Ook kent de vereniging sinds 1996 
een eigen academie. ‘De Netlaw-
Academy organiseert elk jaar rond de 
zestig opleidingen,’ vertelt Van Essen. 

‘Vier opleidingen per rechtsgebied en 
een tiental opleidingen op het gebied 
van professionele vaardigheden die 
voor alle advocaten toegankelijk zijn.’
Netlaw kent sinds kort verder een 
jongerenafdeling. YoungNetlaw orga-
niseert jaarlijks drie bijeenkomsten 
waarbij inhoud en ontmoeting cen-
traal staan. Zo stonden een bezoek 
aan de Hoge Raad, een etiquettedi-
ner en een bezoek aan de havens van 
Rotterdam op de agenda.
Tijdens het jubileumfeest in het 
Arsenaal in Naarden konden de bijna 
honderd aanwezige advocaten ook de 
nodige opleidingspunten halen. Zo 
nam de Le ugenAcademie advocaten 
mee naar de waarheid over liegen en 
praatte de Focus Academy advocaten 
bij over focussen in een wereld van 
afl eiding. Carel van Lynden, advocaat 
transport en logistiek bij Ten Holter 

Het was vorige maand 
feest bij Netlaw. Het 
samenwerkingsverband 
vierde het 30-jarig jubileum. 
Netlaw is destijds opgericht 
vanwege opkomende 
schaalvergroting en 
specialisatie. ‘Dat is 
nog net zo relevant.’

REGIONAAL NETWERK 
VIERT FEEST

Noordam advocaten in Rotterdam, 
ging met advocaten in gesprek over 
wellevendheid in de huidige tijd.
Volgens Van Essen, die ook docent 
vaardigheden in de beroepsoplei-
ding is, moet een goede advocaat 
alle kennis en kunde in huis hebben 
om zijn cliënt zo goed mogelijk bij te 
staan. ‘Hij moet in staat zijn om zich 
in zijn cliënt te verplaatsen zonder de 
professionele distantie te verliezen. 
Hiervoor zijn voornamelijk goede 
sociale vaardigheden van belang. 
In beide eigenschappen blijft een 
advocaat zich gedurende zijn hele 
loopbaan bekwamen.’
Een nieuwsgierige basishouding 
is de belangrijkste kwaliteit, denkt 
Van Essen. ‘Deze kwaliteit proberen 
wij te stimuleren door docenten in te 
schakelen op de meest aansprekende 
onderwerpen van het moment.’

DOOR /�FRANCISCA�MEBIUS
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AUTOMATISEREN 
VAN JURIDISCHE 
DOCUMENTEN NU 
OOK VOOR KLEINE EN 
MIDDELGROTE 
ADVOCATENKANTOREN

Advocatenkantoren krijgen 
binnenkort software waarmee 
ze het opstellen van juridis-
che documenten grotendeels 
kunnen automatiseren. Zo 
kunnen ze straks bijvoorbeeld 
al binnen 10 minuten een 
aandeelhoudersovereenkomst 
of algemene voorwaarden 
presenteren, klussen die nu 
nog veel tijd in beslag nemen.

De software die dit mogelijk maakt 
was tot voor kort alleen beschikbaar 
voor grote kantoren met diepe zakken. 
Instatree.io maakt de software zo 
toegankelijk dat ook kleinere kantoren 
zich kunnen wapenen tegen de 
onomkeerbare digitalisering die de 
juridische sector doormaakt. 

VRAAG EN ANTWOORD
“Het leeuwendeel van juristen in 
Nederland gebruikt nog copy-paste om 
bestaande templates aan te passen”, 
aldus Pim Betist, mede-oprichter van 
de legal tech startup. “Zonde van de 
tijd, zeggen wij. Onze software is in 
staat om van elk juridisch document 
een boomdiagram te maken. Hiermee 
hebben advocatenkantoren de 
mogelijkheid om hun kennis op een 
digitale manier om te zetten in vraag 
en antwoord.” Het opstellen van een 
aandeelhoudersovereenkomst kost nu 

nog tussen 1000 en 5000 euro. Met 
de opmars van technologie worden 
dit soort prijzen door het MKB steeds 
minder geaccepteerd. 

VRAAGHUGO
Instatree is het vervolg op VraagHugo. 
Dit populaire platform biedt 
ondernemers de mogelijkheid om 
zelf in een aantal simpele stappen 
juridische documenten op maat te 
maken. “We kregen steeds meer 
vragen van advocatenkantoren die 
de tool graag voor zichzelf willen 
gebruiken. Daar zijn we mee aan de 
slag gegaan. De technologie achter 
VraagHugo is met Instatree binnenkort 
dus ook beschikbaar voor deze 
kennisspecialisten zelf. Hiermee nemen 
we werk bij ze weg waar ze zelf ook 
geen energie van krijgen: Het opstellen 
van standaard documenten”, aldus 
Betist. 

EFFICIËNTER WERKEN
Het gebruik van Instatree heeft voor 
juristen twee voordelen. Intern leidt het 
tot veel meer efficiency. Het opstellen 
van een juridisch document neemt 
70 tot 90% minder tijd in beslag. 
Extern kunnen advocatenkantoren 
hun eigen documenten met Instatree 
aanbieden aan klanten, bijvoorbeeld 
via VraagHugo. Voor elk gedownload 
document ontvangt het kantoor dan 
een royalty. 

Ook aan de slag met 
documentautomatisering? 
Ga dan naar Instatree.io of bel 
020 261 1314 

AdvertorialAdvertorial
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KRONIEK 
BESTUURSPROCESRECHT

DOOR�/�JAN�COEN�BINNERTS¯�MARIEKE�DANKBAAR�&�RACHEL�HOENEVELD

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

Net als in de voorgaande jaren hebben wij bij het schrijven van deze Kroniek de uitspraken 
die in Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) en AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) in de periode 
augustus 2018 tot en met juli 2019 zijn gepubliceerd als uitgangspunt genomen.  
Heel veel opzienbarends hebben we in deze Kroniekperiode niet opgemerkt: de usual 
suspects, zoals de voetangels en klemmen bij het verzenden en ontvangen van post en het 
belanghebbendenbegrip zijn ook dit jaar goed vertegenwoordigd. Het onderwerp ‘finale 
geschilbeslechting’ is daarentegen kennelijk wel uitgekristalliseerd; we hebben de enkele 
geselecteerde uitspraak (onder meer over het passeren van gebreken) maar weer geschrapt.  
Hoewel KEI voorlopig niet wordt ingevoerd, hebben we wel een aparte paragraaf over 
digitalisering opgenomen: al doende leert men, en ook in het reguliere bestuursprocesrecht 
(versus het vreemdelingenprocesrecht) is er uiteindelijk geen ontsnappen aan. Tot slot blij� 
het onderwerp ‘bewijs’ steeds meer aandacht trekken: in deze Kroniek met name in een 
parallel met het strafrecht.

DIGITALITEIT

H oewel de digitalisering in 
andere rechtsgebieden is 
stopgezet, wordt er alweer 

twee jaar in het vreemdelingenrecht 
verplicht digitaal geprocedeerd 
als er een gemachtigde in het spel 
is. Dit brengt specifieke ontvanke-
lijkheidsperikelen met zich mee. 
Uit de uitspraak van de Afdeling 
van 6 augustus 2018 (AB 2018, 362) 
leren we dat het verstandig is om te 
controleren of de cookies in de web-
browser zijn verwijderd als men een 
stuk digitaal wil indienen bij Mijn 
Rechtspraak. De gemachtigde in die 
zaak lukte het niet om een beroep-
schrift te uploaden, waardoor het te 
laat werd ingediend en het beroep 
niet-ontvankelijk werd verklaard. 
De indiener dient dan aan te tonen 
dat die het stuk daadwerkelijk en tij-
dig heeft ingediend. Van de zijde van 
de rechtbank wordt verwacht dat die 
onderzoek doet naar de loggegevens. 
Daaruit bleek in dit geval dat er daad-
werkelijk veelvuldig was ingelogd op 
de website door de gemachtigde. De 
indiener kreeg later te horen dat het 

wellicht niet lukte vanwege de cookies 
in de webbrowser. De Afdeling over-
weegt dat het niet-verwijderen van de 
cookies de vreemdelingen niet kan 
worden tegengeworpen en het be-
roep ten onrechte niet-ontvan kelijk 
is verklaard.
Maar niet elke technische mishap 
rechtvaardigt een termijnover-
schrijding. Een gemachtigde had 
wel een notificatie ontvangen en op 
diezelfde dag tevergeefs geprobeerd 
de uitspraak waarvan melding werd 
gemaakt in te zien. Omdat zij in 
de veronderstelling verkeerde vier 
weken de tijd te hebben om tegen de 
betreffende uitspraak zo nodig in 
hoger beroep te komen, deed ze pas 
ruim veertien dagen later een nieuwe 
poging. Meteen daarna stelde ze 
hoger beroep in: te laat. Omdat niet 
in geschil was dat de uitspraak op de 
juiste datum in Mijn Rechtspraak was 
geplaatst, dat op dezelfde dag daar-
van een notificatie was verstuurd, er 
ook geen verstoringen geregistreerd 
waren en de gemachtigde geen hulp 
heeft gezocht op het moment dat 
zij problemen had met het openen 

van de uitspraak, wordt het pas twee 
weken later alsnog openen tegenge-
worpen en is de termijnoverschrij-
ding niet verschoonbaar (ABRvS 
19  februari 2019, AB 2019, 270).
‘Het systeem’ van de rechtbank 
bleek na zes maanden de gegevens te 
verwijderen die kunnen uitwijzen of 
een notificatie ook daadwerkelijk in 
de mailbox van de rechtshulp verlener 
is beland. In ABRvS 27 februari 2019 
(AB 2019, 271, JB 2019, 66) leidde dat 
ertoe dat het betreffende bericht 
geacht werd de vreemdeling (althans 
zijn rechtshulpverlener) niet te heb-
ben bereikt: in dubio pro straniero!
Het digitale stelsel stelt overigens 
ook eisen aan wijze waarop de rech-
ter en griffier de uitspraak (digitaal) 
tekenen, die in de praktijk niet 
altijd worden nageleefd, zo blijkt uit 
ABRvS 30 april 2019 ( JB 2019, 108). 
Dat kan dan weer worden opgelost 
met een schriftelijke verklaring van 
de betrokkenen, dat het  welde gelijk 
hun (digitale) handtekening is. 
En uitspraken die in een digitaal 
systeem alleen kenbaar zijn voor 
partijen,  voldoen niet aan de eis dat 
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uitspraken in het openbaar wor-
den uitgesproken, zo leert ABRvS 
30 april 2019 ( JB 2019, 107). Maar dat 
schijnt inmiddels technisch te 
zijn ondervangen.
Ook buiten het vreemdelingenrecht 
kan men ook nu al te maken krijgen 
met digitaliteit. Zo werken verschil-
lende instanties met de Berichten-
inbox van Mijn Overheid, waaronder 
de SVB. De SVB stelde in een zaak 
dat de appellant had aangevinkt via 
Mijn Overheid berichten van de SVB 
te willen ontvangen en nu hij niet 
tijdig had gereageerd, zijn beroep 
niet-ontvankelijk moest worden ver-
klaard. De appellant stelde dit echter 
niet zelf te hebben aangevinkt. Het 
systeem van deze inbox is een aantal 
keer gewijzigd; waar het voorheen 
een opt-outsysteem was, is er sinds 
2015 een opt-insysteem. Voor de Af-
deling was het daarom niet duidelijk 
of de appellant wel of niet zelf had 
aangevinkt berichten van SVB via 
Mijn Overheid te willen ontvangen. 
Deze twijfel dient voor rekening van 
de SVB te komen, omdat verzending 
per post de hoofdregel is. Alleen als 
de geadresseerde duidelijk kenbaar 
heeft gemaakt via elektronische weg 
bereikbaar te zijn voor de berichten 
waar het om gaat, kunnen  besluiten 
elektronisch worden verzonden 
(CRvB 12 juli 2018, AB 2018, 365).
In ABRvS 13 februari 2019 ( JB 2019, 
48) had een vereniging beroep inge-
steld bij de Afdeling met gebruikma-
king van het Digitale Loket van de 
Afdeling. Dat mogen alleen natuur-
lijke personen doen, maar omdat de 
Afdeling had nagelaten haar daarop 
te wijzen en haar niet in de gelegen-
heid stelde alsnog een schriftelijk 
stuk in te dienen, wordt dat door de 
vingers gezien.
Maar geheel anders verging het een 
bezwaarmaker die per e-mail een 
bezwaar indiende, terwijl die route 
niet was opengesteld. Het bestuurs-
orgaan wijst onmiddellijk daarop, 
maar dat leidt niet tot een tijdig in-
gediend schriftelijk bezwaar. Het be-
stuursorgaan ziet dat vervolgens door 
de vingers, behandelt het bezwaar en 

verklaart het ongegrond. Het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven 
beoordeelt dat ambts halve anders 
en verklaart het bezwaar alsnog 
niet-ontvankelijk (CBb 11 december 
2018, JB 2019, 41).
De Afdeling en de Centrale Raad 
van Beroep hebben voorts in het 
kader van de rechtseenheid aan-
sluiting gezocht bij de uitgangs-
punten die de Hoge Raad formu-
leerde in het arrest van 4 mei 2018 
(ECLI:NL:2018:672) over de op de 
zaak betrekking hebbende stukken 
(in de zin van art. 8:42 Awb) voor 
zover die in elektronische vorm zijn 
vastgelegd, in software programma’s 
en andere systemen van gegevens-
opslag  enzovoort: ABRvS 18 juli 
2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2554) en 
CRvB 18 september 2018 (ECLI:NL: 
CRVB:2018:2975).
Zie in dat kader ook: HR 17 augustus 
2018 (AB 2018, 388 en 389).

BELANG
Procesbelang
Het EHRM lijkt een beperking te 
stellen aan de mogelijkheid om 
in situaties waarin hangende het 
geding procesbelang verloren 
gaat, tot niet-ontvankelijkheid te 

 concluderen. Met name bij tijdelijke 
vergunningen die hangende beroep 
expireren, lijkt dit niet langer te 
kunnen omdat dit leidt tot strijd met 
artikel 6 EVRM (EHRM 17 juli 2018, 
JB 2018, 186). Deze nieuwe jurispru-
dentielijn vond inmiddels toepassing 
in een uitspraak van de Rechtbank 
Midden-Nederland van 2 juli 2019 
(ECLI:NL:RBMNE:2019:3036), waar 
beroep tegen een tijdelijke vergun-
ning om af te wijken van het bestem-
mingsplan inhoudelijk werd behan-
deld nadat de geldigheidsduur van de 
vergunning was verstreken en zonder 
dat aan de orde was dat er belang bij 
een uitspraak zou bestaan in verband 
met eventuele schadevergoeding.
In CRvB 12 september 2018 ( JB 2018, 
181) ging het om een beroep tegen 
een door de gemeente Roosendaal 
geweigerde maatwerkvoorziening. 
Betrokkene was bovendien in-
middels verhuisd naar een andere 
gemeente, dus volgens het college 
had zij ook geen procesbelang meer 
met het oog op toekomstige aan-
vragen.  Betrokkene gaf echter aan 
dat zij na toekenning van de voor-
ziening juist wilde terug verhuizen 
naar Roosendaal. Dat bood 
 voldoende  procesbelang.
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Tijdens een beroepsprocedure tegen 
een dwangsombesluit wegens het 
ontoelaatbaar gebruik van een stal 
wordt de eenmalige dwangsom 
verbeurd. Het bestuursorgaan laat 
die echter verjaren door niet tijdig 
een invorderingsbesluit te nemen. 
Dan gaat procesbelang bij een beoor-
deling van dat dwangsombesluit 
verloren, aldus ABrvS 3 april 2019 
( JB 2019, 81). Daarbij speelde wel dat 
een herhaling van de last niet meer 
aan de orde was omdat de stal waar 
het om ging inmiddels was gesloopt.

Rechtstreeks, eigen, afgeleid 
en objectief belang
In twee verschillende procedures 
speelde een gelijksoortig besluit 
van een college van B en W, te weten 
dat hulp door een zorginstelling 
niet langer vergoed werd omdat de 
instelling onvoldoende kwaliteit 
zou leveren. De besluiten richtten 
zich telkens tot cliënten van die 
zorginstelling. In de ene zaak ging 
de cliëntenraad tegen een dergelijk 
besluit in beroep. Dat leidde tot 
niet-ontvankelijkheid in CRvB 3 ok-
tober 2018 ( JB 2018, 196). In de zaak 
die leidde tot CRvB 5 maart 2019 ( JB 
2019, 101) ging de zorginstelling zelf 
in beroep. De Centrale Raad vroeg en 
kreeg een conclusie van A-G Wid-
dershoven, waarin ingegaan wordt 
op het vraagstuk van afgeleid belang 
(ECLI:NL: CRVB:2018:3474). Daarin 
worden vijf vuistregels geformuleerd 
voor het hanteren van het leerstuk. 
Twee daarvan vinden toepassing in 
de uitspraak. De rechtbank had de 
zorg instelling niet-ontvankelijk ver-
klaard, omdat deze bij het bestreden 
besluit slechts een afgeleid belang 
zou hebben via de contractuele 
relatie met de cliënt/zorgontvanger. 
Met toepassing van vuistregel 1 van 
de A-G oordeelt de raad echter dat de 
zorginstelling een eigen belang heeft 
vanwege de reële mogelijkheid van 
schending van zijn aan een zakelijk 
of fundamenteel recht ontleend be-
lang, en dat zij anders wel op grond 
van vuistregel 3 een betrokkenheid 
heeft bij het besluit dat een zelfstan-

dige aanspraak op rechtsbescher-
ming rechtvaardigt. Wel belang-
hebbende dus.
De Stichting Sloop de Bunker die zich 
ten doel stelt om een Duitse bunker 
uit WOII te slopen (what’s in a name) is 
belanghebbend bij een besluit tot aan-
wijzing ervan als gemeentelijk mo-
nument, omdat dit besluit het belang 
dat de stichting nastreeft rechtstreeks 
raakt. Hoewel de aanwijzing van de 
bunker tot gemeentelijk monument 
op zichzelf niet betekent dat ingrij-
pende wijzigingen of sloop geen door-
gang meer kunnen vinden, wordt de 
sloop daardoor wel lastiger gemaakt. 
Daarom wordt het ‘collectieve belang’ 
dat Sloop de  Bunker behartigt recht-
streeks geraakt door het aanwijzings-
besluit (ABRvS 14  november 2018, AB 
2019, 167, JB 2019, 3).
Het belang van de eigenaar van 
percelen die niet zijn opgenomen 
in een natuurbeheerplan en die ook 
niet aanvoert dat dit ten onrechte 
niet is gebeurd, is niet rechtstreeks 
betrokken bij besluit tot wijziging 
van natuur beheerplan (ABRvS 
12  september 2018, AB 2019, 134).
Het belang van een natuurbeheerder 
die subsidie ontvangt, is dan weer wel 
rechtstreeks betrokken bij de juiste 
weergave van gegevens in het natuur-
beheerplan en bij wijzigingen die ten 
onrechte niet in bijbehorende natuur-
typekaart zijn aangebracht (ABRvS 
19 september 2018, AB 2019, 135).
Degene die verzoekt om een 
omgevings vergunning voor 
het bouwen van een bouwwerk 
wordt in beginsel verondersteld 
belanghebbende te zijn bij een 
beslissing op het door hem 
ingediende verzoek. Dit is anders 
als aannemelijk wordt gemaakt 
dat het bouwplan niet kan worden 
verwezenlijkt, zo herhaalt de Afdeling 
in de uitspraak van 15  augustus 
2018 (AB 2018, 352). Dan is er geen 
aanvraag waarop beslist hoeft te 
worden. Deze jurisprudentie is ook 
van toepassing op het verzoek om 
een omgevingsvergunning voor 
het vellen van een boom (ABRvS 
19 september 2018, AB 2018, 392).

Een verhuurder heeft geen recht-
streeks belang bij een besluit tot 
machtiging binnentreden van een 
woning op grond van de Algemene 
wet op het binnentreden; die wet 
beschermt vooral het woonrecht van 
de bewoner (ABRvS 17 oktober 2018, 
JB 2018, 190).
Een verhuurder is voorts slechts 
belanghebbende bij een besluit 
als die een eigen belang heeft en 
niet slechts een afgeleid belang ten 
opzichte van de huurder. In het geval 
van een besluit tot verlening van een 
omgevingsvergunning die short stay 
mogelijk maakt, is de verhuurder 
van de appartementen belangheb-
bende aangezien deze een eigen 
belang heeft dat erin is gelegen dat 
zij hogere huurprijzen kan vragen, 
zoals blijkt uit ABRvS 27 juni 2018 
(AB 2018, 304).

Concurrentie
Bedrijven die werkzaam zijn in het-
zelfde marktsegment en verzorgings-
gebied kunnen vanuit concurrentie-
overwegingen belanghebbende zijn 
bij ten aanzien van elkaar genomen 
besluiten. Daarvoor is wel vereist dat 
het belang rechtstreeks betrokken is 
bij het ten aanzien van de concurrent 
genomen besluit. Er moet dus vooral 
gekeken worden naar de gevolgen 
van het besluit. Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit de uitspraken van de Afdeling 
van 16 maart 2018 (AB 2018, 286) en 
10 juni 2018 (AB 2018, 287) in een 
Zeeuwse campingoorlog. Het ging 
in die zaken om een concurrerende 
camping die had verzocht om hand-
havend optreden ten aanzien van vijf 
minicampings. In de ene zaak zag de 
verzochte (en geweigerde) handhaving 
op een overschrijding van het aantal 
toegestane kampeerplaatsen en in 
het andere geval op speeltoestellen 
en andere bouwwerken die buiten 
bouwvlakken waren gebouwd. In 
het eerste geval is naar het oordeel 
van de Afdeling niet uitgesloten dat 
de concurrerende camping nadelige 
gevolgen zal ondervinden door een 
toename van het aantal kampeer-
plaatsen, dan wel dat dit zal leiden 
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tot derving van huurinkomsten; 
verzoeker was dus belanghebbende. 
In het tweede geval is de Afdeling 
van oordeel dat het besluit tot afzien 
van handhaving ten aanzien van de 
speeltoestellen de concurrerende 
camping niet in haar belangen raakt. 
Deze strijd zette zich voort doordat 
een andere concurrerende camping 
had verzocht om handhaving ten 
aanzien van een dertigtal campings 
in dezelfde gemeente omdat zij buiten 
het bouwvlak bouwwerken zouden 
hebben geplaatst. In die zaak had de 
concurrerende camping niet aange-
geven tegen welke concrete strijdig-
heden met het bestemmingsplan 
zij handhavend optreden verlangde 
en niet duidelijk gemaakt op welke 
wijze haar concurrentiebelang was be-
trokken bij het handhavingsverzoek. 
Daarom kon zij niet gelden als belang-
hebbende en was er geen sprake van 
een aanvraag (ABRvS 10 oktober 2018, 
AB 2018, 421). Maar een concur-
rent heeft er wel belang bij dat een 
camping wordt geëxploiteerd door de 
vergunninghouder en niet door een 
ander en is dus ook belanghebbende 
bij een beslissing tot wijzi ging van de 
tenaamstelling van de kampeerver-
gunning, als bij afwijzing ervan de 
exploitatie van de concurrerende cam-
ping naar verwachting zou worden 
beëindigd (ABRvS 14 november 2018, 
AB 2019, 170 en 171).
Een particuliere zwemschool met 
 eigen bad werd belanghebbend geacht 
bij een subsidiebesluit ten aanzien 
van een stichting die het gemeentelijk 
zwembad exploiteert en daar lessen 
aanbiedt. Het argument dat het de 
particuliere zwemschool vooral om te 
doen was om óók subsidie te kunnen 
krijgen en er daarom geen tegen ge-
steld belang was, treft geen doel. Het 
gaat er om of partijen in hetzelfde 
marktsegment  opereren en dezelfde 
doelgroep bedienen (ABRvS 27 februa-
ri 2019, AB 2019, 320 en JB 2019, 64)

Rechtspersonen en feitelijke 
werkzaamheden
De actiegroep Save Our Surfspot/
Brouwerseiland NEE is geen natuur-

lijk persoon en ook geen rechtsper-
soon als bedoeld in artikel 1:2 lid 3 
Awb. Maar zoals de Afdeling eerder 
heeft overwogen ‘(…) is de hoedanig-
heid van belanghebbende niet voor-
behouden aan natuurlijke personen 
en rechtspersonen, maar kunnen 
ook andere entiteiten belanghebben-
de zijn. Gelet op de woorden “degene 
wiens”, opgenomen in artikel 1:2 
lid 1 Awb, wordt aan deze andere 
 entiteiten de eis gesteld dat zij her-
kenbaar zijn in het rechtsverkeer’.
De actiegroep is een samenwerkings-
verband van personen die eenzelfde 
doel nastreven. Naar buiten presen-
teert de actiegroep zich als een 
eenheid via haar Facebookpagina en 
door middel van collectieve acties. 
Onder deze omstandigheden is de 
actiegroep naar het oordeel van de 
Afdeling als entiteit herkenbaar in 
het rechtsverkeer (ABRvS 30 april 
2019, AB 2019, 326).

BEKENDMAKEN/
VERZENDEN/ONTVANGEN
Het bestuursorgaan mag volgens 
artikel 2:14 Awb per e-mail met een 
burger communiceren, als de burger 
kenbaar heeft gemaakt dat hij via 
e-mail voldoende bereikbaar is. Uit 
ABRvS 13 maart 2019 ( JB 2019, 76) 
blijkt dat dit kenbaar maken zowel 
expliciet als impliciet kan gebeuren. 
Maar met dat laatste moet je oppas-
sen, zo leert de uitspraak. Partijen 
hadden wel af en toe gemaild, maar 
de aanvraag en bezwaarschriften 
waren per brief ingediend en bevat-
ten geen expliciete mededeling dat 
per e-mail kon worden gereageerd. 
Dat was onvoldoende om aan te 
nemen dat het bericht tot verdaging 
per e-mail verzonden kon worden, 
zodat een beslistermijn werd over-
schreden. In ABRvS 17 oktober 2018 
( JB 2018, 189) kwam de Afdeling 
tot een andere slotsom. Ook daarin 
hadden partijen met elkaar per 
e-mail gecorrespondeerd. De advo-
caat had per brief bezwaar gemaakt 
tegen een besluit en hem was een 
hersteltermijn geboden per e-mail. 
De Afdeling overwoog in dat geval 

dat voldoende is dat gebruik van de 
e-mail ‘een bestendige praktijk’ was 
tussen het bestuursorgaan en de 
geadresseerde. Vermelding van het 
e-mailadres op het briefpapier was 
op zichzelf overigens niet voldoende.
Analoger dan in persoon stukken 
afgeven wordt het niet. In het geval 
waarin een betrokkene die in reactie 
op een verzoek om nadere gegevens 
stukken inlevert bij de balie van het 
gemeentehuis en een afgiftebewijs 
of ontvangstbevestiging ontvangt 
zonder dat wordt gecontroleerd 
welke stukken precies zijn ingele-
verd, bestaat het vermoeden dat alle 
opgevraagde gegevens volledig zijn 
verstrekt (CRvB 6 maart 2018, AB 
2018, 309).
Alseen bezwaarmaker zijn bezwaar-
schrift niet aangetekend verzendt, 
loopt hij het risico dat hij niet kan 
bewijzen dat het bezwaarschrift 
binnen de termijn is ingediend, als 
de ontvangst wordt ontkend door 
het bestuursorgaan. Toch is aange-
tekende verzending niet de enige 
manier waarop verzending kan wor-
den bewezen, zoals blijkt uit ABRvS 
26 september 2018 ( JB 2018, 174, AB 
2018, 432). Een bezwaarmaker had 
op het postkantoor een kopie van de 
enveloppe laten maken en daarop 
was een frankeerstempel met datum 
van PostNL geplaatst. Ook had hij 
een betalingsbewijs van verzending 
van de enveloppe vanaf het post-
kantoor op die datum. De Afdeling 
oordeelt dat bezwaarmaker vol-
doende aannemelijk heeft gemaakt 
dat het bezwaarschrift binnen de 
bezwaartermijn is verzonden en dat 
het college niets heeft aangevoerd 
waardoor de ontvangst kan worden 
betwijfeld.
PostNL houdt in elk geval een streep-
je voor op ander brievenbestellers: 
als het bestuursorgaan met andere 
bedrijven werkt, moet het én de ver-
zending én de ontvangst aannemelijk 
maken, zo bevestigt de Afdeling nog 
maar eens in ABRvS 13 februari 2019 
( JB 2019, 51, AB 2019, 210).
Toch gaat ook verzending via 
PostNL niet altijd goed. Is er aan-
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getekend verzonden en 
bericht van ontvangst 
terugontvangen, dan sta 
je toch sterk als verzendende 
partij – in dit geval de griffie 
van de rechtbank die een aanma-
ning griffierecht stuurde aan een 
advocaat. De advocaat slaagde er 
echter in om aan de hand van de 
wijze waarop een andere brief van 
de griffie een halfjaar later aan haar 
was verzonden en door PostNL was 
behandeld, aannemelijk te maken 
dat de eerdere brief haar niet had 
bereikt als gevolg van een fout van 
PostNL. Degene die het poststuk vol-
gens het bericht van ontvangst zou 
hebben aangenomen, zat namelijk 
in een vliegtuig op het moment van 
uitreiken van de brief. Ook kwam 
de handtekening van ontvangst niet 
overeen met de handtekening van 
die persoon. Volgens de Afdeling 
kan gelet op deze omstandigheden 
niet worden uitgesloten dat de brief 
niet op regelmatige wijze aan het 
adres van de advocaat was aangebo-
den, aldus ABRvS 29 augustus 2018, 
( JB 2018, 162, AB 2018, 413).
Uit CRvB 11 december 2018 ( JB 2019, 
35, AB 2019, 186) volgen eisen die 
gesteld kunnen worden aan een 
gemeentelijke verzendadministratie, 
aan de hand waarvan de (niet-aange-
tekende) verzending van een besluit 
aannemelijk gemaakt kan worden. 
De betrokken gemeente verzond 
haar dagproductie aan brieven min 
of meer in een bulk digitaal aan een 
afdruk- en verzendcentrum, vanwaar 
deze als geprinte documenten verder 
gingen. Belangrijkste probleem was 
dat uit de administratie niet bleek 
welk individueel document op welke 
datum daadwerkelijk naar dit afdruk- 
en verzendcentrum was verzonden, 
en dus het verband tussen de gestel-
de verzenddatum en de werkelijke 
verzending niet aannemelijk gemaakt 
kon worden. Ook uit ABRvS 21 novem-
ber 2018 (AB 2019, 185) blijkt dat een 
verzendadministratie waarbij alleen 
een afdruk wordt bewaard van het 
moment waarop het document wordt 
geprint, onvoldoende is om aanne-

melijk te maken dat het stuk ook 
daadwerkelijk is verzonden. In CRvB 
16 april 2019 ( JB 2019, 115) was een 
soortgelijk systeem aan de orde, waar 
echter wel individuele documenten 
traceerbaar waren; dat was voldoende.
Het UWV wordt in CRvB 5 juni 2019 
(AB 2019, 331) niet gespaard. Het 
UWV kan niet aannemelijk maken 
dat een niet-aangetekend verzonden 
besluit appellante heeft bereikt. Nu 
het UWV heeft erkend dat geen ver-
zendadministratie van de bestreden 
besluiten aanwezig is, verzending 
niet anderszins te bewijzen is en ook 
geen contra-indicaties zijn gebleken 
die aannemelijk maken dat het be-
sluit wel moet zijn ontvangen, moet 
worden geoordeeld dat appellante, 
die te laat bezwaar maakte, ten on-
rechte niet-ontvankelijk is verklaard.

VERSCHOONBAARHEID
De zaken waarin termijnoverschrij-
ding niet verschoonbaar worden 
geacht zijn talrijk; ver schoonbaar is 
zo’n overschrijding bijna nooit. Toch 
lukt dat soms wel: als zich in een 
procedure (alsnog) een gemachtigde 
stelt, moet deze na verzending per 
gewone brief nogmaals een aan-

getekende maningsbrief griffie recht 
worden verzonden met een volledige 
betalingstermijn. Niet-ontvankelijk-
heid wordt ten onrechte uitgesproken 
als deze hersteltermijn niet aan de 
gemachtigde wordt geboden (CRvB 
19 december 2018, AB 2019/236). 
In CRvB 29  augustus 2018 (AB 2018, 
396) had de appellant een pro-forma-
beroepschrift ingediend en een ter-
mijn van de rechtbank gekregen om 
binnen vier weken de gronden aan te 
vullen, wat hij niet had gedaan. Een 
griffiemedewerkster belde de appel-
lant, waarop de appellant uitlegde 
dat hij de afgelopen periode bezig 
was geweest met de afwikkeling 
van de nalatenschap van zijn vader, 
de verhuizing van zijn moeder naar 
een verpleeghuis, het leeghalen en 
verkoop van het ouderlijk huis én sol-
liciteren en dat door deze privéom-
standigheden de beroepstermijn 
erbij was ingeschoten. De appellant 
diende diezelfde dag de gronden van 
zijn beroep in, waarop het beroep in-
houdelijk op zitting is behandeld bij 
de rechtbank. De rechtbank verklaar-
de in de einduitspraak echter het be-
roep van appellant niet-ontvankelijk 
vanwege niet verschoonbare termijn-
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overschrijding. De CRvB overweegt 
dat de rechtbank bevoegd was het 
beroep niet-ontvankelijk te verkla-
ren, maar dat dit een discretionaire 
bevoegdheid is. Gelet op de feiten en 
omstandigheden in dit geval oordeelt 
de CRvB dat de rechtbank het beroep 
niet in redelijkheid niet-ontvankelijk 
heeft kunnen verklaren.

BEZWAARSCHRIFT-
PROCEDURE
Bij de beoordeling of een bezwaar-
schrift de gronden van bezwaar bevat, 
worden in het algemeen geen hoge 
eisen gesteld aan de wijze waarop de 
bezwaren zijn verwoord (CBb 26 juni 
2018, AB 2018, 295). Een summiere 
verwoording van een concrete be-
zwaargrond kan dus voldoende zijn. 
Dat op voorhand duidelijk is dat de 
grond niet zal slagen, wil niet zeggen 
dat niet van gronden van bezwaar kan 
worden gesproken.
Bekend is het uitgangspunt dat tot 
tien dagen voor de hoorzitting, of 
soms een week, nieuwe stukken 
kunnen worden overgelegd. De om-
standigheid dat stukken pas later in 
de bezwaarfase worden overgelegd, 
betekent evenwel niet dat die stukken 
niet bij de beoordeling in bezwaar 
kunnen worden betrokken (ABRvS 
21 november 2018, AB 2019, 98).
Uitgangspunt is vervolgens dat in 
bezwaar het recht moet worden toege-
past, zoals dat op dat moment geldt 
(ex tunc). Dat geldt in beginsel ook als 
opnieuw moet worden beslist op be-
zwaar na een rechterlijke vernietiging. 
Als naar aanleiding van een rechterlij-
ke vernietiging van een eerder besluit 
op bezwaar opnieuw moet worden 
beslist, moet dat echter óók gebeuren 
met inachtneming van de uitspraak 
van de rechter. Dat kan schuren en dat 
deed het in ABRvS 12 december 2018 
( JB 2019, 60). Als in de uitspraak een 
min of meer uitdrukkelijke aanwij-
zing is gegeven dat de vervolgbesluit-
vorming plaats moet vinden op basis 
van het beleid dat gold ten tijde van 
de vernietigde beslissing, dan gaat 
dat beleid dus voor en niet het nieuwe 
beleid. De uitspraak illustreert dat die 

aanwijzing ook impliciet kan worden 
gegeven c.q. kan worden afgeleid uit 
bepaalde rechterlijke overwegingen.
Er zijn de nodige gemeenten die geen 
zelfstandige bezwaarschriftencom-
missie in de zin van artikel 7:13 Awb 
hebben, maar wel een ambtelijke be-
zwaarschriftencommissie. In ABRvS 
17 april 2019 ( JB 2019, 96) was appel-
lante door zo’n commissie gehoord. 
De voorzitter was daarna met verlof 
gegaan en het advies was vervolgens 
uitgebracht door de secretaris en een 
nieuwe voorzitter. Dat is allemaal 
geen probleem, omdat de Awb – die 
zo’n commissie niet ‘kent’ – zich daar 
niet tegen verzet.
Ook als eerst de zogenaamde infor-
mele aanpak wordt beproefd, zal het 
bestuursorgaan de regels van artikel 
7:13 Awb moeten naleven en een 
hoorzitting mogelijk maken (ABRvS 
1  augustus 2018, AB 2019, 46). Van 
horen kan evenwel worden afgezien 
als het bezwaarschrift kennelijk 
ongegrond is. Vereist is dan wel dat 
er geen twijfel mogelijk is over die 
ongegrondheid. Dit dient te worden 
bepaald op grond van hetgeen in het 
bezwaarschrift is aangevoerd (ABRvS 
30 mei 2018, AB 2019, 47). En wordt 
er dan daadwerkelijk gehoord, dan 
mag de meerderheid van de bij het 
horen betrokken ambtenaren niet 
bij de voorbereiding van het bestre-
den besluit betrokken zijn geweest 
(CBb 15 mei 2018, AB 2019, 48). Het 
afwijzen van een verzoek van een 
bezwaar maker om telefonisch te 
worden gehoord, is vervolgens alleen 
gerechtvaardigd als het telefonisch 
horen, gezien de belangen van zowel 
de bezwaarmaker als het bestuurs-
orgaan bij de besluitvorming, in de 
omstandigheden van het geval niet 
voldoende zorgvuldig zou kunnen 
geschieden (HR 14  december 2018, 
AB 2019, 97).
En tot slot: anders dan voorheen 
is thans ook de Centrale Raad van 
 Beroep van oordeel dat, indien een 
commissie is ingesteld, de twaalf 
weken beslistermijn direct voortvloeit 
uit artikel 7:10 lid 1 Awb. De toepas-
selijkheid van deze termijn is niet 

(langer) afhankelijk van de medede-
ling aan de indiener van het bezwaar-
schrift dat een commissie over het 
bezwaar zal adviseren (CRvB 30 
april 2019, AB 2019, 27, JB 2019, 117). 
Vergelijk de uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State van 23 januari 2019 (ECLI:NL: 
RVS:2019:184).

BEWIJS
De grote kamer van de Afdeling oor-
deelt in de uitspraak van 27 juni 2018 
(AB 2018, 343), dat een toezichthou-
der een cautie moet geven wanneer 
naar objectieve maatstaven door een 
redelijk waarnemer kan worden vast-
gesteld dat de betrokkene wordt ver-
hoord met het oog op het opleggen 
van een bestraffende sanctie. Wordt 
er geen cautie gegeven, dan kan de 
verklaring niet worden gebruikt als 
bewijs voor de feiten die aan de sanc-
tie ten grondslag zijn gelegd. De Af-
deling overweegt dat ditzelfde geldt 
voor de verklaring die de betrokkene 
onder dwang heeft afgelegd. Het kan 
dan gaan om inlichtingen die de be-
trokkene heeft moeten verstrekken 
op verzoek van de toezichthouder, 
als bedoeld van artikel 5:20 Awb. 
De  Afdeling sluit hiermee aan bij 
de lijn van de Hoge Raad. Het CBb 
oordeelt overeenkomstig in CBb 
4 september 2018 (AB 2018, 454) en 
CBb 7 mei 2019 (AB 2019, 297).
In CRvB 7 augustus 2018 ( JB 218, 165) 
hadden appellanten het bestuurs-
orgaan verzocht om terug te komen 
op hun besluit tot intrekking en te-
rugvordering van bijstand, omdat zij 
in het strafrechtelijke traject waren 
vrijgesproken van – kort gezegd – uit-
keringsfraude. De Raad oordeelt dat 
het terugvorderingsbesluit niet kon 
worden gehandhaafd zonder twijfel 
op te roepen over de vrijspraak en 
daarmee te handelen in strijd met de 
onschuldpresumptie. De Raad pakt 
door en herroept alsnog het oor-
spronkelijke terugvorderingsbesluit. 
Idem 4 september 2018 ( JB 2018, 179) 
en 20 november 2018 ( JB 2019, 35).
In CRvB 7 augustus 2018 ( JB 2018, 
164) was niet duidelijk op welke gron-
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den de strafrechtelijke vrijspraak was 
gebaseerd, maar dat neemt niet weg 
dat daar andere rechtsvragen voorla-
gen dan in de terugvorderingsproce-
dure, zodat de bestuursrechter met 
zijn oordeel de onschuldpresumptie 
niet aantastte. In CRvB 16 april 2019 
( JB 2019, 174) was sprake van een 
sepot wegens gebrek aan bewijs van 
een strafzaak in verband met het 
kweken van hennepplanten. Niet dui-
delijk echter was of het bewijsgebrek 
zag op het kweken (en dus verkrijgen 
van inkomsten) als zodanig, of op het 
voor een strafbaarstelling vereiste 
opzet daartoe. Dat bood de ruimte 
om in het bestuursrechtelijke kanaal 
– betrokkene genoot een uitkering 
en hem werd schending van zijn 
inlichtingenplicht verweten – aan te 
kunnen nemen dat hij zijn inlichtin-
genplicht geschonden had, zonder 
dat de juistheid van het sepot in 
twijfel werd getrokken.
In ABRvS 23 januari 2019 ( JB 2019, 
43) was een boetebesluit aan de orde, 
opgelegd door een stagiaire (werk-
zaam bij de toezichthouder), wegens 
verkoop van drank aan iemand van 
wie niet was vastgesteld dat hij acht-
tien was. De beboete sportvereniging 
wilde de betrokkene ondervragen, 
maar dat vond de Afdeling niet nodig. 
De Afdeling lijkt een recht op onder-
vraging alleen aan te nemen als de 
uitoefening zinvol zou zijn, maar hier 
stond vast dat betrokkene niet naar 
zijn leeftijd was gevraagd. De annota-

tor wijst erop dat de Afdeling hier lijkt 
in te gaan tegen het prognose verbod, 
zoals dat in het strafrecht op basis van 
artikel 6 EVRM wordt aangenomen.
Zie ook: HR 17 augustus 2018 
(AB 2018, 390) en HR 5 oktober 2018 
(AB 2018, 448) waar het mede om de 
op de zaak betrekking hebbende 
stukken ging.
Als uitgangspunt geldt dat de 
bestuurs rechter het oordeel van een 
onafhankelijke, door de rechter in-
geschakelde deskundige volgt als de 
door de deskundige gebezigde moti-
vering hem overtuigend voorkomt. 
De Centrale Raad volgt in CRvB 19 
december 2018 het oordeel van het 
UWV inzake de belastbaarheid van 
appellante. De CRvB vindt het oor-
deel van de door hem zelf ingescha-
kelde onafhankelijke deskundige 
niet overtuigend (AB 2019, 103). In 
CRvB 10 januari 2019 (AB 2019, 136) 
volgt de CRvB, met dezelfde alge-
mene overweging, de deskundige 
inzake de belastbaarheid van ap-
pellante en vernietigt de uitspraak 
rechtbank en het besluit van het 
UWV. Zie ook: CRvB 30 januari 2019 
(AB 2019, 204).
In ABRvS 6 maart 2019 ( JB 2019, 68) 
ging het om de mogelijke onjuist-
heid van gegevens in de aanvraag. 
Wie moest nu wat bewijzen? 
Het  bestuursorgaan hoeft niet de 
onjuistheid van gegevens te bewij-
zen maar moet wel gemotiveerd 
aangeven waarom zij die onjuistheid 

aannemelijk acht. Het ligt dan vervol-
gens op de weg van de aanvrager om 
de juistheid alsnog te bewijzen.

GOEDE PROCESORDE
In een planschadegeschil neemt 
de verweerder aanvankelijk als 
uitgangspunt aan dat een bepaald 
bestemmingsplan schade heeft 
veroorzaakt, maar weigert een te-
gemoetkoming op andere gronden. 
In bezwaar handhaaft verweerder 
de beslissing. Als dat besluit wordt 
vernietigd, probeert hij het nog een 
keer. Hangende beroep tegen dat 
tweede besluit, betrekt verweerder 
echter het standpunt dat de schade 
niet door het bestemmingsplan, 
maar door een provinciale verorde-
ning is veroorzaakt. Dat aanvaardt 
de Afdeling niet. Er was geen reden 
om deze prealabele afwijzingsgrond 
niet eerder aan te voeren. Door die 
onnodig uit te stellen, zou de aan-
vrager onevenredig worden belast 
en zou een efficiënte rechtsgang 
worden belemmerd, aldus ABRvS 
20 november 2018 ( JB 2019, 14), die 
daarbij overigens onderstreepte dat 
er geen derdenbelangen in het spel 
waren. Een trechter dus, maar dan 
voor het bestuursorgaan.

RELATIVITEIT
Met de regels uit de Waterwet wordt 
onder meer beoogd bescherming 
te bieden tegen overstromingen en 
wateroverlast. Deze regels strekken 
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daarmee ook tot de bescherming 
van de belangen van diegenen van 
wie het woon- en leefklimaat mede 
door de bescherming tegen over-
stromingen en wateroverlast wordt 
bepaald. Welis waar wonen appellant 
A en appel lant B op een afstand van 
ongeveer een kilometer van de pri-
maire waterkering en vlak achter een 
secundaire waterkering, maar niet 
uitgesloten is dat zij van een overstro-
ming of wateroverlast als gevolg van 
het falen van dit deel van de primai-
re waterkering gevolgen kunnen 
ondervinden. Het relativiteitsvereiste 
verzet zich dan niet tegen een inhou-
delijke bespreking van de beroeps-
gronden (ABRvS 13 maart 2019, AB 
2019, 243).
In ABRvS 30 januari 2019 ( JB 2019, 
44) handelde het om over een besluit 
nadere vergunningsvoorschriften te 
stellen aan een lpg-station, waar-
tegen een omwonende beroep had 
ingesteld, omdat de voorschriften 
niet handhaafbaar zouden zijn. De 
handhaafbaarheid was een probleem, 
omdat de voorschriften (mogelijk) in 
strijd waren met een EG-richtlijn ge-
richt op het bevorderen van de interne 
markt. Dat de omwonende met het 
bevorderen van de interne markt niet 
direct iets te maken had, en de betref-
fende EG-richtlijn evident niet strekte 
tot bescherming van haar belang, 
neemt niet weg dat zij wel belang had 
dat de vergunning c.q. het betreffende 
voorschrift handhaafbaar zou zijn.

OVERIGE (HOGER)-
 BEROEPSPERIKELEN
In CRvB 3 januari 2019 ( JB 2019, 37) 
speelde dat de gemachtigde van een 
appellant in eerste aanleg in het kader 
van een arbeidsongeschiktheidsge-
schil een beroepsgrond – kort gezegd 
dat de belastbaarheid verkeerd was 
vastgesteld – uitdrukkelijk had prijs-
gegeven. De opvolgende gemachtigde 
betrok die beroepsgrond alsnog in ho-
ger beroep, maar dat mocht niet meer 
van de Centrale Raad: de omvang van 
het beroep was met het prijsgeven van 

de betrokken grond uitdrukkelijk en 
welbewust beperkt, en kon in hoger 
beroep niet alsnog uitgebreid worden.
In Maasbracht was de situatie aan 
de orde dat er een dwangsombesluit 
was genomen dat gebaseerd was op 
overtreding van de Woningwet en de 
Wet milieubeheer. De Afdeling was 
in eerste en enige aanleg bevoegd om 
kennis te nemen van beroep tegen 
besluiten op grond van de overtreden 
artikelen uit de Wet milieubeheer. 
Uit jurisprudentie van de Afdeling 
volgt dat als een onsplitsbaar be-
stuursdwangbesluit is, de Afdeling in 
eerste en enige aanleg bevoegd is om 
van het beroep tegen het bestuurs-
dwangbesluit kennis te nemen. De 
rechtbank had aanleiding gezien om 
hiervan af te wijken, omdat er tevens 
een ander besluit tot oplegging van 
last onder dwangsom was genomen 
dat niet kon worden losgezien van 
onderhavig besluit. De Afdeling, in 
haar uitspraak van 16 maart 2018 
(AB 2018, 305), oordeelde echter dat 
de eigenzinnige Rechtbank Oost- 
Brabant zich onbevoegd had moeten 
verklaren. De wetgever heeft de 
beoordeling van een beroep tegen 
een besluit dat betrekking heeft op 
handhaving van de Wet milieubeheer 
immers uitdrukkelijk uitgesloten van 
de competentie van de rechtbank in 
eerste aanleg. Het is aan de wetge-
ver om deze regeling aan te passen, 
mocht daartoe aanleiding zijn, bij-
voorbeeld om redenen van effectieve 
en efficiënte rechtsbescherming.

MISBRUIK VAN PROCESRECHT
Niet-ontvankelijkverklaring van een 
rechtsmiddel vanwege misbruik van 
recht wordt nu ook uitgesproken 
door de Centrale Raad van Beroep 
die hiermee de rechtspraak van de 
Afdeling volgt (CRvB 22 januari 2019, 
AB 2019, 215).
In de uitspraak van 9 mei 2018 
(AB 2018, 291) oordeelt de Afdeling 
voor het eerst dat gevallen van mis-
bruik van recht door een persoon 
ernstige bezwaren in de zin van 

artikel 2:2 lid 1 Awb kunnen vormen 
op grond waarvan die persoon als 
gemachtigde mag worden geweigerd. 
Het bestuursorgaan moet wel aan de 
hand van concrete feiten en omstan-
digheden kunnen onderbouwen dat 
er ernstige bezwaren bestaan tegen 
de persoon van de gemachtigde. 
Niet voldoende is een incidenteel en 
opzichzelfstaand geval van misbruik 
van recht. De Afdeling komt in de 
betrokken zaak tot de conclusie 
dat de desbetreffende gemachtigde 
stelselmatig misbruik van recht heeft 
gemaakt en dat er daarom ernstige 
bezwaren tegen hem als gemachtig-
de bestaan.

SLOT
In het voorgaande hebben we ge-
poogd de belangrijkste ontwikkelin-
gen in het bestuursprocesrecht weer 
te geven. De oogst was misschien 
wat aan de magere kant, zo vonden 
wij althans, maar dat kan aan ons 
hebben gelegen en het betekent 
natuurlijk niet dat er niets gebeurd 
is in het bestuursprocesrecht. 
Volledigheidshalve zij bijvoorbeeld 
gewezen op het Jaaroverzicht 2018 
van de Commissie rechtseenheid 
bestuursrecht, alsmede op het 
jurisprudentieoverzicht 2018, deel 
uitmakend van het jaarverslag van de 
Raad van State (beide te downloaden 
via  www. raadvanstate. nl). In beide 
publicaties worden per  onderwerp 
de belangwekkende uitspraken 
genoemd.
Het besluitbegrip behandelen wij 
traditiegetrouw niet in deze Kroniek, 
maar juist op dat onderwerp zijn wel 
wat relevante uitspraken gedaan: 
zie bijvoorbeeld de uitspraken over 
de waarschuwing (al van 2 mei 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:1449) en de ge-
doogbeslissing (ABRvS 24 april 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:1356). En over de 
exceptieve toetsing verwachten we 
toch op korte termijn wel meer rich-
tinggevende uitspraken. Zie bijvoor-
beeld al: CRvB 1 juli 2019, ECLI:NL: 
CRVB:2019:2016).
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KRONIEK 
INSOLVENTIERECHT
In deze Kroniek worden alle voor de rechtsontwikkeling belangrijkste 
nieuwe arresten uit de tweede hel� van 2018 en de eerste hel� van 2019 van 
de Hoge Raad en voor de praktijk relevante lagere rechtspraak behandeld.1

DOOR�/� JAAP�VAN�DER�MEER¯�FLORIS�DIX¯�SUZAN�WINKELS-KOERSELMAN¯�MARK�SCHOLLEN¯�
 BASTIAAN  ROLEVINK¯�MURIËLLE�VAN�DER�PLAS¯�SANDRA�TIJSSEN-DELLEMIJN�&�DANIËLLE�KRIST

FAILLIETVERKLARING

D e vraag of aan het plurali-
teitsvereiste is voldaan als 
zowel een vordering van de 

staat uit hoofde van een bestuur-
lijke boete als een vordering van de 
Ontvanger onbetaald wordt gelaten, 
wordt door de Hoge Raad (ECLI:NL: 
HR:2018:1988) ontkennend beant-
woord. De voor een failliet verklaring 
geldende eis dat summierlijk blijkt 
van een steunvordering wordt gesteld 
omdat het faillissement ten doel 
heeft het vermogen van de schulde-
naar te verdelen onder zijn geza-
menlijke schuldeisers. Met dat doel 
strookt niet de faillietverklaring van 
iemand die slechts één schuldeiser 
heeft. Onder schuldeiser valt in de 
Faillissementswet te verstaan een 
natuurlijk persoon of een rechts-
persoon. De staat bezit rechtsper-
soonlijkheid (art. 2:1 lid Burgerlijk 
Wetboek, BW). Organen en onder-
delen van de staat, waaronder tot de 
staat behorende bestuursorganen, 
bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 
De vermogensrechtelijke gevolgen 
van een handeling van zo’n orgaan of 
onderdeel treffen de staat. Vorderin-
gen van organen en onderdelen van 
de staat die geen rechtspersoonlijk-
heid bezitten, zoals de Ontvanger en 
de Belastingdienst, hebben voor de 
toepassing van de Faillissementswet 
te gelden als vorderingen van een en 

 dezelfde schuldeiser, de staat. Er is 
geen grond om hierop een uitzon-
dering te maken voor organen of 
onderdelen van de staat die orga-
nisatorisch, budgettair of begro-
tingstechnisch in vergaande mate 
zelfstandig zijn.
Bij het Gerechtshof Arnhem- 
Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL: 
2018:11327) lag de vraag voor of naast 
de vereffenaar ook een schuldeiser 
kan verzoeken om het faillissement 
uit te spreken van een rechtspersoon 
in liquidatie (ex art. 2:23a lid 4 BW). 
Argument van de vereffenaar was 
onder meer dat eerst de vereffening 
afgewacht moest worden. Indien 
en voor zover de vereffenaar zou 
vaststellen dat de schulden de baten 
zouden overtreffen, zou het uitslui-
tend aan de vereffenaar zijn om het 
faillissement aan te vragen. Het hof 
oordeelt echter dat ook op verzoek 
van een schuldeiser het faillisse-
ment kan worden uitgesproken als 
summierlijk is gebleken van feiten en 
omstandigheden die voldoende aan-
nemelijk maken dat er nog baten zijn 
en daarnaast aan de overige vereisten 
voor faillietverklaring ex artikel 1 
(Faillissementswet, Fw) en artikel 6 
lid 3 Fw is voldaan.
Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
(ECLI:NL:GHSHE:2018:3695) be-
vestigt dat, gezien de aard van het 
faillissement – dat van openbare 

orde is en waarbij ook belangen van 
derden zijn betrokken – en gezien 
het gesloten rechtsmiddelenstelsel 
in het kader van de procedure tot 
faillietverklaring (artt. 8 t/m 12 Fw), 
het bijzondere rechtsmiddel van 
herroeping niet openstaat tegen 
een vonnis tot faillietverklaring. 
Het hof verwijst naar de uitspraken 
van de Hoge Raad van 9 december 
19832, 7 maart 2003,3 1 oktober 20044 
en de conclusie van AG mr. Rank- 
Berenschot van 20 april 2018.5

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
(ECLI:NL:GHSHE:2019:2920) acht 
een faillissementsaanvraag op basis 
van betwiste facturen of facturen 
waarvan uitleg is gevraagd niet de 
 geëigende weg om een vordering be-
taald te krijgen. Het hof is van oordeel 
dat sprake is van misbruik van recht 
of bevoegdheid, door in de gegeven 
omstandigheden een onevenredig 
zwaar middel (een faillissementsaan-
vraag) in te zetten, terwijl er juist in 
deze zaak een goed juridisch alter-
natief was in de vorm van het enta-
meren van een bodemzaak en eventu-
eel beslaglegging. De aanvrager wordt 
veroordeeld in de proceskosten en de 
faillissementskosten.

IPR
Het Hof van Justitie EU 
(ECLI:EU:C:2018:398) bepaalde 
wat de gevolgen zijn voor een vóór 

Jaap van der Meer, Floris Dix, Suzan Winkels-Koerselman, Mark  Schollen, 
Bastiaan Rolevink, Muriëlle van der Plas, Sandra Tijssen-Dellemijn en 
 Daniëlle Krist zijn allen werkzaam bij Turnaround Advocaten in Best.
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de  opening van een insolventie-
procedure aanhangige rechtsvorde-
ring tot betaling van een geldsom uit 
hoofde van een dienstverleningsover-
eenkomst. Die worden niet beheerst 
door de ‘lex concursus’ van het land 
waarin die insolventieprocedure is 
geopend (art. 4 lid 2 onder f IVO I/art. 
7 lid 2 onder f) maar uitsluitend door 
het recht van het land waarin de pro-
cedure aanhangig is (art. 15 IVO), de 
‘lex fori processus’. Het hof schakelde 
daarmee een dergelijke rechtsvorde-
ring gelijk met lopende rechtsvorde-
ringen ‘betreffende een goed of recht 
waarover de schuldenaar het beheer 
en de beschikking heeft verloren’ in 
de zin van artikel 15 IVO.
Het Hof van Justitie wees ook twee 
belangwekkende arresten over de al 
of niet exclusieve rechtsmacht van 
de rechters van het land waarin de 
insolventieprocedure is geopend. 
Zo besliste het hof dat de rechter van 
het land waarin de insolventieproce-
dure is geopend exclusief bevoegd is 
om een uitspraak te doen over een 
door de curator ingeroepen faillis-
sementspauliana gericht tegen een 
verweerder in een andere lidstaat. 
De curator kan er dus niet voor 
kiezen die procedure bij een rechter 
in die andere lidstaat aanhangig te 
maken (ECLI:EU:C:2018:902).
Dat is anders bij een door de curator 
ingestelde ‘Peeters/Gatzen’-vorde-
ring. Een dergelijke op onrechtma-
tige daad gebaseerde vordering valt 
uitsluitend binnen de werkingssfeer 
van de EEX-verordening (Brussel I) 
omdat die niet voortvloeit uit een 
specifieke regel van het insolventie-
recht maar is gebaseerd op het 
gemene burgerlijke en handelsrecht 
(ECLI:EU:C:2019:96).
De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2019: 
688) stelde vast dat een rechtsvorde-
ring van een schuldeiser/bank uit 
hoofde van een positieve/negatieve 
hypotheekverklaring jegens een 
schuldenaar om hypotheek rechten 
op het onroerend goed van die 
schuldenaar te laten vestigen niet bij 
uitsluiting aanhangig moet wor-
den gemaakt bij het gerecht van de 

lidstaat waar het onroerend goed is 
gelegen (art. 24 lid 1 Brussel – bis, EU 
Verordening no. 1215/2012). Dat geldt 
wel bij rechtsvorderingen waarin het 
eigendom of bezit van zakelijke rech-
ten met betrekking tot het onroerend 
goed een rol speelt, maar niet met be-
trekking tot een rechtsvordering tot 
nakoming van een persoonlijk recht 
jegens de schuldenaar uit hoofde 
van zo’n positieve/negatieve hypo-
theekverklaring. Het in die hypo-
theekverklaring gekozen forum van 
een gerecht in een andere lidstaat 
dan waarin het onroerend goed was 
gelegen, was derhalve bevoegd.
De Hoge Raad deed ook een baan-
brekende uitspraak in de zaak- Yukos 
waarin hij overwoog dat het in Rus-
land uitgesproken faillissement van 
Yukos Oil op basis van het commune 
internationaal privaatrecht niet kon 
worden erkend wegens strijd met de 
openbare orde (ECLI: NL:HR:2019:54). 
Belangwekkend was dat de Hoge 
Raad een oordeel gaf over de in Rus-
land gevolgde fiscale procedures en 
aanslagen op basis waarvan het fail-
lissement van Yukos Oil in  Rusland 
was uitgesproken. De  Russische 
partij in de cassatieprocedure 
 Promneftstroy had aangevoerd dat 
deze fiscale procedures, waarvan de 
uitspraken in kracht van gewijsde 
waren gegaan, de faillietverklaring 
van Yukos Oil niet konden besmet-
ten. De Hoge Raad ging daarin niet 
mee en oordeelde dat schendingen 
van de Russische belastingrechts-
regels juist het oogmerk hadden om 
het faillissement van Yukos Oil uit 
te lokken. Dat de fiscale uitspraken 
in Rusland in kracht van gewijsde 
waren gegaan, deed daar niet aan af.
Op de vraag welk recht van toepas-
sing was op een borgtochtover-
eenkomst waarin geen expliciete 
rechtskeuze werd gemaakt, oordeel-
de de Rechtbank Oost-Brabant dat 
artikel 3 van het Rome I-verdrag van 
toepassing is. Bij de beoordeling 
of een stilzwijgende rechtskeuze 
is gemaakt, dient de rechter terug-
houdend te oordelen. Dat de over-
eenkomst in het Duits, door een 

Duitse advocaat en in Duitsland is 
opgesteld en onder tekend, impliceert 
geen stilzwijgende rechtskeuze. De 
Duitse rechtsfiguren genoemd in de 
overeenkomst bestaan ook in het Ne-
derlandse recht. Er dient derhalve te 
worden gekeken waar de partij die de 
kenmerkende prestatie moet verrich-
ten haar gewone verblijfsplaats heeft. 
Dat was in dit geval Nederland, zodat 
Nederlands recht van toepassing is 
(ECLI:NL:RBOBR:2019:82).

VERREKENING
In het arrest van de Hoge Raad van 
21 juni 2019 (ECLI:NL:HR:2019:995) 
is de vraag aan de orde of de pand-
houder de huurpenningen verschul-
digd vanwege een bodemverhuur-
constructie kan verrekenen op grond 
van artikel 53 Fw of dat het arrest- 
Tiethoff q.q./NMB6 daaraan in de 
weg staat. Gelet op de karakteristie-
ken van de bodemverhuurconstructie 
vormt de mogelijkheid voor de pand-
houder om op grond van artikel 53 
lid 1 Fw de uit de overeenkomst ver-
schuldigde huur te verrekenen met 
zijn openstaande vordering waarvoor 
het pandrecht door hem is bedongen, 
geen onaanvaardbare doorbreking 
van de gelijkheid van de schuldeisers 
als bedoeld in het arrest-Tiethoff 
q.q./NMB. Het gaat om verhuur voor 
de in de regel slechts korte tijd die 
is gemoeid met het bereiken van het 
doel daarvan, die op korte termijn 
kan worden beëindigd. Het doel van 
de huur als onderdeel van de bodem-
verhuurconstructie is bovendien de 
uitoefening van het zekerheidsrecht 
mogelijk te maken, waarop de pand-
houder jegens de schuldenaar en de 
andere schuldeisers aanspraak kan 
maken. Dit geval verschilt dan ook op 
meerdere punten wezenlijk van het 
geval waarop het arrest-Tiethoff q.q./
NMB betrekking heeft.
In zijn arrest van 15 maart 2019 
(ECLI:NL:HR:2019:377) bepaalt 
de Hoge Raad dat geen verreke-
ning met een tegenvordering – die 
na toekenning van de schone lei 
in een natuurlijke verbintenis is 
omgezet –  mogelijk is. De ratio van 
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de WSNP-regeling staat analoge 
toepassing van artikel 6:131 lid 1 BW 
namelijk in de weg.

PROCESRECHT
In de casus die ten grondslag ligt 
aan het arrest van de Hoge Raad 
van 28 september 2018 (ECLI:NL: 
HR:2018:1799) heeft de rechter- 
commissaris het verzoek van een 
schuldeiser aan de rechter-commis-
saris (op grond van art. 69 Fw) om 
de curator te verbieden de activa 
en de onderneming onderhands te 
verkopen aan een aan gefailleer-
de gelieerde partij afgewezen en 
machtiging verleend aan de curator 
voor de onderhandse verkoop. In het 
hoger beroep heeft de rechtbank 
de schuldeiser niet-ontvankelijk 
verklaard op grond van artikel 67 lid 
1 Fw. In cassatie overweegt de Hoge 
Raad dat de uitsluiting van hoger be-
roep in artikel 67 lid 1, derde volzin, 
Fw in verbinding met artikel 176 lid 
1 Fw uitsluitend ziet op de procedure 
waarin de curator toestemming heeft 
verzocht om tot onderhandse verkoop 
van goederen over te gaan en de rech-
ter-commissaris die toestemming 
heeft verleend. Deze uitsluiting heeft 
dus geen betrekking op het geval dat 
een schuldeiser opkomt tegen de han-
deling waartoe de curator het voorne-
men heeft, zelfs als de curator eerder 
toestemming van de rechter-com-
missaris zou hebben verzocht en 
verkregen voor onderhandse verkoop. 
Daarnaast overweegt de Hoge Raad 

nog dat een proceskosten-
veroordeling in procedures 

ingevolge de Faillissements-
wet mogelijk is en het aan het 

inzicht van de betrokken rechter 
is overgelaten of hij in het gegeven 

geval tot een zodanige veroordeling 
aanleiding vindt.
In het arrest van HR 30 november 
2018 (ECLI:NL:HR:2018:2220) beslist 
de Hoge Raad positief op een verzoek 
van curatoren in het faillissement 
van vastgoedondernemer Roger 
Lips om de cassatieprocedure te 
 schorsen teneinde de bewindvoer-
der c.q. de curator van diens echt-
genote ex artikel 27 Fw op te mogen 
roepen. Zij was namelijk gedurende 
het hoger beroep toegelaten tot de 
wettelijke schuldsaneringsregeling 
en is gedurende het cassatieberoep 
failliet verklaard. Artikel 27 Fw be-
paalt dat een procespartij tegen wie 
een rechtsvordering is ingesteld door 
een partij die gedurende het geding 
failliet wordt verklaard om schorsing 
van het geding kan vragen. Dit met 
als doel om de curator op te roepen 
tot overneming van het geding. 
Neemt de curator het geding niet 
over, kan de gefailleerde zelf verder 
procederen mits zij zekerheid kan 
bieden voor een eventuele proceskos-
tenveroordeling. Als dit laatste niet 
het geval is, kan gedaagde ontslag 
van instantie vragen.
In hetzelfde faillissementsdossier 
wordt door de bestuurster verzet 
ingesteld tegen de op eigen aangifte 
uitgesproken faillietverklaring van 
een vennootschap. Tijdens het hoger 
beroep tegen de afwijzing van het ver-
zet wordt de bestuurster zelf failliet 
verklaard. Haar curatoren geven aan 
dat zij de procedure ex artikel 27 lid 3 
Fw overnemen en de bezwaren daar-
tegen wijst het hof af. De Hoge Raad 
(ECLI:NL:HR:2018:1100) verklaart de 
bestuurster niet-ontvankelijk. Indien 
de curator van zijn in artikel 27 lid 

3 Fw neergelegde bevoegdheid tot 
overneming van het geding gebruik-
maakt, wordt hij van rechtswege par-
tij in plaats van de gefailleerde. Het 
oordeel van het hof dat de curatoren 
op de voet van  artikel 27 lid 3 Fw het 
geding in hoger beroep hebben over-
genomen van de failliet, houdt tevens 
de vaststelling in dat zij buiten het ge-
ding is gesteld. Dat is een beslissing 
die, omdat zij ingrijpt in de rechten 
en belangen van failliet, dient te 
worden aangemerkt als een uitspraak 
waartegen voor haar in beginsel een 
rechtsmiddel openstaat. De uitspraak 
van het hof houdt voor haar het einde 
in van het door haar ingestelde hoger 
beroep tegen de faillietverklaring 
van de vennootschap. De uitspraak 
heeft ten opzichte van haar dan ook 
te gelden als een einduitspraak. Deze 
einduitspraak moet ten opzichte van 
haar op een lijn worden gesteld met 
een uitspraak zoals bedoeld in artikel 
12 lid 1 Fw waarbij een hoger beroep 
van haar ongegrond is geoordeeld.7 
Tegen die uitspraak staat dan ook 
cassatieberoep open. Dat cassatie-
beroep kan de failliet zelf, buiten 
bezwaar van de boedel (in haar eigen 
faillissement) instellen. Ingevolge ar-
tikel 12 Fw kan gedurende acht dagen 
na de dag van de uitspraak beroep in 
cassatie worden ingesteld. In dit geval 
was het cassatieberoep te laat inge-
steld en was er geen sprake van een 
verschoonbare termijnoverschrijding.
In hetzelfde dossier Lips vordert de 
curator van LCG Canada Financial 
Products 1 B.V. incidenteel om een 
verplichting aan echtgenote op te 
leggen tot het stellen van zekerheid 
voor proceskosten. De curator had 
als vereffenaar eigen aangifte ge-
daan van faillietverklaring van LCG 
Canada Financial Products 1 B.V. 
De echtgenote was bestuurder en was 
niet verschenen op de faillissements-
zitting. Er werd zodoende verzet 
ingesteld, maar wel door een derde. 
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De Hoge Raad concludeert dat artikel 
224 Rv van overeenkomstige toe-
passing is als een derde op voet van 
artikel 10 Fw in verzet komt tegen 
de faillietverklaring van een andere 
(rechts)persoon. De echtgenote moet 
dus zekerheid stellen. Terecht merkt 
de annotator mr. M.C. van Genugten 
( JOR 2019/70) op dat het jammer is 
dat de Hoge Raad zich uitdrukkelijk 
beperkt tot de positie van de derde- 
belanghebbende die ex artikel 10 Fw 
het verzet instelt. Voor andere proce-
dures waarbij verzet wordt ingesteld 
door een procespartij zelf is nu nog 
steeds geen duidelijkheid of artikel 
224 Rv van toepassing is.
De (voor deze Kroniek althans) 
laatste procedure in het faillisse-
ment van Lips betreft HR 12 april 
2019 (ECLI:NL:HR:2019:589). In deze 
procedure gaat het om het faillisse-
ment van een holding waarvan de 
echtgenote bestuurder is en waaraan 
aanslagen dividendbelasting zijn 
opgelegd. De holding heeft hiertegen 
voor haar faillietverklaring bezwaar 
en beroep ingesteld. Na de failliet-
verklaring verzoeken curatoren 
toestemming aan de rechter-com-
missaris om de beroepsprocedu-
res over te mogen nemen om deze 
vervolgens in te trekken. Hoewel 
de beweegredenen van de kant van 
de curatoren onbekend zijn en het 
de vraag is of de curatoren hiervoor 
toestemming nodig hebben, verleent 
de rechter-commissaris de gevraag-
de toestemming. De holding en de 
echtgenote stellen beroep in bij de 
rechtbank maar worden niet-ontvan-
kelijk verklaard omdat zij geen partij 
zouden zijn bij de beschikking van de 
rechter-commissaris. De Hoge Raad 
oordeelt evenwel dat in dit geval een 
behoorlijke rechtsbescherming met 
zich meebrengt dat gefailleerde ho-
ger beroep moeten kunnen instellen 
tegen de beschikking waarbij de 
curator toestemming krijgt een be-
stuursrechtelijke procedure over een 
belastingaanslag over te nemen en 
in te trekken. Het fiscale systeem van 
het opleggen van aanslagen en het 
niet betwisten hiervan leidt immers 

ertoe dat hiermee de vordering vast 
komt te staan, ook nadat het faillisse-
ment is geëindigd.
In het kader van de artikelen 
25 e.v. Fw oordeelt Gerechtshof 
 Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL: 
GHARL: 2018:2093) dat de 
schadevergoedings vordering een vor-
dering tot schadevergoeding in geld 
is, terwijl de rectificatievordering 
een vordering tot schade vergoeding 
in een andere vorm dan geld  betreft 
zoals bedoeld in artikel 6:103 tweede 
zin BW. De rectificatievordering 
strekt er bovendien mede toe om 
verdere financiële schade te voor-
komen. De rectificatievordering 
kan daarom niet als een louter 
persoonlijke vordering van de failliet 
worden beschouwd, maar betreft een 
vordering die (mede) rechten van de 
boedel betreft en waarbij (ook) de 
boedel  belang heeft. Voor zover de 
rectificatie vordering al niet direct in 
de faillissementsboedel valt, geldt 
bovendien dat de schadevergoedings-
vordering en de rectificatievordering 
en de daaraan ten grondslag gelegde 
feitelijke grondslag zozeer in elkaars 
verlengde liggen en zozeer met elkaar 
zijn verweven, dat in dit geval het ma-
ken van een onderscheid tussen een 
vordering die wel en een vordering 
die niet (alleen) de boedel betreft, 
niet strookt met het doel en de strek-
king van artikelen 25-29 Fw.
Op grond van artikel 25 Fw kan 
gedaagde een beroep doen op niet- 
ontvankelijkheid als de eiser tijdens 
zijn faillissement een dagvaarding 
uitbrengt zonder machtiging van 
de rechter-commissaris of  curator. 
In de zaak die speelde voor het 
Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL: 
GHDHA:2018:3933) bracht de gefail-
leerde de tijdens zijn faillissement 
uitgebrachte dagvaarding niet tijdig 
aan. Dit deed hij pas met een herstel-
exploot nadat zijn faillissement was 
geëindigd. Het hof boog zich over de 
vraag of dit geding aanhangig was 
vanaf het moment van dagvaarding 
of vanaf de dag waarop het herstel-
exploot was uitgebracht. Volgens 
het hof is door het uitbrengen van 

het herstelexploot de rechtskracht 
van de uitgebrachte dagvaarding 
hersteld. De eiser werd aldus niet- 
ontvankelijk verklaard.

AFWIKKELING 
FAILLISSEMENT BIJ HONDERD 
PROCENT UITKERING
Twee aandeelhouders verzoeken op 
grond van artikel 69 Fw de curator 
te bevelen over te gaan tot opheffing 
van het faillissement nu er een hon-
derd procent uitkering kan plaats-
vinden aan de geverifieerde credi-
teuren. Zij zien aldus geen belang 
meer voor de curator om de overige 
activa van de vennootschap te ver-
effenen, waaronder een vordering op 
de aandeelhouders. De Rechtbank 
Gelderland verklaart één van de 
aandeelhouders niet- ontvankelijk 
op grond van artikel 25 Fw nu deze 
aandeelhouder in staat van faillisse-
ment verkeert en zijn curator geen 
machtiging heeft verleend voor deze 
procedure. Het verzoek van de ande-
re aandeelhouder wordt afge wezen. 
De rechtbank overweegt dat de 
 curator tevens rekening dient te hou-
den met de belangen van de ‘post-
concurrente’ schuldeisers (rentevor-
deringen), andere (niet-verifieerbare) 
schuldeisers en de belangen van de 
aandeelhouders; dit laatste vanwege 
de niet-toepasselijkheid van de arti-
kelen 2:23a t/m 2:23c BW in faillisse-
ment (ECLI:NL:RBGEL:2019:1985).
In het faillissement van MC Sloter-
vaart heeft de gemeente een verzoek 
ex artikel 69 Fw ingediend om 1) 
een rechtmatigheidsonderzoek af 
te  dwingen en 2) de curatoren te 
 dwingen om onderhandelingen met 
haar te voeren over de verkoop van 
het onroerend goed op grond 
van haar voorkeursrecht. Deze 
verzoeken worden door de 
rechter-commissaris afge-
wezen. De curatoren heb-
ben namelijk aangekon-
digd dat er een akkoord 
zal worden aangeboden 
waarbij aan alle schuld-
eisers – behoudens 
de achtergestelde – 
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 honderd procent van haar vordering 
zal worden voldaan. Ook al staat 
een honderd procent uitkering niet 
in de weg aan een oorzakenonder-
zoek. In dit specifieke geval komt de 
rechter-commissaris tot de conclusie 
dat toewijzing van beide verzoeken 
tot onnodige kosten en vertraging zal 
leiden (ECLI:NL:RBAMS:2019:3999).

INZAGE MAILS DOOR 
CURATOR
In de zaak die aan de orde was bij de 
Rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL: 
RBOBR:2019:4091) weigerden de be-
stuurders van de failliete Paradigit- 
vennootschappen om curatoren 
inzage in hun e-mailboxen te ver-
strekken. Als reden voerden ze aan 
dat die op een server stonden die niet 
toebehoorde aan een van de gefail-
leerde vennootschappen en dat in de 
inboxen ook e-mails zaten van hen 
in hoedanigheid van bestuurders 
van andere (niet-failliete) vennoot-
schappen alsmede privé-e-mails. 
De rechtbank overweegt dat ook tot 
de administratie behorende (e-mail)-
 gegevens die zich op een aan een 
derde toebehorende server bevinden 
onder artikel 92 Fw vallen.8 De recht-
bank overweegt dat het uitgangspunt 
is dat de curator zijn wettelijke taak, 

als omschreven in artikel 68 Fw, 
naar behoren moet kunnen 

uitvoeren en hij hierbij 

naar eigen inzicht kan handelen, 
zonder aan iemands bevelen of goed-
keuring onderworpen te zijn. Dat hij 
daarbij inzage krijgt in gegevens die 
mogelijk behoren tot de administra-
tie van andere, niet-failliete vennoot-
schappen komt voor risico van de 
vennootschappen die voor deze 
manier van werken hebben gekozen. 
Het verweer van dat het de eigenaar 
van de server op grond van de Wet 
bescherming persoonsgegevens niet 
vrijstaat om aan curatoren zomaar 
een volledige kopie te verstrekken 
van alle data van de Paradigit-groep, 
die zich op de server bevindt, slaagt 
niet. De Wet bescherming persoons-
gegevens (Wbp) is inmiddels ver-
vangen door de Algemene verorde-
ning gegevensbescherming (AVG). 
De rechtbank is van oordeel dat, 
zonder nadere toelichting, niet valt 
in te zien dat verstrekking van die 
gegevens aan de curator in het kader 
van de uitoefening van zijn wet telijke 
taak in strijd is met de AVG of de 
Uitvoeringswet AVG. Ten aanzien van 
de privé-e-mailcorrespondentie en 
de mogelijke strijd van inzage daarin 
met artikel 8 EVRM, 10 en 13 van de 
Grondwet (Gw) overweegt de recht-
bank dat e-mailverkeer (nog) niet 
onder het bereik van artikel 10 jo. ar-
tikel 13 Gw valt, zodat het beroep op 
dat artikel niet slaagt. Beperking van 
het respecteren van het correspon-

dentiegeheim kan volgens artikel 8 
EVRM alleen als die beperkingen 
zijn gebaseerd op een wettelijke 
regeling en noodzakelijk zijn in een 
democratische samenleving in het 
belang van de in artikel 8, lid 2 EVRM 
genoemde doeleinden, wat inhoudt 
dat de beperking proportioneel moet 
zijn in verhouding tot het doel dat 
ermee wordt gediend. De rechtbank 
oordeelt dat de vereiste wettelijke 
regeling voor de beperking van het 
grondrecht in dit geval is gelegen in 
artikel 92 jo. artikel 68 Fw. Daarnaast 
zoekt de rechtbank aansluiting bij 
het arrest van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens van 
20 september 2000, zaak 33274/96 
(Foxley/Engeland), waaruit blijkt dat 
de bescherming van de rechten van 
schuldeisers een legitiem doel is voor 
beperking van het grondrecht van 
artikel 8 EVRM. Een concrete grond 
om ook kennis te nemen van de pri-
vécorrespondentie in de e-mailboxen 
van gedaagden ontbreekt echter, dus 
de inzage is beperkt in die zin dat de 
privécorrespondentie eerst door een 
deskundige uit de e-mailboxen moet 
worden verwijderd.

STILLE BEWINDVOERING
In onze Kroniek van 2018 gingen wij 
in op de vrees dat de reguliere door-
start werd bedreigd door het arrest 
van het Europees Hof van Justitie in 
de Estro-zaak.9 Hier werd kort gezegd 
geoordeeld dat bij een doorstart 
door middel van een ‘prepack’ de 
Europese Richtlijn (2001/23/EG) ter 
zake overgang van onderneming 
van toepassing is. De nadien gedane 
uitspraken van het gerechtshof 
inzake Heiploeg en de rechtbank in 
Bogra10 en Tuunte11 temperden deze 
vrees. Het Gerechtshof Arnhem- 
Leeuwarden 17 juli 2018, ECLI:NL: 
GHARL:2018:6539 inzake Heiploeg 
en Gerechtshof Amsterdam 10 juli 
2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2339 
inzake Bogra bekrachtigen beide 
het vonnis in eerste aanleg. Onder 
de uitzonderingen van artikel 5 
Europese Richtlijn valt een doorstart 
enkele weken, dagen en zelfs uren na 
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het  uitspreken 
van het faillisse-

ment, al dan niet vooraf-
gegaan met een periode van stille 

voorbereiding, onder voorbehoud 
van toestemming van de rechter- 
commissaris, gesloten door de 
 curator en een doorstarter.

BESTUURDERS-
AANSPRAKELIJKHEID
De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018: 
2370) kan instemmen met de veroor-
deling van een bestuurder op de voet 
van artikel 2:248 BW tot voldoening 
van het boedeltekort wegens het 
indienen van (en persisteren bij) de 
eigen aangifte tot failliet verklaring 
van de vennootschap. De Hoge 
Raad oordeelt dat artikel 2:246 BW 
weliswaar strekt tot bescherming van 
de belangen van de vennootschap 
en haar aandeelhouders, maar dat 
dit niet eraan in de weg staat dat 
het in strijd met artikel 2:246 BW 
aanvragen van het faillissement van 
de  vennootschap onder omstandig-
heden tevens de belangen van de 
gezamenlijke schuldeisers kan scha-
den en op die grond aangemerkt kan 
worden als kennelijk onbehoorlijke 
taakvervulling in de zin van artikel 
2:248 lid 1 BW.
In een procedure over persoonlijke 
aansprakelijkheid van bestuurders 
op grond van artikel 6:162 BW jegens 
een schuldeiser van de door hen 
bestuurde vennootschap wegens een 
onbetaald gelaten vordering, waar-
voor geen verhaal resteert,12 bevestigt 
de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2019:236) 
dat onbekendheid met een bepaal-
de rechtsregel van belang kan zijn 

voor de mate van 
verwijtbaarheid van een 

bestuurder voor de niet-nakoming 
door de vennootschap waarvan hij 
bestuurder is. Onbekendheid met 
een bepaalde rechtsregel kan leiden 
tot het ontbreken van persoonlijke 
verwijtbaarheid.
De fiscale kamer van de Hoge Raad 
(ECLI:NL:HR:2019:576) brengt het 
leerstuk van de aansprakelijkheid 
voor selectieve betaling van schuldei-
sers weer een stukje verder. De vrij-
heid van (een bestuurder van) een 
vennootschap om te bepalen welke 
schuldeisers van de vennootschap 
zullen worden voldaan, is in elk geval 
beperkter als de vennootschap heeft 
besloten haar activiteiten te beëindi-
gen en niet over voldoende middelen 
beschikt om al haar schuldeisers te 
voldoen. In die situatie staat het (de 
bestuurder van) de vennootschap in 
beginsel niet vrij schuldeisers die 
aan de vennootschap zijn gelieerd 
met voorrang boven andere schuld-
eisers – onder wie de Ontvanger – 
te voldoen, tenzij die betaling door 
bijzondere omstandigheden wordt 
gerechtvaardigd.13 Dit geldt ook bij 
de voldoening van niet-gelieerde 
schuldeisers van de vennootschap als 
de bestuurder van de vennootschap 
bij die betaling een persoonlijk 
belang heeft. Doet een bestuurder in 
deze gevallen toch een betaling zoals 
hiervoor bedoeld en is van bijzondere 
omstandigheden geen sprake, dan 
kan zijn handelwijze al worden aan-
gemerkt als kennelijk onbehoorlijk 
bestuur in de zin van artikel 36, lid 
3 Invorderingswet 1990 (IW) als hij 
ernstig rekening ermee had moeten 
houden dat zijn handelwijze tot ge-
volg zou hebben dat belastingschul-
den van de vennootschap onbetaald 
zouden blijven. Binnenkort is de 

civiele kamer van de Hoge Raad aan 
zet (ECLI:NL:PHR:2019:798).
In het arrest HR 14 december 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:2310, speelt zich 
een aardige discussie af over de vraag 
of er nu sprake was van betalingson-
macht van een vennootschap of van 
betalingsonwil. Indien er sprake 
zou zijn van betalingsonwil kan een 
melding betalingsonmacht op voet 
van artikel 36 lid 2 IW achterwege 
blijven. In dit geval werd een bestuur-
der aangesproken door de Ontvanger 
omdat de melding betalingsonmacht 
niet tijdig had plaatsgevonden. De 
bestuurder verweerde zich door te 
stellen dat er op dat moment geen 
sprake was van onmacht maar van 
onwil. De rechter had moeten vast-
stellen op welk moment de beta-
lingsonmacht bij de vennootschap 
was ontstaan.
Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
(ECLI:NL:GHSHE:2018:3586) oor-
deelde dat een indirect bestuurder 
onzorgvuldig had gehandeld jegens 
aandeelhouders van de vennoot-
schap door in strijd met de statuten 
surseance van betaling aan te vragen 
en aansluitend in te stemmen met 
intrekking daarvan en faillietverkla-
ring van de vennootschap. Daardoor 
heeft hij het faillissement bewerk-
stelligd, terwijl dat op dat moment 
niet noodzakelijk was. Het bestuur 
wist of had redelijkerwijs behoren 
te begrijpen dat dit tot gevolg zou 
hebben dat de vennootschap haar 
verplichtingen onder de lenings-
overeenkomsten met die aandeel-
houders niet zou kunnen nakomen 
en ook geen (volledig) verhaal zou 
bieden voor de als gevolg daarvan 
optredende schade. Er was echter 
alleen sprake van aansprakelijk-
heid jegens aandeelhouders in hun 
hoedanigheid van schuldeisers van 
de vennootschap en niet in hun 
hoedanigheid van aandeelhouders 
(voor de geleden afgeleide schade). 
Als geen bijkomende omstandighe-
den zijn gesteld, zoals het opzet om 
die aandeelhouder aldus te bena-
delen, kan niet worden gesteld dat 
de bestuurder tevens een specifieke 
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zorgvuldigheidsnorm heeft geschon-
den tegenover die aandeelhouder 
(HR 16 februari 2007, ECLI:NL:HR: 
2007:AZ0419). Wat de redelijkheid 
en billijkheid verlangen van degenen 
die krachtens wet en statuten bij een 
rechtspersoon betrokken zijn, is niet 
een jegens aandeelhouders geldende 
specifieke zorgvuldigheidsnorm. 
Daarnaast overwoog het hof dat voor 
de vestiging van aansprakelijkheid 
van een bestuurder van een rechts-
persoon-bestuurder op grond van 
artikel 2:11 BW jo. artikel 6:162 BW, 
niet de aanvullende eis geldt dat de 
schuldeiser stelt, en zo nodig bewijst, 
dat ook die bestuurder  persoonlijk 
een ernstig verwijt kan worden 
gemaakt. Uit de aard van de bestuur-
dersaansprakelijkheid op grond van 
artikel 6:162 BW volgt echter wel dat 
een bestuurder van die rechtsper-
soon-bestuurder aansprakelijkheid 
op grond van artikel 2:11 BW (alsnog) 
kan voorkomen door te stellen, en zo 
nodig te bewijzen, dat hem persoon-
lijk geen ernstig verwijt kan worden 
gemaakt van de gedragingen waarop 
de aansprakelijkheid van de rechts-
persoon-bestuurder is gebaseerd.14

Bij aansprakelijkheid op de Be-
klamel-grond komt het, aldus het 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
(ECLI:NL:GHARL:2018:10525), aan 
op een verschil in kennis tussen de 
namens de vennootschap handelend 
bestuurder en de wederpartij. Als de 
bestuurder beschikt over zodanige 
informatie dat hij weet of behoort 
te begrijpen dat de vennootschap 
haar verplichtingen niet zal kunnen 
nakomen en geen verhaal zal bieden 
voor de daaruit voortvloeiende scha-
de, handelt hij onrechtmatig door 
zonder die informatie te delen de 
overeenkomst aan te gaan namens 
de vennootschap. Daardoor wordt 
immers ten onrechte de schijn van 
kredietwaardigheid van die vennoot-
schap gewekt. Maar als een (profes-
sioneel handelende) partij ongeveer 
net zoveel informatie heeft over 
de wijze waarop de vennootschap 
met wie zij handelt haar financiële 
verplichtingen uit de te sluiten over-

eenkomst van plan is te financieren 
als de bestuurder van die vennoot-
schap, kan niet gezegd worden dat 
die bestuurder onrechtmatig handelt 
indien die informatie zodanig is 
dat redelijkerwijs te verwachten valt 
dat de financiering niet zal slagen 
en de bestuurder (toch) namens de 
vennootschap de overeenkomst sluit. 
In dat geval immers kan ook de we-
derpartij van de vennootschap (naar 
objectieve maatstaven te beoordelen) 
dat verwachten. Van het wekken van 
schijn van kredietwaardigheid is dan 
geen sprake. Eigen schuld is dan niet 
aan de orde; de onrechtmatigheid 
ontbreekt. Pas als de bestuurder over 
zoveel meer wezenlijke informatie 
beschikt dat hij wel en de wederpartij 
niet redelijkerwijs kan verwachten 
dat de financiering niet van de grond 
zal komen, handelt hij in beginsel 
onrechtmatig door de wederpartij 
die aanvullende informatie te ont-
houden en toch te contracteren.
In de volgende uitspraak start een 
zieke werknemer een procedure uit 
hoofde van bestuurdersaanspra-
kelijkheid wegens misbruik van 
faillissementsrecht. Het Gerechts-
hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL: 
GHARL:2018:6549) beoordeelt of 
bestuurder het faillissement heeft 
aangevraagd om de arbeidsrechtelij-
ke bescherming van een medewer-
ker te omzeilen. Het hof sluit bij de 
beantwoording aan bij indicatoren 
hiervoor uit de literatuur en jurispru-
dentie: aanvraag eigen faillissement, 
financiële noodzaak door overschot 
personeel, aanvraag direct na weige-
ring ontslagvergunning, er ligt 
reeds een uitgebreid doorstartplan, 
voortzetting door gelieerde partijen, 
verkrijger neemt de onderneming 
enkel in afgeslankte vorm over. 
Het hof komt tot het oordeel dat de 
handelwijze van de bestuurder heeft 
geleid tot betalingsonmacht en het 
uiteindelijke faillissement en dat 
alle indicatoren zich voordoen. Het 
is daardoor gerechtvaardigd aan 
te nemen dat het faillissement is 
aangevraagd om de arbeidsrechtelij-
ke bescherming te ontwijken. Door 

het handelen, kan de bestuurder een 
persoonlijk ernstig verwijt worden 
gemaakt.
In een andere procedure vordert de 
curator dat de opvolgend bestuurders 
van de failliete bv op grond van onbe-
hoorlijke taakvervulling hoofdelijk 
aansprakelijk gesteld worden voor 
het faillissementstekort. De recht-
bank wijst dit volledig toe, behalve 
voor appellant; die vordering wordt 
voor vijftig procent toege wezen.  
 Appellant gaat in hoger beroep, 
omdat hij maar voor de korte periode 
van zes weken bestuurder is geweest. 
Volgens het Gerechtshof Den Haag 
(ECLI:NL:GHDHA:2018:2595) staat 
vast dat in de drie jaren voor faillis-
sement geen deugdelijke adminis-
tratie bestond, zodat alle opvolgende 
bestuurders hun administratieplicht 
hebben geschonden, ook al was de 
bestuursperiode van appellant kort. 
Daarnaast was de publicatietermijn 
in de bestuursperiode van appellant 
verstreken. Dit leidt onweerlegbaar 
tot onbehoorlijke taakvervulling, 
wat wordt vermoed een belangrijke 
oorzaak van het faillissement te zijn 
geweest. Het hof ziet geen aanleiding 
tot individuele matiging van de ap-
pellant op grond van artikel 248 lid 4 
BW; de bestuursperiode was vergele-
ken de andere opvolgende bestuur-
ders niet bijzonder kort. Daarbij zijn 
de fiscale schulden in de bestuurspe-
riode van de appellant ontstaan en 
heeft de appellant niet geprobeerd de 
administratie in handen te krijgen.

AANSPRAKELIJKHEID 
CURATOR
De curator heeft in strijd met de 
huurovereenkomst een bedrijfs-
ruimte aan een derde in gebruik 
gegeven. Het in strijd handelen 
met de huurovereenkomst wordt 
door de Hoge Raad (ECLI:NL:HR: 
2018:2067) gekwalificeerd als een 
actieve schending van een voortdu-
rende verplichting van de schulde-
naar tot nalaten. Dit wordt gelijk-
gesteld met de  actieve beëindiging 
uit HR 23 maart 2018 (ECLI:NL: 
HR:2018:424). De  curator handelt in 
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strijd met een in  hoedanigheid na 
te leven verplichting uit HR 19 april 
201315 waardoor er sprake is van 
een boedelschuld. De schending 
van de verplichting uit de huur-
overeenkomst levert niet meteen 
persoonlijke aansprakelijkheid van 
de curator op. Het gaat hier echter 
om een actieve schending van een 
voortdurende verplichting die be-
staat uit een nalaten. Dit kwalificeert 
als een tot de curator gerichte regel 
uit HR 16 december 201116 waarin de 
curator geen beleidsvrijheid heeft 
(en de Maclou-norm niet geldt). De 
omstandigheid dat een curator bij 
zijn gebondenheid aan regels niet de 
in het arrest-Prakke/Gips bedoelde 
beleidsvrijheid heeft, betekent nog 
niet dat het enkele niet-naleven van 
die regels steeds tot zijn persoonlij-
ke aansprakelijkheid leidt. Het hof 
heeft in het partijdebat en de om-
standigheden van dit geval aanlei-
ding gezien om te onderzoeken of 
– en te oordelen dat – de curator in 
dit geval tevens een persoonlijk ver-
wijt trof. Het arrest heeft inmiddels 
veel (kritische) pennen in beweging 
gebracht.
Het in weerwil van een eigendoms-
voorbehoud, zonder toestemming 
van de leverancier, opnieuw verko-
pen en afleveren van de geleverde 
zaken levert een onrechtmatige 
daad ex artikel 6:162 BW van de 
curator q.q. op. Daardoor ontstaat 
aldus het Gerechtshof Den Haag 
(ECLI:NL: GHDHA:2018:1609) een 
concurrente boedelschuld, met een 
voorrang (na omslag in de alge-
mene faillissementskosten) op de 
opbrengst van de in weerwil van het 
eigendomsvoor behoud verkochte 
en geleverde  zaken, vergelijkbaar 
met de positie van een benadeelde 
pandhouder. Het hof verwijst naar 
de uitspraken van de Hoge Raad 
van 5  september 1997,17 17 februari 
1995,18 19 april 1996,19 16  december 
201120 en 5  februari 2016.21

In de volgende uitspraak van het 
Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL: 
GHAMS:2018:3709) bevindt zich 

op moment van faillietverklaring 
vloeibare aluminium in de ovens van 
de failliete onderneming. De curator 
legt de productie stil, waardoor het 
aluminium stolt. Op het aluminium 
is een pandrecht gevestigd, de vraag 
is of het aluminium als bestand-
deel van de ovens moet worden 
beschouwd. Het hof oordeelt dat op 
grond van artikel 3:4 lid 2 BW het 
afscheiden van het aluminium van de 
ovens niet leidt tot waardeverminde-
ring van het aluminium, waardoor de 
pandhouder zijn pandrecht behoudt. 
De curator heeft de pandhouder een 
artikel 58 Fw-termijn gesteld om tot 
executie van het pandrecht over te 
gaan, welke termijn verstrijkt zonder 
executie door de pandhouder. Het 
hof buigt zich over de vraag of de 
curator misbruik heeft gemaakt 
van de uit artikel 58 voortvloeiende 
bevoegd heden. Het hof ziet geen 
belang voor de boedel bij het hand-
haven van de termijn door de curator. 
Het hof ziet hij wel het belang van het 
behoud van de separatisten positie 
van de pandhouder. Daarnaast 
overweegt het hof dat de curator 
voorwaarden had verbonden die het 
onmogelijk maakte voor de pand-
houder binnen de termijn te execu-
teren. Deze voorwaarden worden 
dan ook onevenredig geacht en het 
hof oordeelt dat de curator misbruik 
van zijn bevoegdheid heeft gemaakt. 
De curator is jegens de  pandhouder 
aansprakelijk. De schade wordt 
bepaald door de situatie waarin de 
pandhouder zich toen bevond te 
vergelijken met de situatie waarin 
de pandhouder zou verkeren als hij 
onverhinderd zijn pandrecht had 
kunnen executeren.

BOEDELSCHULDEN 
EN RECHTSPLICHTEN 
VAN DE CURATOR
Het College van Beroep voor het be-
drijfsleven (ECLI:NL:CBB:2018:405) 
neemt onder verwijzing naar vaste 
jurisprudentie van de Afdeling 
 bestuursrechtspraak van de Raad van 
State tot uitgangspunt dat de curator 

als beheerder van de boedel vanaf het 
moment van faillietverklaring van 
een bedrijf verantwoordelijk is voor 
de uit de milieuwetgeving voortvloei-
ende verplichtingen van het bedrijf. 
Dit brengt ook mee dat de curator 
vanaf het moment van faillietverkla-
ring onder dwangsom kan worden 
gelast om in elk geval de op dat mo-
ment bestaande overtredingen van 
de milieuwetgeving te beëindigen of 
herhaling ervan te voorkomen. De 
curator diende in dit geval gegevens 
uit de administratie van de failliet 
aan te leveren ter naleving van uit 
de milieuwetgeving voortvloeiende 
verplichtingen.
In zijn arrest van 19 maart 2019 
(ECLI:NL:GHSHE:2019:1026) buigt 
het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
zich over het dossier dat eerder bij de 
Hoge Raad22 voorlag. De Hoge Raad 
overwoog dat als de wederpartij van 
de failliet, zoals in het onderhavige 
geval, geen eigenaar is van het ter-
rein waarop zich na ontbinding van 
de overeenkomst nog tot de boedel 
behorende zaken bevinden, maar zij 
daarvan wel een exclusief gebruiks-
recht heeft, zij aan dat gebruiks-
recht in beginsel evenzeer het recht 
ontleent om van de curator verwij-
dering van die zaken te verlangen. 
De curator is dan ook gehouden de 
desbetreffende zaken te verwijderen, 
tenzij hij stelt en bij tegenspraak 
bewijst dat de wederpartij daar uit 
hoofde van haar rechtsverhouding 
met de eigenaar van het terrein 
geen aanspraak op kan maken. De 
curatoren hebben niets naar voren 
gebracht waaruit volgt dat de eige-
naar van het terrein (op grond van 
afspraken met VKP als gebruiker van 
het terrein) wilde instemmen met 
de opslag van de afvalstoffen, dat 
zij eiste dat de opslag voortduurde, 
daarbij belang had of zich anderszins 
met de afvalstoffen bemoeide. De 
uitzonderingssituatie waarin VKP als 
gebruiker uit hoofde van haar rechts-
verhouding met de eigenaar geen 
aanspraak kan maken op verwijde-
ring of niet bevoegd zou zijn zulks 
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te verlangen, doet zich niet voor. De 
vordering van VKP in dit kort geding 
ziet op nakoming van een objectieve 
rechtsplicht van de curatoren. De 
curatoren hebben daartoe VKP zelf 
als hulppersoon ingeschakeld. Een 
dergelijke hulppersoon kan onmid-
dellijke betaling van de curatoren 
verlangen en daarmee een feitelijke 
preferentie bewerkstelligen. Gelet op 
het voorgaande bestaat geen terug-
betalingsverplichting van VKP aan 
de curatoren.
In het faillissement van haar werk-
gever dient een werkneemster een 
vordering in uit hoofde van uitke-
ringen op grond van de wachtgeld-
regeling van de cao. Het bestaan van 
de op de cao gebaseerde aanspraak 
is door de curator niet betwist. 
De Rechtbank Rotterdam dient te 
beoordelen of de aanspraak verifieer-
baar is in het faillissement dan wel 
aangemerkt kan worden als een 
boedel vordering. In dit kader zoekt 
de rechtbank aansluiting bij het ar-
rest HR 12 januari 1990, NJ 1990/662 
(Van Gelder Papier). Nu de aanspraak 
op de cao-uitkeringen niet kan 
worden gegrond op de vóór faillisse-
ment gesloten vaststellingsovereen-
komst, bestond er ten tijde van de 
faillietverklaring nog geen vordering. 
De wachtgeldaanspraak kan uitslui-
tend worden gebaseerd op de cao en 
is eerst ontstaan door de opzegging 
van de arbeidsovereenkomst door 
de curator. Gelet op de ratio van het 
Van Gelder Papier-arrest kan uit de 
wachtgeldregeling in de cao geen 
boedelschuld ontstaan en evenmin 
een voor verificatie vatbare vordering 
(ECLI:NL:RBROT:2018:10759).

HYPOTHEEKRECHT
Op de vraag of stelconplaten 
op kweek- en containervelden 
door natrekking onderdeel zijn 
geworden van het registergoed 
oordeelde de Hoge Raad (ECLI:N-
L:HR:2018:2256) dat volgens arti-
kel 3:4 lid 1 BW gekeken moet wor-
den wat volgens verkeersopvatting 
onderdeel uitmaakt van een zaak. 

Daarvoor is niet vereist dat het onder-
deel aard- of nagelvast dient te zijn. 
Volgens de Hoge Raad had het hof de 
juiste maatstaf toegepast en terecht 
geoordeeld dat stelconplaten geen 
onderdeel uitmaken van de velden en 
daardoor niet zijn nagetrokken.
In een zaak waarin executoriale ver-
koop van verhypothekeerde scheeps-
casco’s plaatsvond ten behoeve van 
meerdere schuldeisers, diende de 
bank haar vordering met betrekking 
tot de lopende rente en kosten niet 
binnen veertien dagen in ex artikel 
482 lid 2 Rv. Zij had reeds tijdig haar 
initiële vordering ingediend. Op de 
vraag of de bank haar latere vorde-
ring in mocht dienen, gelet erop dat 
zij reeds eerder een vordering had 
ingediend, overwoog de Hoge Raad 
dat artikel 485a lid 2 Rv bepaalt dat 
een schuldeiser zijn vordering na de 
termijn van artikel 482 lid 2 Rv kan 
indienen (conform art. 490 Rv tot 
het moment van sluiting van het p-v 
van verdeling) wanneer hij daarbij 
een  redelijk belang heeft en hij de 
daardoor veroorzaakte kosten en 
schade voor zijn rekening neemt. 
Het doet daarbij niet ter zake of die 
schuldeiser reeds een vordering had 
ingediend (ECLI:NL:HR:2018:2422).

PANDRECHT
De Hoge Raad oordeelt in een pre-
judiciële zaak dat een bank niet 
gerechtigd is om zich krachtens een 
pandrecht te verhalen op vorderin-
gen van de rekeninghouder op de 
bank (vanwege binnenkomende 
betalingen van derden op de reke-
ning van de failliete rekeninghouder 
die geen betrekking hebben op aan 
de bank verpande vorderingen) als 
de bank niet te goeder trouw is ex 

artikel 54 Fw op het moment van 
de betalingen. Een uitzondering 
zoals in het arrest-Mulder/CLBN23 
is in deze situatie niet aan de orde 
(ECLI:NL:HR:2018:2189).
De Hoge Raad besliste in ECLI:NL: 
HR:2019:268 dat het mogelijk is om 
een stil en openbaar pandrecht op 
bestaande en toekomstige vorderin-
gen te vestigen in één authentieke of 
geregistreerde akte. Of sprake is van 
alleen een stil of alleen een openbaar 
pandrecht, of een combinatie van 
beide soorten, moet door middel 
van uitleg uit de akte blijken. Bij die 
uitleg neemt de Hoge Raad tot uit-
ganspunt dat een zo ruim mogelijke 
zekerheidstelling is beoogd, dus een 
combinatie van beide vormen, tenzij 
in de akte aanwijzingen zijn dat dit 
niet zo is.
In de zaak die leidde tot ECLI:NL: 
GHSHE:2019:1061 wordt een vorde-
ring van Recycling door de eerste 
openbaar pandhouder geïnd en blijft 
er een surplus over van 1,8 miljoen 
euro. Er zijn twee stille pandhouders 
lager in rang. Het hof oordeelt dat op 
basis van artikel 3:246 lid 5 BW ook 
een pandrecht op de opbrengst komt 
te rusten en dat zulks niet alleen 
geldt voor openbare pandrechten. 
Doordat de pandrechten in tweede 
rang beide op dezelfde dag via een 
geregistreerde onderhandse akte 
gevestigd waren (waar geen tijdstip 
op vermeld wordt), kan de verdeling 
van de opbrengst niet plaatsvinden 
op basis van de prioriteitsregel. Het 
hof beantwoordt de vraag hoe de ver-
deling moet plaatsvinden als er een 
gelijktijdige vestiging van meerdere 
pandrechten op dezelfde vordering 
heeft plaatsgevonden. Het hof oor-
deelt dat de rangorde bepaald dient 
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te worden door uitleg van de pand-
aktes. Uit de pandaktes volgt dat een 
bepaalde volgorde is beoogd.
In een andere procedure volgt uit 
de kredietovereenkomst tussen een 
bowlingcentrum en haar financier 
de verplichting een pandrecht te ves-
tigen op de inventaris en debiteuren-
vorderingen. Op enig moment wordt 
een algemene volmacht verleend op 
basis waarvan de gevolmachtigde een 
aantal pandrechten vestigt. Een alge-
meen volmacht strekt zich niet uit tot 
daden van beschikking, tenzij schrif-
telijk en ondubbelzinnig bepaald. De 
rechtbank buigt zich over de vraag of 
het vestigen van het pandrecht door 
een gevolmachtigde moet worden 
gekwalificeerd als daad beschikking 
of beheer. De rechtbank oordeelt 
dat het vestigen van de pandrechten 
de goederenrechtelijke verhouding 
wijzigt en verder gaat dan de normale 
exploitatie en het beheer van de on-
derneming van de vennootschap van 
een bowlingcentrum. De rechtbank 
kwalificeert de handelingen van de 
gevolmachtigde daarom als beschik-
kingsdaden, waardoor de pandrech-
ten niet rechtsgeldig tot stand zijn ge-
komen (ECLI:NL:  RBDHA: 2019:2119).

BORGTOCHT
De Hoge Raad overwoog dat de borg-
tocht ex artikel 7:850 lid 1 BW naar 
haar aard geen wederkerige, maar 
een eenzijdige overeenkomst is. Al-
leen de borg neemt een verbintenis 
op zich: de nakoming van een ver-
bintenis van de hoofdschuldenaar 
tegenover de schuldeiser. Dat brengt 
met zich mee dat de borgtochtover-
eenkomst niet kan worden ontbon-
den op grond van artikel 6:265 BW. 
Als de schuldeiser zijn zorgplicht 
ex artikel 6:154 BW jegens de borg 
niet of onvoldoende in acht neemt 
en de borg niet tijdig informeert 
over (toekomstige) tekortkomingen 
van de schuldenaar, kan de borg wel 
aanspraak maken op vergoeding 
van de schade die hij door toedoen 
van de schuldeiser lijdt (ECLI:NL: 
HR:2018:915).

Het Gerechtshof Amsterdam boog 
zich over een zaak waarin een 
middellijk bestuurder –  zonder 
aandeelhouder te zijn – zich tegen-
over de bank borg stelde en de 
bank hem vervolgens aansprak 
op de borgtocht. De bestuurder 
voerde aan dat hij kwalificeerde als 
particuliere borg ex artikel 7:857 
BW, wat werd gehonoreerd. Het hof 
oordeelde vervolgens dat de bank 
haar bijzondere zorgplicht jegens 
de bestuurder had geschonden door 
van hem borgstellingen te verlangen 
en verhaal te nemen, en uiteindelijk 
zijn faillissement aan te vragen. De 
stelling van de bank dat de bestuur-
der ‘een ervaren zakenman was’ was 
voor het hof onvoldoende om aan 
te nemen dat voldaan was aan de 
zorgplicht. De bank had de inkom-
sten- en vermogenspositie van de 
bestuurder na moeten gaan en had 
onder de gegeven omstandigheden 
het faillissement van de bestuurder 
niet redelijkerwijs mogen aanvragen 
(ECLI:NL:GHAMS:2018:4783).
De echtgenoot heeft de toestem-
ming van de andere echtgenoot 
nodig wanneer hij een overeenkomst 
aangaat waarbij hij zich, anders dan 
in de normale uitoefening van zijn 
beroep of bedrijf, borg stelt, aldus 
 artikel 1:88 lid 1 aanhef en onder 
c BW, overwoog de Hoge Raad 
(ECLI:NL: HR:2018:1220). Het 
vijfde lid van dit artikel regelt 
dat dit toestemmingsvereiste 
niet opgaat als de borg aangegaan 
wordt door een bestuurder van een 
nv of een bv die daarvan alleen of met 
zijn medebestuurders de meerder-
heid van de aandelen houdt en mits 
die borg geschiedt ter uitoefening 
de normale bedrijfsuitoefening. 
Het is vaste rechtspraak dat deze 
uitzondering niet steeds aan de orde 
is wanneer borg wordt gestaan voor 
een bankkrediet. De maatstaf voor de 
toepasselijkheid van artikel 1:88 lid 5 
BW is of de rechtshandeling waarvoor 
de zekerheid wordt verstrekt, zelf 
behoort tot de rechtshandelingen die 
ten behoeve van de normale uitoefe-
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1 Deze kroniek ziet op alle gepubliceerde uitspraken tot en met editie 7/8, 
2019 van de JOR en editie 7/8, 2019 van de RI.

2 ECLI:NL:HR:1983:AG4709.
3 ECLI:NL:HR:2003:AF3076; alsook de conclusie van AG mr. Wesseling-van 

Gent van 20 december 2002, ECLI:NL:PHR:2003:AF3076).
4 ECLI:NL:HR:2004:AQ8179).
5 ECLI:NL:PHR:2018:417, r.o. 2.5.) bij HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1100.
6 ECLI:NL:HR:1989:AD0995.
7 Vgl. HR 19 mei 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6256, NJ 1978/528.
8 Vgl. Gerechtshof Den Haag 11 maart 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2206 en 

Rb. Breda 31 juli 2008, JOR 2008/254 (Janssens q.q./Schlüter).
9 HvJEU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489.
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11 Rechtbank Gelderland 1 februari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:447.
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13 Vgl. HR 12 juni 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2669, rechtsoverweging 3.4.3.
14 Vgl. HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:275.
15 ECLI:NL:HR:2013:BY6108.
16 ECLI:NL:HR:2011:BU4204.
17 ECLI:NL:HR:1997:ZC:2419.
18 ECLI:NL:HR:1995:ZC:1641.
19 ECLI:NL:HR:1996:ZC:2047.
20 ECLI:NL:HR:2011:BU:4204.
21 ECLI:NL:HR:2016:199.
22 ECLI:NL:HR:2017:563.
23 ECLI:NL:HR:1995:ZC1641.
24 ECLI:NL:HR:2017:3149.

ning van een bedrijf plegen te worden 
verricht. Daarbij dient de feitenrech-
ter de omstandigheden van het geval 
mee te nemen in zijn toets.

BODEMRECHT
De Ontvanger kan op grond van ar-
tikel 22 lid 3 IW 1990 beslag leggen 
op roerende zaken die zich op de 
bodem van de belastingplichtige be-
vinden, ook als die zaken eigendom 
zijn van een derde. In de Leidraad 
Invordering 2008 wordt het bodem-
recht beperkt ingeval er sprake is 
van reële eigendom (de derde is ju-
ridisch en – in over   wegende mate – 
economisch eigenaar). Deze be-
perking geldt niet als de derde met 
het reële eigendom zaken aan de 
belastingplichtige ter beschikking 
heeft gesteld én met belasting-
plichtige een afnameverplichting is 
overeengekomen. De achterliggende 
gedachte hiervan is dat de derde 
profiteert van het afnamebeding 
en daardoor medeverantwoor delijk 
gehouden kan worden voor de 
belastingschulden. Het is daarom 
gerechtvaardigd dat het bodemrecht 
niet beperkt wordt. De Hoge Raad 
oordeelt dat de omstandigheid dat 
het afnamebeding in het concrete 
geval geen of slechts een gering pro-

fijt voor de derde-eigenaar oplevert, 
kan meebrengen dat de Ontvanger 
zich jegens de derde-eigenaar in 
redelijkheid niet op de afname-
bedingregel kan beroepen en dat 
hij daarom diens reële eigendom 
dient te ontzien. De stelplicht en het 
bewijsrisico ter zake van de omstan-
digheid dat het afnamebeding geen 
of slechts een gering profijt voor 
de derde-eigenaar oplevert, rusten 
volgens de Hoge Raad op de derde- 
eigenaar (ECLI:NL:HR:2018:2257).

OVEREENKOMSTEN
Een arbeidsovereenkomst met een vof 
dient volgens de Hoge Raad (ECLI:NL: 
HR:2019:649) te worden beschouwd 
als een arbeidsovereenkomst met de 
gezamenlijke vennoten. De gezamen-
lijke vennoten zijn dus als werkgever 
in de zin van titel 7.10 BW partij bij de 
arbeidsovereenkomst. De voorrechten 
die het UWV ter zake haar  vordering 
in het faillissement van de vof gel-
dend kan maken, gelden ook in het 
faillisse ment of de schuldsanerings-
regeling van de vennoot, maar slechts 
voor zover die vordering betrekking 
heeft op de periode na het ingaan van 
het faillissement of de schuldsane-
ringsregeling van de vennoot.
Een tandartspraktijk gaat failliet 

en de onderhandelingen tussen 
curator en een in opdracht van de 
failliet werkzame tandarts over het 
voortzetten van haar werkzaamhe-
den lopen op niets uit. Tot de datum 
van overdracht van het centrum 
aan een derde heeft de tandarts 
haar werkzaamheden voortgezet. 
De vraag die aan het hof (ECLI:N-
L:GHSHE:2018:3363) wordt voor-
gelegd, is of het voortzetten van de 
werkzaamheden ertoe heeft geleid 
dat de curator de overeenkomst im-
pliciet gestand heeft gedaan. Het hof 
beantwoordt dit bevestigend nu de 
tandarts namelijk door de feitelijke 
gedragingen van de curator er ge-
rechtvaardigd op mocht vertrouwen 
dat de wil van de curator gericht was 
op gestanddoening. Dit is gebaseerd 
op de uitlatingen van de curator dat 
doorwerken door appellante in het 
belang van de boedel was en zelfs 
noodzakelijk zou zijn om het going 
concern te verkopen. De curator 
moet dus alle uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen na-
komen van na én voor faillissement, 
deze verplichtingen kwalificeren als 
boedelvordering.24 Deze kwalificeren 
niet als superboedelschuld, want 
dat zou niet in lijn zijn met eerdere 
rechtspraak hieromtrent.
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FINANCIEEL ADVISEUR VOOR 
NOTARIAAT & ADVOCATUURVAN BOETZELAERLAAN 24H • 3828 NS  HOOGLAND • TEL. 033-20 35 000 • INFO@RONBORGDORFF.NL • WWW.RONBORGDORFF.NL

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

Groeide uw verzekeringskantoor zo groot, dat goede service voor u verleden tijd is? Of wilt u uw polissen toetsen 
aan de eisen van de moderne tijd? Ron Borgdorff is meer dan 25 jaar het vertrouwde adres voor advocaten, 
notarissen en vrijgevestigde juristen. Ouderwetse service, altijd bereikbaar en mét persoonlijke aandacht.

Is uw oude verzekeringskantoor u ontgroeid?

Wat een 
papierwinkel, vroeger 

hielpen ze mij nog…

Maar hoe weet ik nu nog 
of ik goed verzekerd ben?

Weet jij wie ik daar moet 
hebben? Ik was bij het kastje, 

nu bij de muur…

Ik weet het ook niet 
meer, vandaag alweer een 

ander aan de lijn…

Bowmer & Nuiten Advocaten is een samenwerkingsverband 
van twee zelfstandige kantoren te Dordrecht en Rotterdam. 
Voor het kantoor te Dordrecht zoeken wij een 

GEVORDERDE ADVOCAAT-STAGIAIRE 
VOOR DE CIVIELE PRAKTIJK
Het kantoor te Dordrecht richt zich op de commerciële praktijk. 
Onze praktijk is zowel lokaal als internationaal gericht op het 
ondernemingsrecht, insolventierecht en arbeidsrecht.  

Ter versterking van de praktijk zoeken wij een ondernemende 
kandidaat met interesse en/of ervaring in de ondernemings-en 
insolventiepraktijk, die ook bereid is om zich daarin nader te 
specialiseren. Van u wordt verwacht dat u zowel zelfstandig als 
in teamverband kunt werken en beschikt over een  uitstekende 
beheersing van de Engelse taal (in woord en geschrift). Neven- 
activiteiten in de sociale sfeer worden zeker op prijs gesteld.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Pim Nuiten.

078 - 613 39 66
mail@bnlegal.nl

Burg. de Raadtsingel 89
3311 JG Dordrecht www.bnlegal.nl

Mr. K. Aantjes 
aantjes@aantjeszevenberg.nl

Mr. F.I. van Dorsser 
vandorsser@aantjeszevenberg.nl

 070-3906260 | www.aantjeszevenberg.nl
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orgaan van de Nederlandse orde van 
advocaten. De NOvA verzorgt de 
rubrieken Van de NOvA, Tuchtrecht, 
Transfers en de column Ten slotte.

Samenstelling algemene raad 
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– Frans Knüppe (waarnemend deken)
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– Theda Boersema
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– Susan Kaak
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Raffi van den Berg 
(algemeen secretaris)

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

Postadres
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

Helpdesk
helpdesk@advocatenorde.nl
Tel. 070–335 35 54
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@Advocatenorde
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Nederlandse orde van advocaten
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Instagram
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ONLINE VEILIGHEID

TIPS VOOR VER-
TROUWELIJKE 
INTERNETCOM-
MUNICATIE
Advocaten werken per definitie 
met vertrouwelijke informatie die 
voor cyber criminelen goud waard 
kan zijn. Bent u zich bewust van de 
risico’s? Weet u wat u kunt doen 
om u tegen een hack of phishing te 
beschermen? In de geactualiseerde 
infographic vertrouwelijke internet-
communicatie (op de  volgende 
pagina) zet de NOvA enkele nuttige 
tips voor vertrouwelijke internet-
communicatie op een rij.

VACATURE

De commissie cassatie van de NOvA toetst de vakbekwaamheid van 
 advocaten die (willen) behoren tot de civiele cassatiebalie.

DE ALGEMENE RAAD ZOEKT LEDEN 
VOOR DE COMMISSIE CASSATIE

Bent u deskundig op het terrein van 
cassatie in burgerlijke zaken en lijkt 
het u een uitdaging om een bijdrage 
te leveren aan de versterking van de 
civiele cassatiebalie, dan wordt u uit-
genodigd om uw interesse kenbaar 
te maken.
Ook anderen dan advocaten die 
specifieke kennis hebben op het ge-
bied van burgerlijk (proces)recht en 
cassatietechniek kunnen  reageren. 
Leden van de commissie kunnen 
geen lid zijn van en niet werkzaam 
zijn bij (het parket van) de Hoge 
Raad, bestuursorganen van de NOvA, 
raad van de orde in een arrondisse-
ment dan wel van een raad of het hof 
van discipline.
Namens de algemene raad neemt 
de uit vijf leden bestaande commis-
sie cassatie examens en proeven 
van  bekwaamheid af om de vak-
bekwaamheid te toetsen van advo-
caten die de aantekening ‘advocaat 

bij de Hoge Raad’ wensen te krijgen 
of te behouden. De commissie komt 
daartoe in wisselende samenstelling 
gemiddeld een keer per maand bijeen.
De werkwijze van de commissie wordt 
vastgesteld in overleg met de algeme-
ne raad. Ondersteuning vindt zo veel 
mogelijk via e-mail plaats door het 
landelijk bureau van de NOvA. Naast 
een vergoeding voor het afnemen van 
examens en proeven van bekwaam-
heid ontvangen leden van de commis-
sie een reiskostenvergoeding.
Voor verdere informatie over de 
vacature bij de commissie cassa-
tie kunt u contact opnemen met 
Marian Veenboer via m.veenboer@ 
advocatenorde.nl of (070) 335 35 
17. Uw interesse kunt u uiterlijk 
1 december 2019 kenbaar maken 
bij het secretariaat van de NOvA 
via secretariaat@advocatenorde.nl 
onder vermelding van ‘sollicitatie 
 commissie cassatie’.

NOVAGENDA

GERBRANDYDEBAT: 
6 NOVEMBER, DEN HAAG
Op woensdag 6 november 2019 vindt 
van 17.45 tot 20.30 uur het Gerbrandy-
debat plaats in Sociëteit De Witte 
in Den Haag. Het programma bevat 
actuele onderwerpen op het snijvlak 
van politiek en advocatuur. De keyno-
te speech wordt zoals altijd verzorgd 
door een vooraanstaand advo caat, 
wetenschapper of politicus. Aan-
sluitend volgen een panel discussie 
en debat met deskundigen uit de 
advocatuur, Tweede Kamer, bestuur 
en wetenschap. Dit jaar wordt onder 
deskundige leiding van parlementair 
journalist Ferry Mingelen gesproken 
over de onderwerpen ‘Hoe dring je 
onnodig procederen door de overheid 
terug?’ en ‘De Zuidas als hulp van het 
OM’. Deelnemers zijn onder anderen 
hoogleraar staats- en bestuursrecht 
Ymre Schuurmans, advocate Sanne 
van Oers, VVD-Kamerlid Jeroen van 
Wijngaarden en lid van de algemene 
raad Petra van Kampen. Kijk voor 
meer informatie op advocatenorde.
nl/gerbrandydebat-2019. Aanmelden 
is mogelijk via communicatie@ 
advocatenorde.nl.
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E-MAIL
Gebruik e-mail voor algemene communicatie, maar 
niet voor uitwisseling van  vertrouwelijke informatie.

Diverse commerciële e-mailprogramma’s 
 bieden de optie om berichten versleuteld te 
versturen. Let op: de persoon waar u mee 
mailt moet ook dergelijke 
maatregelen nemen.

TELEFONIE EN SMS
Gebruik altijd uw geheimhouder nummer. Bel of sms 
niet  vertrouwelijk met uw  gewone telefoon.

Gebruik uw telefoon voor het maken van 
afspraken en dergelijke. Niet voor het delen 
van inhoudelijke informatie.

CHAT-APPS
Gebruik chat-apps voor algemene communicatie. 
Chat-apps kunnen inzicht hebben in telefoonnum-
mers en e-mailadressen die staan opgeslagen in uw 
telefoon. Het gebruik is af te raden wanneer u uw 
contacten  vertrouwelijk wilt houden.

Chat-apps versleutelen veelal het dataverkeer. 
Dit verloopt mogelijk via buitenlandse sys-
temen. Absolute veiligheid kan niet worden 
gegarandeerd.

CLOUDDIENSTEN VOOR 
 BESTANDSUITWISSELING
Geschikt voor het delen van vertrouwelijke informatie 
mits de optie tot vergrendeling wordt aangeboden.
Verstuur vertrouwelijke bestanden uitsluitend met 
vergrendeling en na raadpleging van het Privacy & 

ookie tatement van de betreffende clo ddienst.

Het is bijna niet uit te sluiten dat derden 
bij dit soort  diensten meekijken.

ORGANISATIE VAN UW IT BEHEER

VEILIG GEBRUIK DIGITALE COMMUNICATIEMIDDELEN

DIVERSE EIGEN SYSTEMEN EN DIENSTEN
Techniek Organisatie

VEILIGHEID VAN 
WERKSTATIONS 
EN  MOBIELE 
 APPARATEN

ebr ik een rewall en antivir sprogramma s.
Voer security-updates tijdig door.
Overweeg om alle gevoelige informatie en/of  applicaties 
achter extra authenticatie te zetten.

Ga risicobewust te werk.
 Maak geen gebr ik van p blieke wi .

Gebruik zakelijke apparaten niet voor privé .
Laat periodiek een security-assessment 
of penetratietest uitvoeren.

VEILIGHEID VAN 
BACK-UPS

Beveilig het opslagsysteem.
Zorg dat back ups elders worden bewaard.
Zorg ervoor dat geen onnodige toegang mogelijk is.

Test de back-ups.
Maak afspraken over verantwoording en 
 incidentmanagement.

WELKE DATA 
DEELT MIJN 
APPARAAT 
MET DERDEN?

Controleer (zoek online of gebruik een diagnostische tool) 
welke informatie gedeeld wordt.
Loop in het besturingssysteem, de webbrowsers en de ap-
plicaties de instellingen na. Veel apps vragen toegang tot be-
standen van andere apps of diensten. Beoordeel dat kritisch.
Kijk of er best practices bestaan.
Kijk goed naar de instellingen voor het delen van 
 contactgegevens en locaties.

Beoordeel op basis van de End User License 
Agreement welke informatie gedeeld kan 
worden en schat het risico in.
Overweeg het gebruik van adblockers 
 (plug ins om de browser verder te 
beveiligen).

GEBRUIK VAN 
CLOUDDIENSTEN 
(ZOALS O365)

Vereis dat de toegang tenminste met 2-factor 
authenticatie plaatsvindt.
Leg vast wie de eigenaar van data is en hoe deze wordt 
 teruggegeven wanneer het contract eindigt en wanneer de 
dienstverlener wordt overgenomen of failliet gaat.

Onder oek certi cering van dienstverleners.
Bepaal zelf in welk land de data wordt 
 opgeslagen omdat privacyregelgeving per 
land verschilt.
Wees alert op met wie en wat uw gegevens 
worden gedeeld door de dienstverlener.

DATAHYGIËNE Beperk de opslag van gegevens tot de applicaties of 
diensten waarvoor ze nodig zijn. 
Verwijder bestanden wanneer ze niet meer nodig zijn. 
Exporteer geen informatie uit systemen als dat niet 
 noodzakelijk is. 

Deel gevoelige informatie alleen versleuteld 
en met de mogelijkheid van intrekken.
Beperk toegang tot gevoelige informatie tot 
need-to-know.

 Maak geen gebruik van USB-sticks

! # A

Voor deze infographic geldt de disclaimer die te vinden is op advocatenorde.nl

IT BEHEER

Leid gevoelige informatie uitsluitend 
over versleutelde  verbindingen.

Geef op alle systemen aandacht aan de 
beveiliging (security-updates, geen on-
nodige software  iste  con g ratie).

Maak afspraken met uw IT-aanbieder, ook 
over transparantie en  reactiesnelheden 
bij (informatie)beveiligingsincidenten.

De menselijke factor: Veruit de meeste inbraken op systemen beginnen doordat iemand op een link 
klikt in een e-mail of sms (phishing), via de telefoon een wachtwoord of andere informatie afgeeft aan 
een  zogenaamde collega of door in te loggen terwijl iemand anders stiekem meekijkt (social hacking). 
Veiligheid begint met weten hoe en waar u kwetsbaar bent.

Gebruik alleen persoonlijke accounts en 
een sterk wachtwoordbeleid.

Voeg een tweede factor voor authen-
ticatie toe  of gebr ik een certi caat 

(zoals de advocatenpas).

Gebruik bij voorkeur een wachtwoord-
kluisje voor beheer van uw 

wachtwoorden.

AUDIT

Regel de benodigde AVG verwerkers-
overeenkomsten inclusief een procedure 
voor datalekken. Weet hoe te reageren 
op een datalek en deze te rapporteren.

Zorg voor auditlogs over het gebruik en 
de verzending van  vertrouwelijke informa-

tie, voor het geval een datalek 
of  beveiligingsincident optreedt.

AUTHENTICATIE SYSTE-
MEN MET  GEVOELIGE 

INFORMATIE

.
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Gebruik e-mail voor algemene communicatie, maar 
niet voor uitwisseling van  vertrouwelijke informatie.

Diverse commerciële e-mailprogramma’s 
 bieden de optie om berichten versleuteld te 
versturen. Let op: de persoon waar u mee 
mailt moet ook dergelijke 
maatregelen nemen.

TELEFONIE EN SMS
Gebruik altijd uw geheimhouder nummer. Bel of sms 
niet  vertrouwelijk met uw  gewone telefoon.

Gebruik uw telefoon voor het maken van 
afspraken en dergelijke. Niet voor het delen 
van inhoudelijke informatie.

CHAT-APPS
Gebruik chat-apps voor algemene communicatie. 
Chat-apps kunnen inzicht hebben in telefoonnum-
mers en e-mailadressen die staan opgeslagen in uw 
telefoon. Het gebruik is af te raden wanneer u uw 
contacten  vertrouwelijk wilt houden.

Chat-apps versleutelen veelal het dataverkeer. 
Dit verloopt mogelijk via buitenlandse sys-
temen. Absolute veiligheid kan niet worden 
gegarandeerd.

CLOUDDIENSTEN VOOR 
 BESTANDSUITWISSELING
Geschikt voor het delen van vertrouwelijke informatie 
mits de optie tot vergrendeling wordt aangeboden.
Verstuur vertrouwelijke bestanden uitsluitend met 
vergrendeling en na raadpleging van het Privacy & 

ookie tatement van de betreffende clo ddienst.

Het is bijna niet uit te sluiten dat derden 
bij dit soort  diensten meekijken.

ORGANISATIE VAN UW IT BEHEER

VEILIG GEBRUIK DIGITALE COMMUNICATIEMIDDELEN

DIVERSE EIGEN SYSTEMEN EN DIENSTEN
Techniek Organisatie

VEILIGHEID VAN 
WERKSTATIONS 
EN  MOBIELE 
 APPARATEN

ebr ik een rewall en antivir sprogramma s.
Voer security-updates tijdig door.
Overweeg om alle gevoelige informatie en/of  applicaties 
achter extra authenticatie te zetten.

Ga risicobewust te werk.
 Maak geen gebr ik van p blieke wi .

Gebruik zakelijke apparaten niet voor privé .
Laat periodiek een security-assessment 
of penetratietest uitvoeren.

VEILIGHEID VAN 
BACK-UPS

Beveilig het opslagsysteem.
Zorg dat back ups elders worden bewaard.
Zorg ervoor dat geen onnodige toegang mogelijk is.

Test de back-ups.
Maak afspraken over verantwoording en 
 incidentmanagement.

WELKE DATA 
DEELT MIJN 
APPARAAT 
MET DERDEN?

Controleer (zoek online of gebruik een diagnostische tool) 
welke informatie gedeeld wordt.
Loop in het besturingssysteem, de webbrowsers en de ap-
plicaties de instellingen na. Veel apps vragen toegang tot be-
standen van andere apps of diensten. Beoordeel dat kritisch.
Kijk of er best practices bestaan.
Kijk goed naar de instellingen voor het delen van 
 contactgegevens en locaties.

Beoordeel op basis van de End User License 
Agreement welke informatie gedeeld kan 
worden en schat het risico in.
Overweeg het gebruik van adblockers 
 (plug ins om de browser verder te 
beveiligen).

GEBRUIK VAN 
CLOUDDIENSTEN 
(ZOALS O365)

Vereis dat de toegang tenminste met 2-factor 
authenticatie plaatsvindt.
Leg vast wie de eigenaar van data is en hoe deze wordt 
 teruggegeven wanneer het contract eindigt en wanneer de 
dienstverlener wordt overgenomen of failliet gaat.

Onder oek certi cering van dienstverleners.
Bepaal zelf in welk land de data wordt 
 opgeslagen omdat privacyregelgeving per 
land verschilt.
Wees alert op met wie en wat uw gegevens 
worden gedeeld door de dienstverlener.

DATAHYGIËNE Beperk de opslag van gegevens tot de applicaties of 
diensten waarvoor ze nodig zijn. 
Verwijder bestanden wanneer ze niet meer nodig zijn. 
Exporteer geen informatie uit systemen als dat niet 
 noodzakelijk is. 

Deel gevoelige informatie alleen versleuteld 
en met de mogelijkheid van intrekken.
Beperk toegang tot gevoelige informatie tot 
need-to-know.

 Maak geen gebruik van USB-sticks

! # A

Voor deze infographic geldt de disclaimer die te vinden is op advocatenorde.nl

IT BEHEER

Leid gevoelige informatie uitsluitend 
over versleutelde  verbindingen.

Geef op alle systemen aandacht aan de 
beveiliging (security-updates, geen on-
nodige software  iste  con g ratie).

Maak afspraken met uw IT-aanbieder, ook 
over transparantie en  reactiesnelheden 
bij (informatie)beveiligingsincidenten.

De menselijke factor: Veruit de meeste inbraken op systemen beginnen doordat iemand op een link 
klikt in een e-mail of sms (phishing), via de telefoon een wachtwoord of andere informatie afgeeft aan 
een  zogenaamde collega of door in te loggen terwijl iemand anders stiekem meekijkt (social hacking). 
Veiligheid begint met weten hoe en waar u kwetsbaar bent.

Gebruik alleen persoonlijke accounts en 
een sterk wachtwoordbeleid.

Voeg een tweede factor voor authen-
ticatie toe  of gebr ik een certi caat 

(zoals de advocatenpas).

Gebruik bij voorkeur een wachtwoord-
kluisje voor beheer van uw 

wachtwoorden.

AUDIT

Regel de benodigde AVG verwerkers-
overeenkomsten inclusief een procedure 
voor datalekken. Weet hoe te reageren 
op een datalek en deze te rapporteren.

Zorg voor auditlogs over het gebruik en 
de verzending van  vertrouwelijke informa-

tie, voor het geval een datalek 
of  beveiligingsincident optreedt.

AUTHENTICATIE SYSTE-
MEN MET  GEVOELIGE 

INFORMATIE

.
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WETGEVINGSADVIES

De NOvA telt zestien adviescom-
missies wetgeving, verdeeld over 
bijna alle disciplines van het recht, 
die aan de algemene raad advies 
uit brengen over wetsvoorstellen. 
Recent  verschenen adviezen over:

Versterking strafrechtelijke aanpak 
ondermijnende criminaliteit
Adviescommissie strafrecht, 
4  oktober 2019

Wijziging van de Wet griffierechten 
burgerlijke zaken
Algemene raad, 4 oktober 2019

Innovatiewet Strafvordering
Adviescommissie strafrecht, 
3  oktober 2019

Tijdelijke Experimentenwet 
 Rechtspleging
Algemene raad, 2 oktober 2019

Aanpassing besluit uitvoering van 
de Wet arbeid vreemdelingen
Adviescommissie vreemdelingen-
recht, 23 september

Wijziging van het Wetboek van Straf-
recht in verband met de introductie 
van een strafverzwaring voor beledi-
gende uitlatingen die fysiek gevaar 
voor een ander opleveren
Adviescommissie strafrecht, 
20  september 2019

Initiatiefwet handhaving kraak-
verbod
Adviescommissie strafrecht, 
6  september 2019

JURIDISCHE DATABANK
Download alle wetgevings -
adviezen in de juridische databank 
via advocaten orde.nl/juridische- 
databank.

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

INVOERING WVGGZ HEEFT 
GEVOLGEN VOOR DE ADVOCATUUR
Het afgelopen jaar is de NOvA nauw betrokken bij de implemen tatie 
van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wvggz. Deze wet 
treedt per 1 januari 2020 in werking, met een aantal belangrijke  gevolgen 
voor advocaten die cliënten met psychiatrische problemen bijstaan.

De huidige Wet Bopz is primair 
bedoeld om personen op te nemen. 
De wet biedt geen mogelijkheid 
om te kiezen voor andere – minder 
ver gaande – vormen van dwang. Dat 
verandert met de Wvggz. De Wvggz 
is juist bedoeld om personen te be-
handelen, waarbij de locatie minder 
uitmaakt. Een onvrijwillige opname 
is slechts één van de mogelijkheden.

WIJZIGENDE TAKEN 
VAN DE ADVOCAAT
De aard van de te nemen beslis-
sing(en) is derhalve ingrijpend veran-
derd en veel ruimer ten opzichte van 
de Wet Bopz. In de procedure gaat 
het om de vraag welke vormen van 
zorg (zo nodig) verplicht mogen of 
moeten worden verleend, voor welke 
duur en welke variant: ambulant 
of opgenomen. Dat betekent voor 
de rechtspraktijk een totaal andere 
insteek. De taken van de advocaat 
wijzigen dan ook aanzienlijk.

VERGOEDINGEN 
ADVOCATUUR ONDER DRUK
Hiermee komen ook de vergoedingen 
voor de advocatuur verder onder druk 
te staan. De NOvA heeft er van begin 
af aan op gehamerd dat hieraan tege-
moet moet worden gekomen, zodat 
de toekomstige Wvggz- advocatuur 
kwalitatief goede rechtshulp kan 
blijven verlenen. Het ministerie 
van Justitie en Veiligheid heeft naar 
aanleiding van deze herhaalde nood-
kreet onderzoeksbureau Significant 

ingeschakeld om de impact van de 
wet en de financiële consequenties 
daarvan in kaart te brengen.

ROL VAN DE STRAFRECHTER
Een ander belangrijk gevolg van 
de nieuwe wetgeving is de rol van 
de strafrechter. Deze mag vanaf 
1  januari ook een zorgmachtiging 
opleggen. Dit heeft gevolgen voor 
de praktijk van zowel strafrecht-
advocatuur als toekomstige Wvggz- 
advocatuur, maar over de invulling 
en  uitvoering hiervan bestaan helaas 
nog onduide lijkheden. De NOvA 
heeft het ministerie van Justitie en 
Veiligheid gevraagd deze benodigde 
duidelijkheid te verschaffen.

MEER INFORMATIE
De Vereniging van Psychiatrisch 
Patiëntenrecht Advocaten Neder-
land (vPAN) organiseert verschillen-
de bijeenkomsten over de Wvggz. 
 Daarnaast worden verschillende 
cursussen gegeven door het hele 
land. Kijk voor meer informatie op 
 dwangindezorg.nl, bijvoorbeeld voor 
handreikingen over het overgangs-
recht, de crisismaatregel en samen-
loop tussen de Wvggz, de Wet zorg en 
dwang en de Wet forensische zorg.
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DIVERSITEIT

DIVERSITEIT IN DE ADVOCATUUR: ‘GEWOON DOEN!’

Vrijwel iedereen in de advocatuur is het er wel over eens dat meer diversiteit wenselijk 
of zelfs noodzakelijk is. Een uniforme oplossing ontbreekt evenwel, bleek ook op 10 
oktober tijdens het NOvA-innovatieplatform ‘Maak het verschil’. Verschillende sprekers 
uit de praktijk en de wetenschap kwamen met verklaringen, oplossingen en tips. 
Bewustwording, leiderschap en een ‘gewoon-doen-mentaliteit’ vormden de rode draad.

In haar speech confronteerde 
Barbara Bos, trainer en jurist bij 
het College voor de Rechten van de 
Mens, de zeventig deelnemers met 
hun eigen onbewuste vooroordelen. 
‘Unconscious bias zit in iedereen. Het 
wordt een probleem als deze vooroor-
delen meespelen tijdens sollicitaties 
en je op basis daarvan kandidaten 
aanneemt. Om dat te voorkomen, is 
het aan te bevelen om kandidaten te 
beoordelen op basis van doorslagge-
vende competenties in plaats van ab-
stracte vacatureteksten,’ aldus Bos.

INTERNATIONALE 
VOORBEELDEN
Ook in de aansluitende paneldis-
cussies gaven diverse sprekers uit de 
advocatuurlijke praktijk en de weten-
schap hun eigen visie op het achter-
blijven van diversiteit in de advoca-
tuur. ‘Voor mij gaat diversiteit over de 
afspiegeling van de samenleving in 
de organisatie en je er veilig en thuis 
kunnen voelen,’ aldus Mohammed 
Almarini. De advocaat, partner bij 
Baker & McKenzie, was er duidelijk 
over: ‘Internationale voorbeelden 
laten zien dat bepaalde vormen van 
anoniem solliciteren kunnen bijdra-
gen tot aanzienlijk meer diversiteit.’
Caroline Pronk, advocaat bij B&C 
Melissen advocaten, beaamde 
dat en voegde daaraan toe: ‘Toon 
leiderschap. Als je op zoek gaat naar 
belangrijke kernwaarden van je 
kantoor, dan kun je op basis daarvan 
meer diversiteit incorporeren. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat organisaties excelleren en ook 

meer winst maken als ze waarde-
gedreven opereren waarin ruimte 
is voor diversiteit.’

VOOROORDELEN EN 
ZELFREFLECTIE
‘Check je eigen vooroordelen en 
begin met zelfreflectie,’ gaf Nigel 
Coffi, advocaat bij Recht! Advocaten 
als advies mee. ‘Bewustwording is 
belangrijk. Doe bijvoorbeeld de gra-
tis test via IAT. Dat is een belangrijke 
eerste stap. Het kan confronterend 
zijn maar bepaalt ook de mate in 
hoeverre je wilt veranderen.’
Lex Thijssen, promovendus Sociale 
Wetenschappen aan de Universiteit 
Utrecht: ‘Ondanks dat er al veel ge-
beurt, is er nog steeds een groot pro-
bleem. Makkelijke oplossingen zijn er 
niet. Echte veranderingen duren lang 
voordat ze resultaat opleveren. Het is 
vooral een kwestie van doen. Als de 

advocatuur echt diverser wil worden, 
moeten we met z’n allen aan de slag!’

DIVERSITEIT EN INCLUSIE: 
BEWUSTWORDING 
STIMULEREN
De NOvA committeert zich om diver-
siteit en inclusie te betrekken in haar 
handelen ten opzichte van haar mede-
werkers, haar leden, rechtzoekenden 
en het publiek. In dat kader wil de 
NOvA bij advocaten bewustwording 
creëren omtrent diversiteit en het 
gesprek hierover stimuleren.

MEER INFORMATIE
Kijk voor alle sprekers bij het inno-
vatieplatform ‘Maak het verschil’ 
op advocatenorde.nl/maak-het-
verschil- diversiteit-in-de-advocatuur. 
Download de diversiteits- en 
inclusiever klaring van de NOvA op 
advocatenorde.nl/over-de-nova.
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ADVOCATENPORTAAL

POLITIE RECHTER ZAKEN IN 
 HOGER  BEROEP NU DIGITAAL
Dossiers in politierechter zaken waarbij hoger beroep is 
 ingesteld bij het Hof Den Haag, worden vanaf 27  september 
digitaal verstrekt. Dit gaat via het Advocatenportaal van de 
Rechtspraak, waar ook al de dossiers voor politie rechter-
zaken in eerste aanleg  digitaal worden aangeboden.

De Rechtspraak en het OM streven 
ernaar steeds meer gebieden van 
het strafrecht digitaal te ontsluiten. 
 Dossiers in politierechterzaken, 
kinder zaken, kantonzaken, 
meer voudige kamerzaken 
en (super) snelrecht kunnen 
– in eerste aanleg – al worden 
gedownload. Dit geldt nu dus ook 

voor politierechterzaken waarbij 
hoger beroep is ingesteld bij 
het Hof Den Haag.

MEER INFORMATIE
Voor vragen over digitale dossiers 
in het strafrecht kunt u contact 
op nemen met het Rechtspraak 
 Servicecentrum via (088) 361 61 61.

VACATURE

Hof van Discipline
Het hof, de hoogste tuchtrechter, behandelt klachten over advocaten in hoger beroep. Het hof bestaat uit een 
voorzitter, vier plaatsvervangend voorzitters, circa achttien (plaatsvervangend) kroonleden en achttien (plaats-
vervangend) advocaat-leden. De zittingen vinden plaats in het gerechtsgebouw Midden-Nederland te Utrecht.

Met ingang van 1 januari 2020 ontstaan bij het Hof van Discipline vacatures voor

(PLAATSVERVANGEND) ADVOCAAT-LEDEN

PROFIEL
Het (plv.) advocaat-lid heeft mini-
maal zeven jaar ervaring in de advo-
catenpraktijk en heeft aantoonbare 
interesse in het tuchtrecht. Het (plv.) 
advocaat-lid is bereid op jaarbasis 
aan minimaal zes zittingsdagen deel 
te nemen. Kennis van bestuursrecht, 
waaronder vreemdelingenrecht, gefi-
nancierde rechtsbijstand en/of civiele 
cassatie strekt tot aanbeveling.
Tot het takenpakket van het (plv.) 
advocaat-lid behoort:
– het deelnemen aan zittingen en 

raadkamer (minimaal zes zittings-
dagen per jaar);

– nauwgezet en tijdig becommen-
tariëren van concepten.

PROCEDURE
De sollicitatietermijn sluit op 17 de-
cember 2019. De sollicitatiegesprek-
ken vinden plaats op maandag 20 
januari en dinsdag 21 januari 2020 
(in Utrecht).
De (plv.) leden uit de advocatuur wor-
den op 26 maart 2020 voor de duur 
van vijf jaar gekozen door het college 
van afgevaardigden, op voor dracht 
van de algemene raad en het hof.
In artikel 2 van de beleidsregel 
benoemingen (zie regelgeving.

advocatenorde.nl) treft u verdere 
informatie over de procedure aan.
Sollicitaties kunnen worden 
gericht aan de voorzitter van 
het hof, mr. T. Zuidema, p/a 
Postbus 85452, 2508 CD Den 
Haag, of per e-mail: vacatures@
tuchtcollegesadvocatuur.nl.
Inlichtingen over de vacature 
kunnen worden ingewonnen 
bij mevrouw mr. V.H. Wagner, 
hoofdgriffier van het Hof van 
Discipline, via (088) 2053777 of 
griffie@hofvandiscipline.nl. Kijk 
voor informatie over het Hof van 
Discipline op hofvandiscipline.nl.
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VACATURE

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt zestien adviescommissies 
die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter 
consultatie aan de NOvA worden voorgelegd.

DE NOVA ZOEKT ADVOCATEN VOOR 
DE ADVIESCOMMISSIE STRAFRECHT

Lijkt het u leuk om naast uw 
advocatuurlijke werkzaamheden 
een bijdrage te leveren aan ver-
sterking van wetgevingskwaliteit 
en beleidsmatige en politieke ont-
wikkelingen op het gebied van het 
strafrecht van dichtbij te volgen, 
dan wordt u van harte uitgenodigd 
uw interesse kenbaar te maken.
De werkwijze van de commissies 
wordt vastgesteld in overleg met 

de algemene raad. Ondersteuning 
vindt zo veel mogelijk plaats door 
het landelijk bureau van de NOvA. 
Gemiddeld wordt drie keer per jaar 
vergaderd. Verder contact vindt zo 
veel mogelijk via e-mail plaats. Er 
staat geen vergoeding tegenover 
behalve vergoeding van de 
reiskosten. Eén keer per jaar wordt 
de vergadering afgesloten met een 
informeel diner.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Esther van 
den Bosch via e.vandenbosch@
advocatenorde.nl of (070) 335 35 
65. Uw interesse kunt u uiterlijk 
28 november 2019 kenbaar 
maken bij het secretariaat van 
de NOvA via secretariaat@
advocatenorde.nl, onder 
vermelding van ‘sollicitatie 
adviescommissie strafrecht’.

ONDERTUSSEN OP HET BINNENHOF

VOOR ADVOCATEN RELEVANTE 
HAAGSE DEBATTEN EN WETTEN

DEBATTEN
De Tweede Kamer spreekt op 7 no-
vember met minister Dekker over 
zijn plannen met de gefinancierde 
rechtsbijstand. De brandbrief waarin 
de NOvA de minister oproept om de 
acute nood in de sociale advocatuur 
te lenigen, maakt hier deel van uit. 
Het debat begint om 10.00 uur en is 
openbaar.
De begroting van Justitie en Veiligheid 
2020 staat centraal in de week van 
19 november. De Tweede Kamer praat 
dan over tal van onderwerpen en voor-
stellen van de regering zoals de ver-
sterking van de politie, ondermijning 
en het extra geld voor de rechtspraak.
De commissie-Van Zwol onderzocht 
de lange doorlooptijden in de asiel-
procedure. Deze commissie adviseer-

de onder andere om de asielrechtsbij-
stand in de voorfase niet af te schaffen. 
Staatssecretaris Broekers-Knol heeft 
toegezegd dat de regering nog voor de 
begrotingsbehandeling van Justitie 
en Veiligheid met een reactie komt. 
 Daarna praat de Tweede Kamer hier-
over met de staatssecretaris.

CONSULTATIES
Tot 5 december is reageren mogelijk 
op het wetvoorstel Wet amicus curiae 
en kruisbenoemingen hoogste bestuurs-
rechtspraak. De hoogste bestuurs-
rechters krijgen de mogelijkheid om 
anderen dan de direct betrokken par-
tijen te laten meedenken (de amicus 
curiae-procedure). De gedachte is dat 
rechters daardoor beter zicht hebben 
op de maatschappelijke gevolgen van 

hun beslissing. Een ander belangrijk 
onderdeel van het wetsvoorstel is het 
meedoen van rechters van de Raad 
van State aan de rechtspraak bij de 
Hoge Raad (de kruisbenoemingen).
De wijziging Besluit proceskosten 
 bestuursrecht staat tot 1 december 
open voor reacties. Dit besluit ver-
hoogt de proceskostenvergoeding 
die de burger krijgt als deze met 
 succes een overheidsbesluit aanvecht 
bij de bestuursrechter. Het gaat om 
een verhoging van de standaard-
bedragen met 40% als de burger 
procedeert met bijstand van een 
advocaat.

MEER CONSULTATIES
Kijk voor meer consultaties van wets-
voorstellen op internetconsultatie.nl.
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RECHTSBIJSTAND

#IKPIKETNIETLANGER: GEEN PIKETROOSTER BEGIN 2020
Uit protest tegen de onredelijk lage vergoedingen in de rechtsbijstand hee� 85% van de 
piketadvocaten gehoor gegeven aan de oproep om zich af te melden voor piketdienst in 
de eerste twee weken van januari 2020. De NOvA en de Nederlandse Vereniging voor 
(Jonge) Strafrechtadvocaten (NVSA/NVSJA) ondersteunen de actie #Ikpiketnietlanger.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft 
bekendgemaakt dat geen regulier 
piketrooster kan worden opgesteld 
en brengt nog in kaart wat de 
 consequenties hiervan zijn.

OVERLEG SPECIALISATIE-
VERENIGINGEN
De actie #Ikpiketnietlanger is 
vooralsnog beperkt tot de strafrecht-
advocatuur. Inmiddels hebben ook 
andere specialisatieverenigingen 
acties aangekondigd, zoals de Vereni-
ging voor Familie- en erfrecht Advo-
caten Scheidingsmediators. De vFAS 
roept haar leden op om de eerste twee 
weken van januari 2020 ‘verhinderd’ 
te zijn om zittingen bij te wonen. De 
NOvA heeft hiervoor begrip uitgespro-
ken. Op 21 oktober heeft de NOvA met 
alle  specialisatieverenigingen over-
legd over mogelijke verdere acties om 
de eis van een redelijke vergoeding 
voor de sociale advocatuur kracht bij 
te zetten.

OPROEP: KOM NAAR AO 
RECHTSBIJSTAND
Op donderdag 7 november spreekt 
de Tweede Kamer van 10.00 uur 

tot 13.00 uur met minister Dekker 
in een Algemeen Overleg over zijn 
plannen voor de rechtsbijstand. 
De NOvA roept alle advocaten op om 
het debat in de Troelstrazaal in het 
Tweede Kamergebouw bij te wonen.

WEG UIT TOPBERAAD
Ondanks duidelijke aanbevelingen 
van diverse onafhankelijke 
 commissies is er nog steeds 
geen sprake van een redelijke 
vergoeding voor de sociale advo-
catuur. Algemeen deken Johan 
Rijlaarsdam: ‘Zelfs een oproep tot 

een overbruggingsmaatregel van 
25 tot 30 miljoen euro gedurende 
een aantal jaren voor de groep 
sociaal advocaten die nu op 
omvallen staat, wordt genegeerd. 
De minister gaat gewoon door 
met zijn vage plannen.’ De NOvA 
besloot daarom in september 
om weg te blijven bij het top-
beraad met het ministerie over 
rechtsbijstand.

MEER INFORMATIE
Kijk op advocatenorde.nl/dossier/ 
gefinancierde-rechtsbijstand.

REGELGEVING

BELEIDSREGEL 
DESKUNDIGEN 
KWALITEITSTOETSEN
Vooruitlopend op de verwachte 
inwerkingtreding van de kwaliteits-
toetsen met ingang van 1 januari 
2020 heeft de algemene raad 
de beleidsregel deskundigen 
kwaliteitstoetsen vastgesteld. 
Hierin worden de eisen waaraan 
deskundigen moeten voldoen 
nader uitgewerkt. Bekijk de 
beleidsregel deskundigen 
kwaliteitstoetsen op  regelgeving.
advocatenorde.nl.

VERKIEZINGEN EN BENOEMINGEN

ADVIESCOMMISSIE BURGERLIJK PROCESRECHT
Benoemd tot lid per 7 oktober 2019:
– Mw. mr. H.J.M. (Dineke) van Dal
– Mw. mr. L.H. (Leonie) Rammeloo

EXAMENCOMMISSIE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATEN
Benoemd tot lid per 2 oktober 2019:
– Mw. mr. M.H.R. de Boer

RAAD VAN DISCIPLINE ARNHEM-LEEUWARDEN
Verkozen tot plaatsvervangend lid per 1 oktober 2019:
– Mw. mr. S.M. Bosch
– Dhr. mr. A.C.H. Jansen
– Mw. mr. G.H.H. Kerkhof
– Dhr. mr. W.W. Korteweg
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TRANSFERS

WIE, WAT, WAAR

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

NAAR ANDER 
KANTOOR
Abeln, mr. R.F.: 
Ysquare B.V. te 
Amsterdam
Autar, mw. mr. R.D.: 
Advokatenkollektief 
Rotterdam te 
Rotterdam
Averdijk, mr. J.H.B.: 
KienhuisHoving 

advocaten en 
notarissen te Enschede
Baldewpersad 
Tewarie, mw. mr. R.H.: 
NautaDutilh te New 
York
Becht, mr. D.: Ten 
Holter Noordam 
advocaten te 
Rotterdam
Beek, mr. W.L.: Stibbe 
te New York
Beijsterveldt, mr. 
J.J.L. van: Van Iersel 
Luchtman N.V. te 
’s-Hertogenbosch
Berendsen, mw. mr. 
J.M.: NewGround Law 
te Amsterdam
Berg, mw. mr. M.M. van 
den: L & A Advocaten te 
Amsterdam
Berg, mw. mr. S. 
van den: Coumans 
& Van Gaalen 
Strafrechtadvocaten 
te Amsterdam-
Duivendrecht

Bezem, mw. mr. E.E.M.: 
Prakken D’Oliveira te 
Amsterdam
Boersma, mw. mr. L.: 
Nysingh advocaten-
notarissen N.V. te 
Utrecht
Boheemen, mw. mr. 
S.M.H. van: Stibbe te 
New York
Bol, mw. mr. K.: 
Houthoff Coöperatief 

U.A. te Amsterdam
Broekman, mw. mr. 
M.F.H.: Coupry te 
’s-Gravenhage
Broere-Blokland, mw. 
mr. M.M.: Ten Holter 
Noordam advocaten te 
Rotterdam
Bruijn, mr. J.B. de: 
De Brauw Blackstone 
Westbroek N.V. te 
Amsterdam
Brüne, mr. T.O.: 
Simmons & Simmons 
LLP te Amsterdam
Clijsen, mr. M.F.A.: 
VBTM Advocaten te 
Best
Cloots, mw. mr. D.W.L.: 
Zwartbol Advocaten 
B.V. te Alblasserdam
Cobussen, mw. mr. 
M.W.: Hekkelman 
Advocaten N.V. te 
Nijmegen
Creij, mw. mr. S. van: 
BANNING N.V. te 
’s-Hertogenbosch

Croes-Hoogendoorn, 
mw. mr. R.: Legaltree te 
Leiden
Degenaar-Kuijpers, 
mw. mr. I.D.: Boddaert 
Advocaten te Alkmaar
Dekker, mw. mr. H.W.: 
Wijn & Stael Advocaten 
N.V. te Utrecht
Ebecilio, mw. mr. 
S.I.N.: Avia Advocaten 
te Rotterdam

Eersel, mr. M. van: 
VIOTTA Advocaten te 
Amsterdam
Florijn, mw. mr. R.J.C.: 
Holla Poelman Van 
Leeuwen N.V. te Utrecht
Gazan, mr. A.D.: 
Kellermann 
Advocatuur te 
Amsterdam
Griffioen, mr. E-J.W.: 
Windt Le Grand 
Leeuwenburgh te 
Rotterdam
Grinten, mw. 
mr. P.J. van der: 
TeekensKarstens 
advocaten notarissen 
te Leiden
Groes, mw. mr. K.M. de: 
BarentsKrans N.V. te 
’s-Gravenhage
Harinck, mw. mr. 
L.W.S.E.: NewGround 
Law te Amsterdam
Hart, mw. mr. E.J. ter: 
Fort Advocaten N.V. te 
Amsterdam

Hartjes-Govaert, mw. 
mr. M.: Ten Holter 
Noordam advocaten te 
Rotterdam
Hauw, mr. G.H. van 
der: Lexence N.V. te 
Amsterdam
Heikens, mr. J.M.: ZYPP 
advocaten te Arnhem
Hermans, mr. 
M.J.B.R.: Van Iersel 
Luchtman N.V. te 

’s-Hertogenbosch
Hertog, mr. G. den: 
Wenckebach Bax & 
Brunt Advocaten te 
Haarlem
Hoff, mw. mr. J.F.: 
De Haan Advocaten 
& Notarissen te 
Groningen
Holdtgrefe, mw. mr. 
M.A.W.: Ten Holter 
Noordam advocaten te 
Rotterdam
Hont, mw. mr. I.M. d’: 
Esq Advocaten te Breda
Hoogervorst, mr. L.J.M.: 
Landal GreenParks B.V. 
te Leidschendam
Huber, mr. H.S.: NS 
Groep N.V. / NS Legal te 
Utrecht
Huisman, mw. mr. E.V.: 
Van Dolder, De Geest & 
Hoekstra Advocaten te 
Heerhugowaard
Jansen, mr. R.B.J.: 
Simmons & Simmons 
LLP te Amsterdam

Jawalapersad, mw. mr. 
N.R.: Allen & Overy LLP 
te Amsterdam
Jong, mr. O.E. de: 
ICE Advocaten te 
’s-Gravenhage
Kathmann, mw. mr. 
M.C.J.G.: Kremers 
Advocaten te Breda
Kempen, mr. M. van: 
Forward Advocaten te 
Tilburg

Kerbusch, mw. mr. S.J.: 
SmeetsGijbels B.V. te 
Amsterdam
Kerkhof, mw. mr. S.J.A. 
van de: Windt Le Grand 
Leeuwenburgh te 
Rotterdam
Klashorst, mw. mr. J. 
van de: NN Advocaten 
te ’s-Gravenhage
Klooster, mw. mr. 
D.F.M. van: Köster 
Advocaten N.V. te 
Haarlem
Koolhof, mr. A.T.: 
TeekensKarstens 
advocaten notarissen te 
Leiden
Kruijff, mr. S. de: ISS 
Integrated Facility 
Services B.V. te De 
Meern
Lamers, mr. M.J.: 
Strafwerk advocaten te 
Utrecht
Lange, mr. P.H. de: 
NewGround Law te 
Amsterdam

‘WE LETTEN OP BELANG WERKNEMERS, 
KLANTEN EN MAATSCHAPPIJ’
Anne-Marie Klijn (55) was partner en head of Public Law bij NautaDutilh. Begin 
oktober richtte ze samen met Charles van Rijckevorsel (RechtStaete) en kandidaat-
notaris Cynthia de Witt Wijnen (Baker McKenzie) New Ground Law op. Het team 
van de Amsterdamse vastgoedboetiek bestaat uit vijftien advocaten en notarissen. 
‘Wij letten op het belang van onze werknemers, onze klanten en de maatschappij 
in het algemeen. Aandeelhouders zijn belangrijk, maar niet het belangrijkst. 
Daarom staat er ook met nadruk op de website:  Alone we can do so little, together 
we can do so much.’
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Leeuwen, mr. X.D. van: 
Wijn & Stael Advocaten 
N.V. te Utrecht
Leijten, mr. A.T.Z.: 
Eversheds Sutherland 
(Netherlands) B.V. te 
Amsterdam
Leur, mw. mr. 
A.H. van: de Groot 
Douma Vosmeijer & 
Frantzen Advocaten te 
Amstelveen
Luigies, mw. mr. 
A.L.N.: Velink & De 
Die Advocaten te 
Amsterdam
Maas, mw. mr. 
N.M.J. van der: 
Wolfs Advocaten te 
Maastricht
Mandema, mw. mr. 
D.P.: De Boorder 
Familie-en Erfrecht 
Advocaten & Mediators 
te Amsterdam
Marchal, mr. J.L.E.: 
Simons & Partners 
advocaten te 

Maastricht
Mennema, mr. J.S.: 
Bergh Stoop & Sanders 
te Amsterdam
Moorsel, mr. M. van: 
Hekkelman Advocaten 
N.V. te Nijmegen
Moussault, mr. G.J.M.: 
Habraken Rutten 
Advocaten B.V. te 
Rotterdam
Noordam, mw. mr. 
M.L.: Vijverberg 

Advocaten B.V. te 
Zoetermeer
Ortiz Aldana, mr. F.: 
Recoup advocaten te 
Utrecht
Orvalho, mr. D.V.: 
yspeert advocaten te 
Groningen
Peereboom-Bogers, 
mw. mr. L.H.K.: Wijn & 
Stael Advocaten N.V. te 
Utrecht
Peeters, mr. L.R.T.: 
Ten Holter Noordam 
advocaten te 
Rotterdam
Pelt, mw. mr. I.W.A.J. 
van: Bouwman 
Advocaten te Veghel
Rahimian, mr. K.: 
Houthoff Coöperatief 
U.A. te Amsterdam
Reith, mw. mr. F.: 
Advocatenkantoor 
Oudegracht te Alkmaar
Rigteren, mr. J.P. van: 
Van Dorth Advocaten te 
Rotterdam

Roerink, mw. mr. 
A.D.M.: Lumen Lawyers 
B.V. te Leiden
Schmidt, mr. C.N.: 
Margetson Lawyers te 
Rotterdam
Schonewille, mr. 
M.R.A.: BINGH 
Advocaten te 
Amsterdam
Schoot, mw. mr. C. van 
der: Loyens & Loeff N.V. 
te Amsterdam

Shenbar, mw. mr. 
S.: HVG Law LLP te 
Amsterdam
Silvis, mr. P.M.: 
Allen & Overy LLP te 
Amsterdam
Sjoerts, mr. L.: 
Poelmann van den 
Broek Advocaten te 
Nijmegen
Sloten, mw. mr. L. 
van: Brinkhof te 
Amsterdam
Smale, mw. mr. A.C.: 
Baker & McKenzie 
Amsterdam N.V. te 
Amsterdam
Smit, mr. M.J.: Ten 
Holter Noordam 
advocaten te 
Rotterdam
Soetens, mr. A.C.: 
VMBS Advocaten te 
Eindhoven
Sparreboom, mw. mr. 
D.: SRK Rechtsbijstand 
B.V. te ’s-Gravenhage
Steen, mw. mr. S.M.: 

Holla Advocaten te 
Eindhoven
Stein, mr. L.J.H.: 
Leliveld Advocaten te 
Maastricht
Strik, mw. mr. H.J.M.: 
Holla Advocaten te 
’s-Hertogenbosch
Swart, mr. A.J.M. de: 
Wladimiroff Advocaten 
N.V. te ’s-Gravenhage
Swaving, mw. mr. L.: 
Houthoff New York B.V. 

te New York
Tang, mw. mr. K.F.S.: 
Marxman Advocaten 
B.V. te Amersfoort
Terpstra, mw. mr. H.E.: 
BASE Advocaten te 
Rotterdam
Tomassen, mw. mr. 
L.J.B.: NautaDutilh N.V. 
te Amsterdam
Tubbergen, mr. P.W.: 
Langelaar Klinkhamer 
Advocaten B.V. te 
Rotterdam
Uchelen, mr. P.J. van: 
Florent te Amsterdam
Veer, mw. mr. D. van 
der: Van Doorne N.V. te 
Amsterdam
Ven-Meier, mw. 
mr. B.K.: Milestone 
Advocaten te Utrecht
Verheul, mw. mr. M.I.: 
Loyens & Loeff (USA) 
B.V. te New York
Verhoek, mw. mr. 
J.K.S.: Yur Advocaten 
B.V. te Rotterdam

Verschoor, mw. mr. 
V.M.S.: NautaDutilh 
N.V. te Amsterdam
Vinne, mw. mr. J. 
van der: Marquant 
Advocaten te 
Hardenberg
Vlaskamp, mw. 
mr. F.G.: Milestone 
Advocaten te Utrecht
Vossen, mr. W.H. van 
der: NautaDutilh N.V. te 
Londen

Vrancken Peeters, 
mr. J.F.L.P.M.: La Gro 
Geelkerken Advocaten 
B.V. te ’s-Gravenhage
Vreugdenhil, mw. mr. 
J.W.: KienhuisHoving 
advocaten en 
notarissen te Enschede
Vromen, mw. mr. M.G.: 
Guyot advocaten te 
Nijmegen
Waart, mr. E.A. de: 
Cleerdin & Hamer 
Advocaten te Almere
Waltman, mw. mr. 
B.C.M.: Biesheuvel 
Jansen advocaten te 
Amsterdam
Wijffels, mr. M.B.M.: 
Strik Advocaten en 
Belastingadviseurs BV 
te Amsterdam
Winde, mw. mr. L.: 
Wybenga Advocaten te 
Rotterdam
Wit, mr. F. de: Allen 
& Overy LLP te 
Amsterdam

Witteveen, mw. mr. 
B.S.: DAAN Advocatuur 
B.V. te Arnhem
Woerd, mr. P.J. van der: 
NewGround Law te 
Amsterdam
Wolters Ruckert, mw. 
mr. N.: Allen & Overy 
LLP te Amsterdam
Zahri, mw. mr. 
S.: Aynan & Zahri 
Advocaten te 
Rotterdam

 ‘HET AVONTUUR EN DE UITDAGING IETS NIEUWS NEER TE ZETTEN’
Peter van Huizen (34) richtte in oktober van dit jaar zijn eigen kantoor Salva 
Schaderecht in Arnhem op. ‘Het avontuur en de uitdaging iets nieuws neer te 
zetten, spreekt me er enorm in aan.’ Hij legt zich, net zoals op zijn voormalige 
kantoor Dirkzwager, toe op het aansprakelijkheidsrecht, letselschade en 
verzekeringsrecht. ‘Het is juridisch uitdagend met ingewikkelde verhoudingen 
tussen  partijen en causaliteitsvraagstukken. Het houdt verband met “schuld” 
en gemaakte fouten waar je heel verschillend naar kunt kijken. Ook zit er een 
belangrijk persoonlijk aspect aan, waardoor je veel kunt betekenen voor cliënten.’
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Zijl-van Hengel, 
mw. mr. D.M.A. van: 
Keistad Advocaten te 
Amersfoort
Zuethoff, mr. 
S.: Hemwood te 
Amsterdam
Zuidervliet, mr. S.H.M.: 
Nineyards Law te 
Amsterdam
Zuurveld, mw. mr. S.: 
Advocatenkantoor 
Blenheim te 
Amsterdam
Zwemmer, mr. J.P.H.: 
DLA Piper Nederland 
N.V. te Amsterdam

NAAR NIEUW(E) 
KANTOOR OF 
ASSOCIATIE
Advocaat Hoevers (mr. 
M. Hoevers te Utrecht)
Advocatenkantoor 
Seegers & Lebouille 
(mr. R.J. Portegies te 
Badhoevedorp)
Advocatenkantoor Vos 
(mw. mr. W.P.A. Vos te 
Amsterdam)
Alessandro Mazzi Legal 
(mr. A.M. Mazzi te 

Amsterdam)
Anderson Mõri & 
Tomotsune (mr. S.I. 
Douma te Tokio)
Aynan & Zahri 
Advocaten (mw. mr. I. 
Aynan en mw. mr. S. 
Zahri te Rotterdam)
BG.Legal (mr. A.A.H.M. 
van der Wijst te 
Eindhoven)
Boomberg Advocaten 

(mw. mr. A.R. Vlieger te 
Hilversum)
Bourdrez Law B.V. 
(mr. A.H. Bourdrez te 
Amsterdam)
ECS advocatuur & 
mediation (mw. mr. 
E.C. Schurink te 
Winterswijk)
Geraads en Van Schaik 
Advocaten (mw. mr. 
N.D. Geraads en mw. 
mr. S. van Schaik te 
Uden)
Greenberg Traurig San 
Francisco (mw. mr. 
W.M. Kemkers te San 
Francisco)
Infinitas Learning 
Holding B.V. (mw. mr. 
M.E. Opstal-Muller te 
Utrecht)
Kouvarnta 
Advocatenkantoor (mw. 
mr. J. Kouvarnta te 
Amsterdam)
Loyens & Loeff N.V. 
(mw. mr. A.C.Y. 
Verboogen te Parijs)
Meijers Canatan 
Advocaten (mr. F.P. 
Slewe, mr. E.M. Steller 
en mw. mr. C.B. Stenger 

te Schiphol)
Mohr Advocaat 
(mw. mr. C. Mohr te 
Kerkrade)
MSA Advocatuur 
(mr. M.S. Aziz te 
’s-Gravenhage)
Nandram Law & Tax 
(mr. K.S. Nandram te 
Amsterdam)
NewGround Law (mw. 
mr. J.M. Berendsen, 

mw. mr. L.W.S.E. 
Harinck, mr. P.H. de 
Lange, mr. Ch.G.A. van 
Rijckevorsel en mr. 
P.J. van der Woerd te 
Amsterdam)
Niesert Advocatuur 
(mr. A.W. Niesert te 
Dordrecht)
OBM Legal Consulting 
(mw. mr. O.B. 
Morales Asencio te 
’s-Gravenhage)
Paul Hart Advocatuur 
(mr. P.P. Hart te 
’s-Gravenhage)
Posthumus 
advocatuur (mw. mr. 
S.M. Posthumus te 
Rotterdam)
RDW (mr. L.G. van Dijk 
te Veendam)
Rezaie Advocatuur 
(mr. D. Rezaie te 
Amsterdam)
Salva Schaderecht 
Advocatuur (mr. P. van 
Huizen te Arnhem)
Saskia Braun advocaat 
& mediator (mw. 
mr. S.C. Braun te 
Nieuwerkerk aan den 
IJssel)

Slaughter and May 
Hong Kong (mw. 
mr. H.S. Chen te 
Hongkong)
Stichting Achmea 
Rechtsbijstand (mr. 
R.W. van der Leest te 
Leiden)
Strafwerk advocaten 
(mr. M.J. Lamers en 
mr. J.P.W. Nijboer te 
Utrecht)

Van Dalen 
Erfrecht & Familie 
Advocatenpraktijk B.V. 
(mr. F.P. van Dalen te 
Leeuwarden)
Van den Toorn Legal 
(mr. S.A. van den Toorn 
te Utrecht)
van der Eijk & van de 
Weerd advocaten (mr. 
S. van der Eijk en mr. 
M.A. van de Weerd te 
’s-Gravenhage)
Van Zijl advocatuur 
(mr. M.J.M. van 
Zijl te Amsterdam-
Duivendrecht)
Veris Legal Services 
& Advocatuur (mw. 
mr. L.A.J. Lycklama à 
Nijeholt-Sprengers te 
Nigtevecht)

UIT DE PRAKTIJK 
Andel, mw. mr. E.A.A. 
van, Enschede  
(03-10-2019)
Baars, mw. mr. E.E., 
Amsterdam  
(30-09-2019)
Bocxe, mw. mr. S.G.C., 
Amsterdam  

(30-09-2019)
Bonder, mr. A., 
Rotterdam (01-10-2019)
Boot, mr. J.J.M., 
Steenbergen nb  
(17-09-2019)
Bosma, mr. R., Assen 
(07-09-2019)
Brands, mw. mr. C.J.M., 
Maastricht (01-10-2019)
Brok, mr. M.N.G., 

Tilburg (01-10-2019)
Bruinsma, mw. mr. 
N.F., Rotterdam  
(19-09-2019)
Brunt, mr. G., Haarlem 
(01-10-2019)
Bungenberg, mw. mr. 
K., Rotterdam  
(10-10-2019)
Dam-de Haan, mw. mr. 
J., Odoorn (26-09-2019)
Derks, mw. mr. L.J.G., 
’s-Gravenhage  
(01-10-2019)
Dijk, mr. R.A. van, 
Amsterdam  
(05-10-2019)
Dijk, mw. mr. R.M. van, 
Amsterdam  
(30-09-2019)
Doekhi, mr. K.A., 
Alblasserdam  
(01-10-2019)
Dongen, mr. P.L. van, 
Amsterdam  
(01-10-2019)
Donk, mw. mr. D.T. 
van, Alkmaar (15-09-
2019)
Duijverman, mr. A., 
’s-Gravenhage  
(07-09-2019)
Dumoulin-Siemens, 

mw. mr. A.M., Cologne 
(01-10-2019)
Dunki Jacobs, mw. mr. 
F., Amsterdam  
(05-10-2019)
During, mw. mr. 
W.G.L., ’s-Gravenhage 
(11-09-2019)
Eeden-van Harskamp, 
mw. mr. M.P. van, 
Alphen aan den Rijn 
(30-09-2019)

‘IN VIJF MINUTEN FIETSEN BEN IK OP KANTOOR’
Van De Vos & Partners Advocaten (Amsterdam) stapte Laurens Sjoerts (34) over 
naar Poelmann van den Broek advocaten (Nijmegen). Deze transfer volgde op 
een verhuizing van het westen naar het oosten van het land, eerder dit jaar. 
Als advocaat en curator faillissementsrecht en ondernemingsrecht werkte 
Sjoerts in grote faillissementen zoals DA en Intertoys. Ook stond hij onderne-
mers bij in bestuurdersaansprakelijkheidszaken. Bij Poelmann van den Broek 
advocaten gaat hij zich verder ontwikkelen en specialiseren in faillissement 
gerelateerde kwesties, high end incasso’s en financiering en zekerheden. En 
hij kan met zijn fiets naar zijn werk. ‘In vijf minuten ben ik op kantoor.’
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Feenstra, mr. W.A.F., 
Amsterdam  
(16-09-2019)
Frauenfelder, mr. 
R.A.L., Nijmegen  
(30-09-2019)
Gehring, mr. R.G.J., 
’s-Gravenhage  
(01-10-2019)
Geuns, mr. F. van, 
Zaandam (01-10-2019)

Giessen-Wielhouwer, 
mw. mr. H., Rotterdam 
(01-10-2019)
Graaf, mw. mr. L.G. de, 
’s-Gravenhage  
(12-09-2019)
Groenhuijzen, mr. B.J., 
Rosmalen (03-10-2019)
Gubbels, mw. mr. 
C.M.G., Margraten  
(01-10-2019)
Haan, mw. mr. F.A.L. 
de, Amsterdam  
(15-09-2019)
Hamwijk, mw. mr. 
D.J.Y., New York  
(02-10-2019)
Haneveer, mw. mr. 
J.A.F., Woerden  
(01-10-2019)
Heblij, mr. R.A., 
Amersfoort (27-09-2019)
Heesen-Laclé, mw. mr. 
Z.D., Haarlem  
(01-10-2019)
Hendriks, mw. mr. T.R., 
Almere (01-10-2019)
Houdijk, mw. mr. S., 
Amsterdam  
(17-09-2019)
Huurdeman, mr. N.J., 
Amsterdam  
(01-10-2019)

Ingwersen, mr. O.J., 
Arnhem (01-10-2019)
Jacobi, mr. J.A., 
Amsterdam (01-10-2019)
Jäger, mw. mr. N.M.P., 
Utrecht (01-10-2019)
Janssen, mw. mr. 
A.A.M., Amsterdam 
(01-10-2019)
Jong, mr. K. de, 
Zaandam (21-09-2019)

Jong, mw. mr. G. de, 
Eindhoven (01-10-2019)
Jong, mw. mr. M. de, 
Utrecht (17-09-2019)
Kamp, mw. mr. J.J., 
Amersfoort (01-10-2019)
Kamps, mw. mr. D.R., 
Groningen (01-10-2019)
Kant, mr. H.R., 
Krommenie  
(04-10-2019)
Kharagjitsing, mw. mr. 
D.T., Amsterdam  
(30-09-2019)
Klijn, mw. mr. J.P.M., 
Tilburg (24-09-2019)
Kooijman, mr. M.J., 
Arnhem (01-10-2019)
Kuilen, mw. mr. C. van 
de, Rotterdam  
(02-10-2019)
Kuin, mw. mr. M.C., 
Zaandam (01-10-2019)
Kuiper, mw. mr. A.C.A., 
’s-Gravenhage  
(18-09-2019)
Kuipers, mr. J.J., 
Amsterdam  
(30-09-2019)
Ledeboer-van Soest, 
mw. mr. E.F.A., 
Amsterdam  
(01-10-2019)

Leferink, mw. mr. B.M., 
Zwolle (01-10-2019)
Lennep, mw. mr. A.C.E. 
van, Amsterdam  
(26-09-2019)
Leutscher, mr. J.J., 
Bussum (04-10-2019)
Lochte, mw. mr. M., 
Eindhoven  
(02-10-2019)
Loon, mw. mr. A.E.M. 

van, Amsterdam  
(01-10-2019)
Lucas, mr. J.A.F., 
Wassenaar (16-09-2019)
Moison, mw. mr. E.M., 
Rotterdam (01-10-2019)
Moors, mr. E.P.B., 
Roermond (01-10-2019)
Morssinkhof, mw. mr. 
A.M., Amsterdam  
(30-09-2019)
Muller, mw. mr. 
E.A.M., Eindhoven  
(15-09-2019)
Nauta, mw. mr. V.A., 
Amsterdam (01-10-2019)
Nie, mw. mr. F.S. van, 
Amsterdam  
(18-09-2019)
Nuss, mw. mr. C.R.S. 
van, ’s-Gravenhage  
(01-10-2019)
Nwosu, mw. mr. C.C., 
Egmond aan den hoef 
(29-09-2019)
Olthof, mw. mr. I.W.M., 
Rotterdam (01-10-2019)
Pen, mr. G.W., 
Streefkerk (01-10-2019)
Pieters, mr. J., Sneek 
(16-09-2019)
Pijtak, mr. J., 
Amsterdam  

(01-10-2019)
Poortman, mw. mr. 
A.L., Zwolle (01-10-2019)
Ramaker, mw. mr. J., 
’s-Hertogenbosch  
(01-10-2019)
Riel, mw. mr. T.N. van, 
Alkmaar (28-09-2019)
Roest, mr. H.D.J. van, 
Amsterdam (07-10-2019)
Ruessink, mw. mr. L., 

Eindhoven (04-09-2019)
Scharff, mw. mr. A.M., 
Amsterdam  
(09-09-2019)
Scherpenhuijsen, mw. 
mr. S.C., Almere  
(30-09-2019)
Schutrups, mw. mr. E., 
Almelo (24-09-2019)
Schutrups, mw. mr. E., 
Groningen (24-09-2019)
Sitsen, mw. mr. A.M.C., 
Amsterdam (01-10-2019)
Sloot, mr. J.W. van der, 
Barneveld (01-10-2019)
Slot, mw. mr. L.M., 
Nijmegen (19-09-2019)
Steinvoort, mw. mr. 
R.E., Amsterdam  
(01-10-2019)
Stokkum, mr. C.R. van, 
Amersfoort (06-09-2019)
Thasing, mr. G.H., 
Emmen (01-10-2019)
Tiemens, mw. mr. A.H., 
Amsterdam (01-10-2019)
Ugur, mw. mr. U., 
Hengelo ov (01-10-2019)
Velenturf, mr. J.A., 
Breda (26-09-2019)
Vels, mw. mr. E., 
Arnhem (01-10-2019)
Verbunt, mr. B.E.L.J.C., 

Amsterdam  
(01-10-2019)
Versteeg, mw. mr. K., 
Rotterdam (01-10-2019)
Vliet, mw. mr. A.M. 
van der, Amsterdam 
(30-09-2019)
Vries Lentsch, mr. F. de, 
Rotterdam (25-09-2019)
Wasmann, mw. mr. 
M.J., Nieuwegein  

(30-09-2019)
Westen, mw. mr. L.S. 
van, Rotterdam  
(01-10-2019)
Wielen, mr. J. van der, 
Amsterdam 
(01-10-2019)
Willigen, mw. mr. K. 
van der, Koog aan de 
Zaan (01-10-2019)
Wolting, mr. V., Zwolle 
(01-10-2019)
Zuydgeest, mw. mr. 
L.M., ’s-Gravenhage 
(01-10-2019)
Zwieten, mr. K.M. van, 
Amsterdam  
(29-09-2019)

OVERLEDEN
Hofmans, mr. G.J., 
Oostmarsum  
(09-09-2019)
Meijers, mr. F.H.G., 
Amsterdam  
(19-01-2019)
Mulder, mr. B., 
Barcelona  
(29-05-2019)
Wiersum, mr. D.E., 
Amsterdam  
(18-09-2019)

‘MINDER REIZEN, PROFESSIONELE OMGEVING’
Renate Croes (41) stapte recentelijk over van Franken Zuur van Kampen Croes 
(FZvK, Amsterdam) naar Legaltree in Leiden. Croes is gespecialiseerd in het 
ondernemingsstrafrecht. De reistijd was een belangrijke overweging voor haar 
overstap. ‘Dat gecombineerd met het feit dat ik bij Legaltree in een zeer profes-
sionele omgeving met dito netwerk blijf werken en mijn focus op het onder-
nemingsstrafrecht kan worden verstevigd.’ Wat haar aantrekt in het onderne-
mingsstrafrecht? ‘Het is bij uitstek een rechtsgebied dat zeer diep in iemands 
persoonlijke en zakelijke leven kan ingrijpen, waardoor het niet alleen nodig is 
om over goede juridische kennis te beschikken, maar ook de menselijke kant 
van de zaak en de specifieke cliënt de nodige aandacht verdient.’
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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, Maurice Mooibroek en Robert Sanders.

OBSERVATIEONDERZOEK 
TERECHT UITGEVOERD
- Hof van Discipline 20 augustus 

2018, zaak nr. 180002, ECLI:NL: 
TAHVD:2018:152.

- Gedragsregel 7, artikel 10a lid 1 
onder b Advocatenwet.

- Niet tuchtrechtelijk verwijtbaar 
dat mr. X haar cliënte niet heeft 
weerhouden een observatieonder-
zoek te laten uitvoeren, ondanks 
inbreuk op levenssfeer van klagers.

Klaagster is betrokken geweest bij 
een verkeersongeval. De verzekeraar 
van de wederpartij heeft de aanspra-
kelijkheid erkend. Klaagster was ten 
tijde van de aanrijding advocaat-sta-
giaire. Zij heeft zich ziekgemeld. 
Ruim drie jaar later heeft klaagster 
aan verzekeraar gemeld dat zij vanaf 
datum ziekmelding post-whip lash-
syndroom (PWS) had, dat deze klach-
ten het gevolg zijn van de aanrijding 
en dat zij geen beroepswerkzaamhe-
den meer kan verrichten. Een en an-
der wordt door verzekeraar betwist. 
Klaagster ontvangt sinds 2005 een 
volledige WAO-uitkering.
Tussen partijen zijn meerdere proce-
dures gevoerd. Mr. X staat in die pro-
cedures verzekeraar bij. Eind 2007 
heeft neuroloog O gerapporteerd. Hij 
concludeerde tot PWS met als gevolg 
‘enige (maar niet heel ernstige) 
beperkingen’ en ‘milde subjectieve 
klachten…’. 
Bij tussenvonnis is door een recht-
bank geoordeeld dat sprake is van 
dusdanige ongeval gerelateerde 
klachten en beperkingen dat klaag-
ster niet meer in staat is haar werk 
als advocaat te verrichten. Deze 
rechtbank heeft een nader onderzoek 
bevolen door twee verzekeringsarts 
K en arbeidsdeskundige H. Uit de 
deskundigenberichten van K en H 
volgt dat klaagster PWS heeft en niet 

meer kan werken als advocaat. Ook is 
klaagster ongeschikt bevonden voor 
het verrichten van andere passende 
arbeid, aldus de deskundige H.
Omdat verzekeraar het niet eens 
was met deskundige H, heeft mr. X 
zijn rapport aan een derde arbeids-
deskundige, de heer V, voorgelegd. 
Deze heeft geconcludeerd dat de 
bevindingen van H onjuist zijn. Ook 
heeft verzekeraar met medeweten 
van klaagster opdracht gegeven aan 
onderzoeksbureau om naar klaagster 
een (persoonlijk) onderzoek uit te 
voeren. 
Dat rapport maakt melding van 
verschillende dagelijkse handelin-
gen van klaagster en bevat een groot 
aantal foto’s. In het processtuk heeft 
mr. X geschreven dat uit het rapport 
blijkt dat klaagster verzekeraar 
opzettelijk heeft misleid. Zij zou 
niet worden beperkt in haar doen 
en laten. Deze feiten maken dat 
verzekeraar zich beroept op opzet-
telijke misleiding, aldus mr. X in het 
processtuk. Bij tussenvonnis heeft 
de rechtbank het observatierapport 
echter aangemerkt als onrechtmatig 
verkregen bewijs. De inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer van klaag-
ster was volgens de rechtbank niet 
gerechtvaardigd.
Verzekeraar heeft aan klaagster een 
bedrag van € 160.000 aan voorschot 
op de schadevergoeding betaald. Bij 
kortgedingvonnis is verzekeraar ver-
oordeeld aan klaagster een aanvul-
lend voorschotbedrag te betalen van 
€ 172.740,56.
Klagers verwijten mr. X onder meer 
dat zij zonder noodzaak opdracht 
heeft gegeven voor heimelijke 
observatie van klaagster, alsook dat 
zij klaagster onheus heeft bejegend 
door te stellen dat zij opzettelijk ver-
zekeraar heeft misleid. 
De raad acht deze klachten onge-

grond. Voor de raad is niet komen 
vast te staan dat mr. X opdracht heeft 
gegeven tot het bewuste onderzoek, 
wel dat zij daartoe heeft geadviseerd. 
De vraag of dat advies klachtwaardig 
was, heeft de raad ontkennend be-
antwoord, omdat hij het voorstelbaar 
vindt dat verzekeraar twijfelde aan 
de gezondheidsklachten. Daarnaast 
heeft de raad overwogen dat mr. X 
niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft 
gehandeld door het rapport waar-
van de inhoud van belang was voor 
haar cliënt in te brengen in de civiele 
procedure. Evenmin heeft de raad 
het klachtwaardig geacht dat mr. X 
wettelijke termen als ‘opzettelijke 
misleiding’ heeft gehanteerd. 
Klagers gaan in beroep. Het hof buigt 
zich over de vraag of er voldoende re-
den was voor onderzoek dat ingrijpt 
in de persoonlijke levenssfeer. Daar-
toe heeft het hof mr. X in een tussen-
beslissing negen vragen gesteld.
Op grond hiervan heeft het hof de be-
slissing van de raad bekrachtigd. Het 
hof stelt voorop dat het in letselscha-
dekwesties niet uitgesloten is dat 
observatieonderzoek noodzakelijk 
is bij vermoeden van fraude. Het hof 
benadrukt dat een advocaat partijdig 
behoort te zijn. Het is volgens het 
hof dan ook de taak van de advocaat 
in procedures het standpunt van de 
cliënt naar voren te brengen, afwij-
kende deskundigenrapporten over 
te leggen en indien daartoe aanlei-
ding is, het rapport van een door de 
rechter benoemde deskundige te 
ontkrachten. Gelet op de discrepan-
tie tussen de conclusies van de neuro-
loog in 2007 en de conclusie van H in 
2016, alsmede de discrepantie tussen 
de conclusie van H en die van V en 
het grote financiële belang dat voor 
de cliënte van mr. X op het spel staat, 
acht het hof het niet tuchtrechtelijk 
verwijtbaar dat mr. X haar cliënte 
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niet heeft weerhouden een observa-
tieonderzoek te laten uitvoeren. Het 
hof acht het ook niet verwijtbaar dat 
mr. X de wettelijke term ‘opzettelijke 
misleiding’ heeft gehanteerd.

Noot: het feitencomplex van deze 
zaak blijkt uit de tussenbeslissing van 
het HvD van 14 mei 2018, ECLI:NL: 
 TAHVD:2018:89. MM

BEOORDELING 
HANDELEN PATROON
– Hof van Discipline 7 december 

2018, zaak nr. 180176D, ECLI:NL: 
TAHVD:2018:214.

– Paragraaf 3.13 Voda; Gedragsregel 
18 (nieuw), artikel 46 Advocaten-
wet.

– Patroon is tekortgeschoten in zijn 
advisering van en toezicht op de 
stagiair waardoor deze tuchtrech-
telijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Mr. X is de patroon van een stagi-
air-ondernemer, verbonden aan zijn 
kantoor. De stagiair heeft een cliënt 
bijgestaan op basis van een toevoe-
ging in verband met de incasso van 
een vordering van de cliënt op haar 
werkgever. De stagiair bereikt voor 
zijn cliënt een schikking. De  stagiair 
heeft na doorbetaling van het schik-
kingsbedrag de toevoeging bij de 
Raad voor Rechtsbijstand gedecla-
reerd. Daaraan voorafgaand heeft de 
stagiair met mr. X overleg gevoerd 
en op het formulier van de Raad voor 
Rechtsbijstand ingevuld dat er geen 
recht bestond op vergoeding van 
de kosten van rechtsbijstand door 
de wederpartij. Tijdens dat overleg 
tussen mr. X en de stagiair is ook 
de vraag aan de orde geweest of de 
stagiair de cliënt een cadeautip zou 
mogen geven.
Dezelfde dag mailde de stagiair 
de cliënt met enkele cadeautips, 
allemaal arbeidsrechtgerelateerde 
boeken, voor zijn praktijk.
De cliënt heeft over deze gang van 
zaken melding gemaakt. De deken 
heeft tegen zowel mr. X als de sta-

giair een dekenbezwaar ingediend, 
inhoudende 1) dat de stagiair willens 
en wetens een toevoeging heeft gede-
clareerd zonder aan te geven dat ju-
ridische kosten door de wederpartij 
zijn vergoed en 2) dat de stagiair bij 
de cliënte aanspraak heeft gemaakt 
op een deel van de opbrengst in de 
vorm van boeken.
De Raad van Discipline heeft de sta-
giair een berisping opgelegd en mr. X 
een waarschuwing. 
Het hof stelt in hoger beroep eerst 
vast aan welke norm het handelen 
van mr. X is onderworpen. Namens 
mr. X is betoogd dat dit een meer 
terughoudende norm zou zijn dan de 
norm vervat in artikel 46 Advocaten-
wet, te weten of er sprake is van enig 
handelen of nalaten dat een behoor-
lijk advocaat niet betaamt, omdat 
hij niet in zijn hoedanigheid van 
advocaat maar als patroon handelde. 
Naar het oordeel van het hof is deze 
opvatting onjuist. De stagiair vroeg 
het advies van mr. X als zijn patroon. 
Mr. X adviseerde zijn stagiair dan ook 
over concrete in een zaak te nemen 
beslissingen met voorzienbare ge-
volgen voor derde partijen, namelijk 
de Raad voor Rechtsbijstand en de 
cliënte. In dat geval geldt voor hem 
onverkort de betamelijkheidsnorm 
die ook voor de stagiair geldt.
Paragraaf 3.13 van de Voda vormt 
voor het hof evenmin aanleiding om 
bij de beoordeling een andere, meer 
terughoudende norm toe te passen; 
de regels die voor patroons gelden 
vullen de overige in de Voda en elders 
geregelde normen voor advocaten 
aan, en doen er niet aan af.
Over het onjuist informeren van de 
Raad voor Rechtsbijstand stelt het 
hof vast dat mr. X tijdens het overleg 
met zijn stagiair bekend was met 
diens e-mail aan de wederpartij over 
de samenstelling van het schikkings-
bedrag. Aangezien op basis van die 
informatie een schikking tot stand is 
gekomen, had mr. X zijn stagiair die-
nen te adviseren dat hij in dat geval 
verplicht was om aan de Raad voor 

Rechtsbijstand mededeling te doen 
dat de kosten van rechtsbijstand op 
een derde verhaald konden worden.
Volgens mr. X refereerde de stagiair 
enkel als onderhandelingstactiek 
aan de kosten van rechtsbijstand, 
om op die manier de hoogte van het 
bedrag te kunnen beargumenteren 
en dat er feitelijk geen afspraak be-
stond dat de wederpartij de kosten 
van rechtsbijstand zou voldoen. Het 
hof acht echter doorslaggevend dat 
de wederpartij over de streep werd 
getrokken na de mededeling van de 
stagiair dat een deel van het schik-
kingsbedrag diende om de kosten 
van rechtsbijstand te vergoeden.
Het tweede klachtonderdeel komt 
erop neer dat mr. X er onvoldoende 
op heeft toegezien dat de stagi-
air bij de communicatie met zijn 
 cliënte over het geven van een 
cadeau de grenzen daarvan in het 
oog heeft gehouden. Vooropstaat 
dat het niet is toegestaan om 
behalve de vergoeding van de Raad 
voor Rechtsbijstand nog een andere 
beloning te bedingen of te ont-
vangen. Die norm laat onverlet dat 
een advocaat – ongevraagd – een 
klein geschenk van geringe waarde 
(geen geldbedrag) mag ontvangen 
waarmee de cliënt zijn waardering 
laat blijken, zoals een bos bloemen 
of een fles wijn.
Uit de aan cliënt gestuurde e-mail 
blijkt dat de stagiair zich die 
grenzen niet bewust was. Alhoewel 
mr. X die e-mail niet op voorhand 
kende, had hij er op bedacht moe-
ten zijn dat er in de correspondentie 
van zijn  stagiair met de cliënte een 
risico school. Mr. X had de stagiair 
duidelijk moeten zeggen dat de cor-
respondentie met de cliënte niet tot 
een extra beloning mocht leiden. 
Het hof oordeelt dat mr. X is te-
kortgeschoten, waardoor hij niet 
heeft voorkomen dat zijn stagiair 
tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft 
gehandeld. Daardoor heeft hij on-
betamelijk gehandeld.
Bekrachtiging.
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Vlak voor Prinsjesdag heeft de algemeen deken 
een brief gestuurd aan minister Dekker. Daarin 
vroeg hij snel geld vrij te maken voor de groep 
sociaal advocaten die nu op omvallen staat. 
Een alleszins redelijk voorstel voor een over-
bruggingsmaatregel van 25 tot 30 miljoen euro 
voor een aantal jaren om de meest acute nood 
bij deze groep te lenigen.
Het antwoord van de minister heeft u ongetwij-
feld gelezen: er komt geen cent bij. Verder praten 
heeft dan geen zin. Wij hebben de minister dan 
ook laten weten dat we wegblijven bij het topbe-
raad over rechtsbijstand. Ook voor een aantal 
strafrechtadvocaten was de weigering van de mi-
nister de druppel die de emmer deed overlopen. 
Hun oproep via social media onder de noemer 
#IkPiketNietLanger om de eerste twee weken 
van 2020 op te geven als verhinderdata voor 
strafpiket is massaal gesteund. 85 procent van 
de piketadvocaten heeft zich verhinderd gemeld. 
De Raad voor Rechtsbijstand kan daardoor niet 
op de reguliere wijze het rooster opstellen. 
In een overleg eind oktober hebben de NOvA 
en alle specialisatieverenigingen zich unaniem 
achter de actie geschaard. Er zijn in de eerste 
twee weken van 2020 geen advocaten beschik-
baar voor piket. Inmiddels hebben ook andere 
specialisatieverenigingen acties aangekondigd. 
Daarmee geeft de advocatuur een buitengewoon 
duidelijk signaal af aan minister Dekker en de 
politiek: de maat is vol!
Inmiddels overweegt 70 procent van de sociaal 
advocaten te stoppen. Hierdoor kunnen mensen 

met een laag inkomen straks niet meer de hulp 
van een advocaat inroepen. Dat betekent dat 
Jesse (14) straks geen bijstand van een advocaat 
meer kan krijgen als hij ’s avonds wordt opge-
pakt en – terecht of onterecht – wordt opgeslo-
ten in de cel. En dat Rob (41), die een eerlijke 
omgangsregeling met zijn zoon wil, het zelf 
maar moet uitzoeken. De maatschappij wordt 
de dupe en dan met name de laagste inkomens, 
die afhankelijk zijn van bijstand door de sociale 
advocatuur.
De actie begin volgend jaar laat zien wat er 
gebeurt als advocaten niet langer rechtsbijstand 
verlenen. Twee weken lang. Dat is nog nooit 
eerder gebeurd. Het is lastig en vervelend. Maar 
het is niet anders. Dit is een eerste stap om te 
laten zien wat je krijgt als je het dossier gefinan-
cierde rechtsbijstand zo blijft behandelen als de 
minister doet. Komt er geen geld voor redelijke 
vergoedingen voor sociaal advocaten, dan zullen 
meer acties volgen. 
Sander Dekker laat dit gebeuren, terwijl het zijn 
plicht als minister voor Rechtsbescherming is 
om ervoor te zorgen dat er rechtsbijstand is voor 
iedereen die dat nodig heeft. De minister is aan 
zet. Als hij wil, kan hij het probleem direct en 
gemakkelijk oplossen door tot 2024 jaarlijks 
25 tot 30 miljoen euro vrij te maken. En op 
langere termijn staan de 127 miljoen euro uit de 
aanbevelingen van de commissie-Van der Meer 
nog steeds recht overeind.
Wil de echte minister voor Rechtsbescherming 
opstaan?

WAAR�IS�DE�
MINISTER�
VOOR�RECHTS-
BESCHERMING?
DOOR�/�BERNARD�DE�LEEST 
LID�ALGEMENE�RAAD�NEDERLANDSE�ORDE�VAN�ADVOCATENTEN SLOTTE
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ADVOCATUUR 
IS TOPSPORT. 
HAAL HET BESTE 
UIT JEZELF!

TOGA
AC ADEMIE

WWW.TOGA-ACADEMIE.NL

Praktisch procederen in het familierecht
mr. Annette van Riemsdijk
Amsterdam & Rotterdam 
5 PO-punten
Prijs: 449

Tips, tricks en actualiteiten strafrecht  
mr. Jan Vlug
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Den Bosch 
4 PO-punten 
Prijs: 349

Masterclass strafrechtelijk bewijs  
prof. dr. Peter van Koppen
Amsterdam
4 PO-punten 
Prijs: 395

Masterclass burgerlijk procesrecht  
prof. dr. Gert van Rijssen
Amsterdam
4 PO-punten 
Prijs: 349

PRAKTIJKGERICHTE CURSUSSEN 
WAAR U ÉCHT EEN BETERE  
ADVOCAAT VAN WORDT.
Een greep uit ons aanbod:
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Rugdikte: 4mm – 24/10/2019 – Textcetera

KIJK VOOR HET ACTUELE NIEUWS OP ADVOCATENBLAD.NL
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INTERVIEW
Tjeerd Zuidema: ‘Niet alles 
hoeft langs de tuchtrechter’

ACHTERGROND 
De grenzeloze jacht op 
talentvolle stagiairs

KRONIEKEN
Bestuursprocesrecht 
Insolventierecht

Gevoel van 
onveiligheid 
groeit

Onderzoek naar 
dreiging en geweld

DJOSER

De andere manier van reizen

DJOSER.NLDJOSER.NL

AZIË
AFRIKA

MIDDEN-
OOSTENOOSTEN
MIDDEN-
OOSTEN

LATIJNS-
AMERIKA
OCEANIË
EUROPA

LATIJNS-
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