Rugdikte: 5mm – 08/12/2017 – Textcetera

KIJK VOOR HET ACTUELE NIEUWS OP ADVOCATENBLAD.NL

Onbeperkt
PO-punten halen met keuze uit
meer dan 240 onderwerpen

ACHTERGROND
Barmhartigheid in het
burgerlijk recht neemt toe

KRONIEKEN
Formeel strafrecht
Materieel strafrecht

JAAROVERZICHT
Vier advocaten over hun
spraakmakende zaken

Eindejaarsactie
Gratis Polar sporthorloge,
Samsung tablet of € 100,- korting

U komt voor keuze, u blijft voor de kwaliteit

Online nascholing
voor advocaten
Bel voor meer informatie naar

(030) 26 44 100 of ga naar
www.po-online.nl

Met PO-Online kunt u snel en gemakkelijk onbeperkt POpunten halen. Het praktijkgerichte cursusaanbod bevat o.a.
colleges waarin de belangrijkste ontwikkelingen binnen
het civiel- en strafrecht door vooraanstaande hoogleraren
wordt besproken.

Toezicht door de deken

Op kantoorbezoek

Tevens krijgt u als abonnee nu ook automatisch toegang
tot onze cursussen voor fiscalisten (40), notarissen (45) en
accountants (75).

Probeer nu een gratis online proefcursus
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Software voor
het advocatenkantoor...
Kent u NEXTmatters van Trivium Software?
Dit handige jonge zusje van ons bekende
pakket FORTUNA doet alle andere specifieke
software voor de advocatuur verbleken.
Het helpt uw kantoor heel gemakkelijk
efficiënter werken en kosten besparen.

LEXXYN.NL

Ik wens
je veel
personeel
…altijd en overal
probleemloos
te gebruiken
Met de cloud-diensten van ICT Concept
kunt u NEXTmatters overal gebruiken waar
een internetverbinding is. Op uw kantoor,
thuis, bij een cliënt of onderweg…
met een paar klikken hebt u veilig
toegang tot uw volledige systeem.

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

Trivium Software BV | Paterserf 3 | 4904 AA Oosterhout

Amersfoort Amsterdam Eindhoven
Joure Oosterhout Rotterdam

T 0162 49 89 89 | E info@trivium.nl | www.trivium.nl
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Dat is geen positieve toewensing. Vreemd eigenlijk,
want goed personeel kan
veel werk verzetten.
Maar let op; het brengt
verplichtingen met zich mee.
Zo moet je bij ziekte het
loon doorbetalen en ben je
als werkgever vaak aansprakelijk als de werknemer iets
overkomt. En je wilt ook
zorgen voor goede secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals een pensioen.
Niehoff Werning & Kooij
ondersteunt je hierbij. Met
bijvoorbeeld een goede
inschatting van de risico’s.
Dan kunnen we je met een
gerust hart veel personeel
toewensen!

www.nwk.nl
Niehoff Werning Assurantiën B.V.
is een aangesloten instelling van
Kröller Assurantiën B.V. en daarmee
onderdeel van Aon.
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REDACTIONEEL

BARMHARTIG
DOOR!/!KEES!PIJNAPPELS

Tradities zijn er om in ere te worden gehouden. Vandaar dat we in dit
nummer vanaf pagina 30 uitgebreid stilstaan bij de spraakmakende
rechtszaken die dit jaar voorbijkwamen. Verwacht geen ultieme ranglijst, dat is objectief gezien onmogelijk. We hebben voor de diverse
rechtsgebieden een longlist gemaakt om daar vervolgens een keuze uit
te maken. Enigszins arbitrair dus, maar daarmee niet minder de moeite
waard. Het resultaat is een artikelenreeks waarin advocaten vertellen
hoe ze hun spraakmakende zaak persoonlijk hebben beleefd.
Opzettelijk onpersoonlijk is het omslagartikel over het dekenbezoek,
vanaf pagina 14. Weliswaar wordt de Limburgse deken Hans Vogels
daarin uitvoerig geciteerd (en gefotografeerd), maar zijn gesprekspartners hebben we anoniem gehouden. Kantoorbezoeken zijn tegenwoordig serious business, getuige ook het toenemend aantal dekenbezwaren.
Het kan zomaar zijn dat de deken tijdens zijn bezoek op een stapeltje
vuile was stuit, al dan niet opzettelijk in een hoekje verstopt.
Geen kantoor dat wil dat die vuile was in het bijzijn van een journalist
buiten wordt gehangen. Niettemin leek het ons als redactie relevant
het dekenbezoek uitvoerig te belichten, juist ook door het toegenomen
belang. Statistisch gezien krijgt elk kantoor er minimaal eenmaal
per tien jaar mee te maken.
Deze tijd van het jaar is bij uitstek geschikt voor reflectie en contemplatie. Het leek ons dan ook passend om stil te staan bij barmhartigheid
in het civiele recht. Dat doen we vanaf pagina 24 aan de hand van de
hoogleraren Biemans en Castermans. Dat rechter en wetgever een
zekere mate van mededogen aan de dag leggen met schuldeisers is
vanzelfsprekend, maar waar ligt de grens? En is dat een betonnen
demarcatie of zit er beweging in? Lees en oordeel zelf.
Speciale aandacht ook voor het herstelrecht bij strafzaken, dat langzaam maar zeker voet aan de grond lijkt te krijgen. In zijn opinieartikel
(pagina 58) roept strafadvocaat Alrik de Haas eenieder op er serieus
werk van te maken. De gedachte daarachter is dat het strafrecht niet
alleen gericht moet zijn op genoegdoening. Het zou ook ruimte dienen
te bieden aan het oplossen van de gevolgen van het vergrijp. Hier ligt
een schone taak voor de advocatuur, want zoiets vergt een adequate
bemiddeling tussen dader en slachtoffer.
Leest u overigens ook de juridische analyse op pagina 54. Het toezicht
op de naleving van anti-witwasregels wordt alsmaar strenger en dat
heeft ook zo zijn weerslag op de advocatuur. Een gewaarschuwd mens
telt voor twee. Scheelt een hoop gedoe als straks bij u de deken aanbelt.
Namens de redactie wens ik u plezierige feestdagen.
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SNELLE
JONGENS
GEZOCHT.

(M/V)

KIENHUIS HOVING ZOEKT JONGE
JURISTEN DIE VEEL SPEELRUIMTE WILLEN

Als jonge ambitieuze advocaat zoek je een advocatenkantoor waar je je kunt
onderscheiden. Waar je de volle verantwoordelijkheid draagt voor je cliënten,
die je in iedere fase van hun bestaan begeleidt. Een kantoor waar je boven
jezelf - en anderen - kunt uitgroeien. Een kantoor dus, waar je alle speelruimte
krijgt. Voor jezelf, voor je partner en natuurlijk voor je (toekomstige)
oogappeltjes. Wij zouden willen zeggen: stap in je bolide en kom de sfeer hier
in het oosten eens proeven.

kienhuishoving.nl
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HET DILEMMA
Het einde van 2017 nadert en u hee" nog een paar PO-punten
nodig. Een gaatje in de agenda is echter nog maar moeilijk te vinden.
Twee cursussen bieden uitkomst: een algemene cursus dicht bij
kantoor of een specifieke cursus aan de andere kant van het land die
perfect aansluit op uw werkzaamheden. Drie advocaten vertellen
over hun keuze en ervaringen met cursussen en PO-punten.
DOOR!/!SYLVIA!KUIJSTEN

Gerard Berghuis (38), arbeidsrechtadvocaat
bij BAASZ Advocaten in Drachten

‘De prijs is van ondergeschikt belang’
‘Ik ben lid van specialisatievereniging VAAN en ben
verplicht om jaarlijks minstens zestien van de twintig
PO-punten te halen op het gebied van arbeidsrecht. Het
gaat daarbij om specifieke cursussen. Mocht ik dus aan het eind
van het jaar nog maar een paar punten nodig hebben en de algemene cursus
dan op dat moment qua beschikbare tijd passender zijn, dan kies ik daarvoor.
Bij de keuze voor een cursus, workshop enzovoort let ik op het onderwerp, de
persoon van de docent en of de cursus praktijkgericht en interactief is. De prijs
is daarbij van ondergeschikt belang.’

Carolijn Kuipers (36), advocaat vastgoed
bij //DVLP Advocaten in Amsterdam

‘Docenten bepalen het succes
van een bijeenkomst’
‘Ik ben recentelijk nog van Amsterdam naar Groningen
afgereisd voor het Gronings Huurrechtcongres. Ik ga dus
voor de specifieke cursus. Hoe specialistischer de workshop
of cursus, hoe meer kans dat je nieuwe inzichten opdoet. Ik let daarbij vooral op
de docenten. Zij zijn wat mij betreft het meest bepalend voor het succes van de
bijeenkomst. In 2017 nam ik deel aan een bijeenkomst over procesfinanciering,
cursussen over aanbestedingsrecht en fiscaliteit in het vastgoed,
opleidingsmiddagen over huurrecht en bijeenkomsten over circulariteit in het
vastgoed. Die eerste twee lagen daarbij het verst van mijn dagelijkse praktijk.’

@ADVOCATENBLAD
Leestip: column over generatie
Y van @MatthijsKaaks in het
@Advocatenblad. Dankbaar dat
ik bij @advocaatTophoff deeltijd
kan werken en zo advocatuur en
(top)sport kan combineren.
@Jillholterman
@Advocatenblad Jullie moeten ’t
stelsel verbeteren zonder
dat mij dat een cent kost.
Ons landsbestuur anno 2017.
@harrydord
Dit is mijn vriendinnetje
Klodia. Zij komt uit Syrië, het
land waar ik heb leren schommelen.
Nu leren we allebei voor Europees
en Internationaal recht @ESL_EUR.
Maak kennis met een toekomstige
mensenrechtenadvocate via
@Advocatenblad
@SarahIzat
Aandacht voor de vergrijzing in
#detentie en bejaarde first-offenders.
Via @Advocatenblad
@Gedetineerde
‘Wild en tegendraads’ @Roodje24
dus in @Advocatenblad
@DanielFontein

POLL
Volgens verschillende advocatenkantoren op de Zuidas zouden
naast afgestudeerde juristen
ook academici met een andere
achtergrond toegang moeten
krijgen tot de beroepsopleiding
voor advocaten.

Sjors van der Hoeven (33), advocaat
IE/ICT bij Kompas Advocatuur in Tilburg

EE

‘De jaarlijkse PO-puntengrens
mag best omhoog’
‘Ik kies voor de specifieke cursus; afstand en reistijd
zijn ondergeschikt. De jaarlijkse PO-puntengrens mag
best wat omhoog, zolang de opleidingskosten niet uit
het oog worden verloren. Het aanbod aan cursussen is over
het algemeen ruim voldoende, al is de kwaliteit wel wisselend. Ik let vooral op de
relevantie van de cursus voor de praktijk en natuurlijk persoonlijke interesse in
het onderwerp. De ideale cursus is kleinschalig, interactief en intensief met een
levendige dialoog. Ik nam twee jaar geleden deel aan een cursus civielrechtelijke
vonnissen schrijven, georganiseerd door de Rechtbank Oost-Brabant, dat voldeed
aan die eisen. Erg nuttig.’
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(Uitslag op basis van 432 stemmen
via Advocatenblad.nl)
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CIJFERS

DERTIEN
DUIZEN
DVIJFHO Kerstoverdenking
NDERD
COLUMN

DOOR!/!HARRY!VEENENDAAL

Het aantal mensen in voorlopige
hechtenis daalde in de periode
van 2012-2016 van 17.000 naar
ongeveer 13.500. Dat blijkt
uit het onderzoeksrapport
Voorarrest: verdachten in de cel
van de Algemene Rekenkamer.
Reden voor het onderzoek was
de vermeende rol van Nederland
als internationaal koploper bij
toepassing van het voorarrest.

CITAAT

‘Mijn werk
gaat vooral
over veiligheid,
maar ik ben
als kind
in de ketel
met rechtsstatelijkheid
gevallen.
U mag mij
hier altijd op
aanspreken.’
Minister Grapperhaus van Justitie
en Veiligheid in de Tweede Kamer
tijdens de behandeling van
zijn begroting.

E

en rechtsstaat in stand houden,
vergt moed. Professor Paul Cliteur – God’s gift to democracy –
zet met zijn recente artikel in het
Nederlands Juristenblad (NJB 2017|1458)
juist zélf de bijl aan de wortels van
de rechtsstaat.
De Leidse rechtsgeleerde wil diverse
wetten aanscherpen om bijvoorbeeld
bepaalde imams de toegang te ontzeggen of sommige bijeenkomsten
van Eritrese oproerkraaiers a priori
te verbieden. Censuur in belang der
rechtsstaat en democratie. In Cliteurs
optiek is het ‘vooral in deze tijd’ naïef
om te denken dat de rechtsstaat het
gemakkelijk ‘wint’ van autocratieën,
dictaturen en theocratieën. O?
De hoogleraren Jan Brouwer en Jon
Schilder wijzen Cliteur in hetzelfde
NJB op de gevaren van censuur en de
democratische paradox die Cliteur
oproept (NJB|2184). In een naschrift
komt de geestelijk vader van het Forum
voor Democratie niet verder dan beide
auteurs van linkse naïviteit te betichten als het gaat om het salafisme
(NJB|2185). ‘Kijk liever naar Raqqa, dan
naar Rijssen,’ fulmineert hij. En ‘de tijd
zal zijn mijn gelijk bewijzen’. Zijn geliefde Forum voor Democratie drinkt met
volle teugen uit deze Leidse bokaal van
wijsheid en formuleerde een heuse Wet
Bescherming Nederlandse Waarden
(WBNW), hetgeen een anagram is voor
‘Moslims moeten klompendansende
dansmariekes worden’.
Het wereldbeeld van Cliteur hebben we
vaker gezien. Het doet denken aan die
Amerikaanse generaal in de film Full
Metal Jacket die tegen een journalist
roept ‘Listen son. In every Vietnamese hides a little American, just trying to get out’.
Als napalm niet werkt, zal de WBNW dat
ook niet doen. Historische paralellen
zijn voor Cliteur belangrijk, al jokt hij

daar in zijn artikel wel een beetje over.
Repressieve wetgeving ter bescherming
van de democratie en rechtsstaat is namelijk volgens Cliteur al decennia geleden overwogen. De Amsterdamse hoogleraar staatsrecht G. van den Bergh
bepleitte in 1936 dat een democratie
niet vanzelfsprekend ruimte hoeft te
bieden aan antidemocratische partijen.
Cliteur vergeet gemakshalve te melden
dat verreweg de meeste rechtsgeleerden en politici rond 1936 de overheersende opinie hadden dat het stellen van
verboden een aberratie in de parlementaire democratie was (zie bijvoorbeeld
de notulen van de Commissie Onderzoek Herziening Staatsbestel 1936).
Nota bene in de zomer van 1940 (sic!)
stelde de Commissie Wijziging Staatsbestel dat verboden de eerste middelen
waren die door dictatoriale regimes
zoals in Duitsland en Rusland werden
toegepast. Uitsluiting van partijen en
groepen was ‘principieel ontoelaatbaar,
ondoelmatig, niet-Nederlands en veel te
veel geïnspireerd op voorbijgaande verschijnselen’. Uitsluiting betekende dat
extremistische partijen in de illegaliteit
zouden verdwijnen waardoor nauwelijks controle mogelijk was. In geen
geval mocht onder invloed van ‘extremistische schreeuwers’ en van ‘tijdelijke moeilijkheden’, een staatkundige
hervorming worden ingevoerd die
principieel niet verantwoord zou zijn.
Splinterpartijvorming kon overigens
het best worden voorkomen door het
kiezen van volksvertegenwoordigers
die van voldoende intellectueel niveau
en van hoogstaande moraliteit waren.
Kerstoverdenking voor tijdens uw jaarlijkse Festen met de (schoon)familie.
Wie is eigenlijk gevaarlijker voor de
rechtsstaat: een salafistische haatimam of een verwarde hoogleraar met
een zekere politieke invloed?
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ONS VERTAALTEAM STAAT VOOR U KLAAR

Juridisch vertalen, een vak apart!
Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom u ’s avonds om 21.00 uur een
juridisch vertaalbureau nodig heeft. JMS Textservice is altijd bereikbaar
en beschikbaar om direct met uw vertaalopdracht aan de slag te gaan en ook
binnen korte deadlines de juiste kwaliteit te leveren.

Zo wordt uw deadline onze zorg.

T 0299-351851 | E info@jmstext.nl | W www.jmstext.nl
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IN BEELD

Jonge vredesstichters
DOOR!/!SYLVIA!KUIJSTEN!!!!BEELD!/!JERRY!LAMPEN/ANP
Kinderfeestje in de Haagse Ridderzaal: begin december won de zestienjarige Syrische vluchteling Mohamad
Al Jounde de Kindervredesprijs.
Amper twaalf jaar oud bouwde hij
een school in een vluchtelingenkamp
in Libanon en gaf hij andere kinderen les in wiskunde en fotografie. Reden voor organisator KidsRights, ooit
opgericht door oud-kinderombudsman Marc Dullaert, hem te belonen
met een studiebeurs en sculptuur.
De organisatie steekt daarnaast hon-

derdduizend euro in onderwijs aan
kinderen in vluchtelingenkampen.
Extra beloning: Mohamad kreeg zijn
prijs uit handen van de legendarische
Malala Yousafzai (20), vier jaar eerder
winnaar van de Kindervredesprijs.
Malala verwierf wereldwijde
bekendheid nadat ze in 2012
ternauwernood een aanslag van de
taliban overleefde. In 2014 mocht ze
– als jongste ooit – de Nobelprijs voor
de Vrede in ontvangst nemen.
De Kindervredesprijs werd dit jaar

voor de dertiende keer uitgereikt.
Dullaert bestempelde Mohamad, die
inmiddels in Zweden woont met zijn
vader, als een ‘echte changemaker’.
‘Geconfronteerd met wat voor velen
een onoverkoombaar obstakel zou
zijn, besloot hij zijn lot en dat van
leeftijdsgenoten in het vluchtelingenkamp te verbeteren.’ Dankzij
Mohamad konden al ruim tweehonderd kinderen weer naar school.
Daar kan menig volwassene zich
door laten inspireren.
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NIEUWE REEKS WETBOEK
VAN STRAFVORDERING
IN CONSULTATIE

BEDRIJFSJURIST
LIGT WAKKER
VAN PRIVACY EN
IT-BEVEILIGING

Het ministerie van Justitie en Veiligheid hee" een reeks
nieuwe delen voor het Wetboek van Strafvordering (Sv)
opengesteld voor consultatie. Tot volgend jaar augustus kunnen
partijen advies uitbrengen over de Boeken 3 tot en met 6.
Eerder dit jaar sloot de consultatie voor de Boeken 1 en 2.

Voor 83 procent van de
bedrijfsjuristen is bescherming
van persoonsgegevens en
beveiliging van de IT-systemen
het onderwerp waar zij zich
het meeste zorgen over maken.
Ook corporate governance,
compliance en ethiek scoren
hoog op de wakkerligschaal.
Dat blijkt uit een enquête
onder 227 bedrijfsjuristen.

D

e modernisering van het
Wetboek van Strafvordering
is een langjarig project dat het
ministerie aanvankelijk met een straf
tempo wilde uitvoeren. Op aandrang
van diverse partijen in de strafketen is
het tijdschema inmiddels wat getemperd. Zo zullen de eerste twee Boeken
niet apart voor advies naar de Raad
van State worden gestuurd, hetgeen
eerder wel de bedoeling was. Het ministerie wacht eerst de consultatie van
de Boeken 3 tot en met 6 af. Vervolgens zullen de zes Boeken gezamenlijk de procedure richting Raad van
State en het parlement doorlopen.

BOEK 3 TOT EN MET 6
Boek 3 betreft de bevoegdheden van
het Openbaar Ministerie (OM). Dat
kan besluiten een zaak zelf af te doen
of door te sturen naar de rechter.
Als het OM besluit niet te vervolgen,
verplicht het nieuwe wetboek de OvJ
de beslissing expliciet te motiveren.
De beklagprocedure tegen de beslissing om niet te vervolgen, wordt
versneld. Ook komt er een voorwaardelijk bevel tot vervolging.
Boek 4 gaat over de rechtszaak zelf.
Het ministerie wil de regierol van de
voorzitter van de rechtbank versterken. De verslaglegging van de zitting
wordt gemoderniseerd door inzet
van audiovisuele middelen. De regels
voor berechting door de politierechter en de kantonrechter worden
samengevoegd en vereenvoudigd.
Verder wordt de verschijningsplicht
uit het regeerakkoord in Boek 4 opgenomen. Het betreft verdachten van

zware gewelds- en zedenmisdrijven
die in voorlopige hechtenis zitten.
Boek 5 handelt over de rechtsmiddelen, waaronder het hoger
beroep tegen vonnissen. Ook de
voorzitter van het hof krijgt een
sterkere regierol. Verder hoeft het
gerechtshof beslissingen waartegen
geen bezwaren zijn ingediend, niet
meer over te doen. De benadeelde
partij krijgt een zelfstandig recht
op hoger beroep.
In Boek 6 staan de bijzondere regelingen, gericht op kwetsbare verdachten, zoals jongeren en mensen
met een psychische stoornis of een
verstandelijke beperking. Ook komt
er een eenvoudige procedure voor
de beoordeling van verzoeken tot
schadevergoeding na strafvorderlijk overheidsoptreden. Daarnaast
introduceert het nieuwe wetboek
de mogelijkheid om prejudiciële
vragen aan de Hoge Raad te stellen.

SLACHTOFFER
Eerder dit jaar werd de consultatie
afgerond van de Boeken 1 (strafvordering in het algemeen) en 2
(het opsporingsonderzoek). Bij de
aanpassing van de Boeken 1 en 2
zal de positie van het slachtoffer
nogmaals worden bezien, aldus het
ministerie. Het gemoderniseerde
wetboek zal uiteindelijk acht Boeken tellen. De Boeken 7 (internationale en Europese samenwerking in
strafzaken) en 8 (tenuitvoerlegging
van strafrechtelijke beslissingen)
zijn al wet geworden, maar nog niet
in werking getreden.

H

et onderzoek werd gedaan voorafgaand aan de Bedrijfsjuristen
Monitor op 11 december, georganiseerd door Houthoff in samenwerking met het Nederlands Genootschap
van Bedrijfsjuristen (NGB). Bedrijfsjuristen werden tien onderwerpen voorgehouden die zij moesten beoordelen met
een cijfer tussen 1 en 5. Niet relevante
topics kregen een 1, terwijl echte ‘wakkerligpunten’ een maximale score van
5 kregen. ‘Privacy & IT Security’ is voor
83 procent van de 227 respondenten een
onderwerp waar zij wakker van liggen.
De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming is voor veel
juristen een punt van zorg.
Driekwart van de respondenten noemt
corporate governance, compliance en
ethiek als belangrijk onderwerpen.
Ook ‘de roep om efficiency’ scoort
hoog bij bedrijfsjuristen. Ze zien zich
geconfronteerd met de groeiende vraag
naar intern juridisch advies, terwijl de
totale juridische kosten niet te hoog
mogen worden. Welke investeringen
in innovatie echt iets opleveren, houdt
bedrijfsjuristen bezig.
De respondenten konden zelf ook
onderwerpen aandragen waar
zij wakker van liggen. Meerdere
bedrijfsjuristen blijken zich zorgen
te maken over hoe zij het best alle
relevante ontwikkelingen op juridisch
gebied kunnen bijhouden.
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NIEUWE
HOORZITTING
OVER RECHTSBIJSTAND
De Tweede Kamer wijdt
het komend jaar opnieuw
een hoorzi$ing aan de
gefinancierde rechtsbijstand.
Aanleiding is de reactie
van minister Dekker voor
Rechtsbescherming
op het rapport van de
commissie-Van der Meer.

I

n een brief aan de Kamer
schreef Dekker dat hij niet van
plan is extra geld uit te trekken
voor rechtsbijstand. Van der Meer
heeft becijferd dat er jaarlijks
€ 127 miljoen extra nodig is.
De VVD-bewindsman wil het
komend halfjaar in overleg met de
sector bekijken of het stelsel ook op
andere, kostenneutrale manieren
kan worden verbeterd. Hoewel
ze daar op voorhand niet bijster
veel vertrouwen in heeft, heeft de
Vereniging Sociale Advocatuur
Nederland al laten weten de
uitnodiging te aanvaarden.
De linkse oppositiepartijen in de
Tweede Kamer hebben tijdens het
debat over de begroting van J&V
nog wel geprobeerd meer geld los
te peuteren. Ze kregen echter geen
meerderheid achter hun motie.
De hoorzitting is vooralsnog de
laatste strohalm wat de discussie
in de Tweede Kamer betreft. Naar
verwachting is de bijeenkomst
begin volgend jaar. Daarnaast is
het wachten nog op het moment dat
minister Dekker zijn Wetsvoorstel
duurzaam stelsel rechtsbijstand
voor advies voorlegt aan de Raad
van State. In 2016 wijdde de Kamer
ook al een hoorzitting aan de
rechtsbijstand.

11

BEROEPSOPLEIDING:
MEER PATROON,
MINDER DOCENT
Meer betrokkenheid van patroons en kantoren
bij de scholing van advocaat-stagiairs: dat is wat
de NOvA voor ogen staat bij de toekomstige
beroepsopleiding. Tegelijkertijd moet de
beroepsopleiding minder tijdrovend worden.

D

e NOvA opende eerder dit
jaar de consultatie voor de
toekomstige beroepsopleiding, onder de noemer BA2020. De
toenemende specialisatie in de balie, de grotere diversiteit in grote,
middelgrote en kleine kantoren en
de enorme ontwikkelingen op het
gebied van IT vormen de aanleiding voor de vernieuwingsdrang.
Belangrijke voorstellen op dat moment waren de introductie van een
toelatingstoets en een assessment,
betere integratie van praktijkvaardigheden en procesvaardigheden
en een steviger patronaat.
Vier workshops, 562 ingediende
adviezen en tal van discussies later
hebben de contouren van BA2020
vaster vorm gekregen. Het assessment (dat onderzoekt of iemand
uit het juiste hout is gesneden) is
geschrapt, maar de toelatingstoets
(die de juridische kennis meet)
staat nog overeind. Daarmee
hoopt de NOvA de niveauverschillen tussen stagiairs weg te nemen.
Saillant detail: aanvankelijk was
het plan om de toets af te nemen
voorafgaand aan de beëdiging,
maar dat wordt daarna. Kandidaten die zakken, mogen vervolgens
niet verder, maar krijgen wel een
snelle herkansing.
Ook de toetsing en beoordeling
van stagiairs worden gemoderniseerd. Momenteel wordt het kennisniveau gemeten door toetsen af
te nemen. Straks krijgen stagiairs
net zoals in de rechtspraak een
portfolio mee, waarin ze hun uitge-

werkte opdrachten, opgestelde processtukken, beoordelingen en feedback
van patroons en mentoren bewaren.
Het portfolio moet een beter beeld
geven van de ontwikkelingen van de
stagiair, legt meer nadruk op de eigen
verantwoordelijkheid en voorkomt
dat mensen zich uitsluitend focussen op het maken van toetsen. Het
portfolio komt naast het zogeheten
persoonlijk ontwikkelplan (POP) dat
momenteel al wordt gebruikt.

DRIE BLOKKEN
De toekomstige beroepsopleiding
komt te bestaan uit drie blokken.
Het eerste, generieke blok gaat in op
basisvaardigheden. Het tweede blok
zoomt in op specifieke kantoor- en
specialistische vaardigheden, in het
derde blok vindt verdere juridischinhoudelijke specialisatie plaats.
Specialisatie is belangrijk, benadrukt de algemene raad van de
NOvA. 'Rechtzoekenden worden
beter bediend door advocaten die
veel ervaring en up-to-date kennis
hebben op een of een beperkt aantal
rechtsgebieden. Negatief geformuleerd betekent dit dat de algemene
raad nader zal uitwerken (...) hoe
voorkomen wordt dat rechtzoekenden
worden geholpen door advocaten die
niet aantoonbaar op het betreffende
rechtsgebied opgeleid zijn.'
Het college van afgevaardigden
vergaderde op 13 december over het
BA2020, na sluiting van dit blad.
De meest actuele informatie vindt u
op www.advocatenblad.nl.
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‘We willen in de
absolute top’
DOOR!/!ERIK!JAN!BOLSIUS!!!!BEELD!/!SJOERD!VAN!DER!HUCHT

Advocatenreus Houthoff schroefde recent het
internationaal lastig uit te spreken Buruma van
de gevel. Managing partner Edward de Bock vertelt
wandelend door Rotterdam over de ‘naamswijziging’.

P

as gaandeweg de rit ontdekten
we op hoeveel plekken de
naam Buruma voorkwam,’
zegt Edward de Bock (51) lachend.
‘Je weet dat het op de gevel staat, en
op blocnotes en pennen. Maar op
de meest gekke plekken komt die
naam toch weer tevoorschijn, van
koektrommels tot wandbekleding.
Uiteindelijk is het goed gekomen,
iedereen was heel betrokken om de
overgebleven “Buruma’s” te melden
en te laten vervangen.’
De Bock woont en werkt in Amsterdam, maar is ook regelmatig op de
grote vestiging van het kantoor aan het
Rotterdamse Weena, zo’n beetje naast
het station. ‘Met onze merkbelofte
Going beyond willen we zeggen dat
we het net wat beter doen dan onze
concurrenten en dat we er op kritieke
momenten voor klanten zijn,’ verklaart
De Bock de nieuwe positionering.

Je onderscheiden van de andere grote
kantoren lijkt een lastige exercitie,
want waarin verschilt de top vijf nou
echt? Dat beaamt hij: ‘De punten van
overeenstemming tussen kantoren
die in dezelfde league spelen, zijn
betrekkelijk groot. Vergelijk het
maar met Duitse auto’s. Ze hebben
vier wielen, een heleboel staal, veel
knopjes en zijn oerdegelijk. Toch
krijg je een ander gevoel bij een
BMW of een Mercedes. Ook in de
advocatuur zijn er aanmerkelijke
verschillen in sfeer en stijl. We zijn
een heel Nederlands kantoor met
een internationale outlook, poten
in de modder, doe maar normaal.
Het ene kantoor staat bekend om zijn
grote wetenschappelijke ambitie,
het andere om de wat corporale
sfeer. Wij zijn minder uitgesproken,
maar bij Houthoff heerst een
buitengewoon vriendelijk klimaat,

Edward de Bock
2016-heden

Managing partner Houthoﬀ

1999-2017

Partner arbeidsrecht Houthoﬀ
Getrouwd, vier kinderen

men helpt elkaar graag, we hechten
aan teamwork.’
Op de tegenwerping dat zelden een
kantoor beweert dat bij hen níét in
teams wordt gewerkt, reageert hij
direct: ‘Maar je moet het ook laten
zien. Teamspirit wordt er hier vanaf
dag één ingeramd. Als een collega
hulp nodig heeft, doe je een extra
stap. Ook hebben we een strikt vierogenprincipe, wat betekent dat alles
van enige importantie door twee
advocaten wordt bekeken. Ook als
dat niet-declarabel is, want je gaat
natuurlijk niet een klant op dubbele
kosten jagen.’
In de recente Going beyond-advertentiecampagne van het kantoor stond
De Bocks portret en dat van andere
partners paginagroot in Het Financieele Dagblad. Hij lacht erom: ‘Ook mij
is ijdelheid niet vreemd, maar ik
vond het wel geruststellend dat ik
de foto aantrof op het dartbord van
mijn zoon, terwijl hij pijltjes in mijn
neus gooide.’
Over de kosten van de operatie doet
De Bock luchtig. ‘Ik weet het niet precies. Nee, zeker geen miljoenen, wel
een paar ton. Maar je doet toch regelmatig aan externe marketing, dat was
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‘Teamspirit
wordt er hier
vanaf dag één
ingeramd’
nu iets intensiever. En de vernieuwing
van de website was al begroot.’

AMBITIEUS
Houthoff heeft circa driehonderd
juristen op de loonlijst, zowel
advocaten, notarissen als belastingadviseurs. Hoeveel ‘poten in de
modder’ Houthoff ook heeft, het
kantoor is niet snel tevreden, stelt
De Bock. ‘We zijn erg ambitieus,
het moet altijd beter. We willen
nog mooiere klanten bedienen,
nog betere mensen hebben en ons
comfortabel nestelen in de absolute
top, het beste kantoor van Nederland
zijn.’ De Bock is naast managing
partner ook advocaat arbeidsrecht.
‘Je verdient geloofwaardigheid als
bestuur, omdat je ook nog hard
rent voor die praktijk. Ik geloof
wel in het adagium wie schrijft,
die blijft.’ Hoeveel hij werkt? ‘Ik tel
mijn uren nooit, behalve als ze

declarabel zijn.’ Met de tarieven
van de Zuidas-advocatuur verdwijnt
het eenvoudiger werk. ‘Vroeger
deed je een reorganisatie en alle
daaruit voortvloeiende individuele
ontslagaanvragen, nu doe je het
medezeggenschapstraject, de onderhandelingen met de vakbonden en
je maakt een raamwerk voor het
overige werk, waarna je klant de bulk
oppakt.’ Hij vertelt geestdriftig over
zijn vak. ‘Als je het vertrouwen krijgt
van klanten en je kunt in de top van
de markt opereren, dan beleef je er
ontzettend veel lol aan. Die bestaat
er voor mij uit dat ik op kritieke
momenten in het leven van mensen
en bedrijven naar binnen kan kijken.
Het is kortcyclisch werk en gaat
daardoor nooit vervelen. Soms ervaar
je de macht van de pen of het woord,
dan maak je daadwerkelijk verschil
in een zaak. Dat is verslavend.’
Terwijl hij schuilt voor de regen bij

het oude stadhuis van Rotterdam,
staat hij wat langer stil bij zijn advocatenwerk. ‘Ik zit veel in de ontslagpraktijk van bestuurders van grote
ondernemingen die ik of bijsta, of
moet ontslaan, afhankelijk van wie
de klant is. Die zaken halen de krant,
zijn soms spannend vanwege de ego’s
die een rol spelen. Als je kijkt naar
het rijtje topontslagen in Nederland,
krijg ik daar denk ik mijn fair share
van, maar dat geldt ook voor een
aantal anderen. Ik wil daar niet mee
te koop lopen, mijn klanten zijn
gebaat bij zo min mogelijk aandacht.’
De Bock vertrouwt erop dat zijn
trackrecord ‘in het vak’ wel bekend is.
Net als het kantoor dat hij leidt, wil
de advocaat nog lang in de voorhoede
meedraaien. ‘Ik ga mijn 28ste jaar in,
behoor tot het meubilair.’ Tevreden:
‘In die tijd is ons kantoor veranderd
van een plezierig, middelgroot kantoor, tot een speler van formaat.’
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‘ALS JE TOEZICHT
OPNIEUW ZOU
UITVINDEN, ZOU JE
HET ZO DOEN’
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DE DEKEN
KOMT NAAR
U TOE

Iedereen komt een keer aan de beurt, maar hoe
gaat een kantoorbezoek eigenlijk in zijn werk?
Op pad met de Limburgse deken Hans Vogels.
DOOR!/!NATHALIE!GLOUDEMANS-VOOGD!!!!BEELD!/!JOHN!PETERS

D

it is Limburg, op Overijssel
na het kleinste arrondissement. Hier lijken alle advocaten elkaar te kennen, gewoon omdat
ze samen de Limburgse balie vormen. Een van hen kent de Limburgse
advocaten net iets beter dan de rest.
De deken komt bij iedereen een keer
over de vloer voor het fenomeen ‘kantoorbezoek’ (zie kader). Hans Vogels,
voormalig lid van de algemene raad
van de Nederlandse orde van advocaten en nu deken in
zijn eigen arrondissement, kruist met
zijn stafjuristen de
provincie door. De
ene dag gaan ze naar
een Zuid-Limburgs
kantoor met meerdere advocaten, een andere keer naar
een eenpitter in Midden-Limburg.
Een deel van het werk doen kantoren zelf al vooraf aan de hand van
een checklist met 57 vragen (zie
kader). De vragenlijst omvat onder
meer verzoeken om de polis van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de statuten van de stichting
derdengelden en de jaarrekening op
te sturen. Met zijn stafjurist Ine Haesen loopt de deken de antwoorden
vlak voor de bezoeken door. Op het
bureau checkt iemand of de twintig
PO-punten gehaald zijn. ‘Tijdens een
kantoorbezoek ga ik niet zelf alles
controleren,’ zegt Vogels aan tafel
bij de eenpitter in Midden-Limburg.

‘Ik ben geen compliance officer.’ Het
bezoek zal uiteindelijk bijna twee
uur duren, maar de advocaat heeft
de hele middag vrijgehouden ‘omdat
de orde kwam’. ‘Ik vind het toch wel
spannend, Hans,’ zegt ze bij het handen schudden.
Het bezoek staat of valt bij de
voorbereiding van het kantoor, zegt
de deken na afloop. Als het bezoek
goed is voorbereid, kan Vogels doen
waar hij voor komt: toezicht houden.
Hij vormt het gesprek op
basis van de antwoorden
op de vragenlijst. Meestal
heeft hij een paar kleine
thema’s. Daarnaast zijn
er onderwerpen die bij de
meeste bezoeken terugkomen: procedure derdengelden, bewustzijn rond de Wet
ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft),
data protection en de financiële onderbouwing.

‘Ik ben geen
compliance
officer’

TOKO
‘Hoe heb je de waarneming geregeld?’ vraagt Vogels de eenpitter in
Midden-Limburg. Dat lost zich altijd
op, legt de advocaat uit. Ze houdt
kantoor in een pand met nog een
paar andere advocaten. Allemaal
hebben ze dezelfde dossieropbouw.
‘Als ik dood neerval, kunnen ze zo
voor mij aan de slag.’ De deken is
overtuigd: een formele overeenkomst
vindt hij in dit geval niet nodig. Hij

vraagt door naar de aard van de
samenwerking. De website omvat
een pagina met de kop ‘Samenwerking’, maar in de vragenlijst heeft
de advocaat genoteerd dat er geen
samenwerkingsverband is. Vogels
vertelt over de Voda, de Verordening
op de advocatuur. Je mag onder gemeenschappelijke naam en logo naar
buiten treden. Ook is toegestaan
onder gemeenschappelijke naam
afzonderlijke kantoren te hebben.
‘Dat wilden we niet,’ zegt de eenpitter. ‘We wilden allemaal onze eigen
toko.’ Dat kan ook. ‘Maar check dan
of de website nog klopt. Het is van
belang voor cliënten dat ze weten met
wie ze de overeenkomst aangaan.’ In
de opdrachtbevestiging staat ‘Ik’; dat
is in elk geval duidelijk.

MODEL
Vogels vervolgt: ‘In je acceptatiebrief
staat dat je een interne klachtenregeling hebt. Hoe krijgt de cliënt die te
zien?’ De eenpitter weet het eigenlijk
niet. ‘Ik heb nog nooit een klacht
gehad. Dan moet ik dat mijn secretaresse vragen.’ De stafjurist die op het
bureau de website heeft bestudeerd
voor het kantoorbezoek zag geen
klachtenregeling.
Navraag bij de secretaresse leert dat
die inderdaad niet online staat. ‘De
Voda verplicht dat je dat publiekelijk
kenbaar moet maken aan de cliënt,’
zegt Vogels. ‘Op de site van de NOvA
hebben we een model staan. Dat kun
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Voor het kantoorbezoek bespreken deken Hans Vogels en sta#urist Ine Haesen het dossier.

je ook gebruiken,’ vult de stafjurist
aan. Ze legt uit dat er nog een verslag
komt van het gesprek. Ze zal met
rood aangeven wat er precies moet
gebeuren. ‘Als er dan nog vragen
zijn, kun je gewoon bellen naar het
bureau.’ De advocaat lijkt opgelucht
met de oplossing.

VIER OGEN
Een van de hoofdthema’s waar
Vogels naar vraagt, is de route
derdengelden. ‘Ik zie dat jullie twee
derdengeldrekeningen hebben,’ zegt
de deken in de spreekkamer van
een kantoor in Zuid-Limburg, ‘een
rentedragend en een niet-rentedragend. Waarom?’ Omdat het moet,
antwoorden de twee aanwezige
oprichters tegelijk. Hij vraagt door.
Niet onvriendelijk, wel beslist. ‘Hoe
weet de bank dat zij bevoegd is om
de opdracht uit te voeren?’ Dat is het
soort rekening dat het kantoor heeft,
is het antwoord. ‘Hier gaan we dieper
op in,’ zegt Vogels.
Overboeken kan alleen als er twee
elektronische handtekeningen zijn
gegeven door de bestuurders van de
stichting derdengelden, antwoorden

de advocaten. Dat is zo afgesproken
met de bank. Ze tonen de overeenkomst. ‘Het vierogenprincipe bij derdengeldenrekeningen is natuurlijk
uit bescherming voor de cliënt, maar
ook voor jezelf. Je wilt niet alleen over
die bedragen kunnen beschikken.’
Maar de bank is de laatste drempel.
Je zou kunnen testen of je er in je
eentje een betaling doorheen kunt
jassen, stelt de deken voor. ‘Dan weet
je het zeker.’

TWEE OGEN
De eenpitter in Midden-Limburg
heeft het anders geregeld. Ook hier
vraagt Vogels: ‘Hoe weet de bank dat
ze alleen mag overmaken met twee
handtekeningen?’ Eigenlijk moet
de advocaat het antwoord schuldig
blijven. ‘Ik geef de opdracht aan de
bank. Zelf heb ik een formulier met
twee handtekeningen,’ zegt ze. Zij tekent het blad met alle gegevens eerst
zelf. Haar secretaresse brengt het
formulier dan een verdieping lager.
De advocaat die daar kantoor houdt,
is de tweede verplichte bestuurder
van de stichting derdengelden. Ook
hij tekent, het formulier gaat in het

dossier en daarna doet de secretaresse digitaal de overboeking.
Vogels ziet dit vaker: het is niet handig en het is ook niet juist. ‘De bank
moet de opdracht hebben: je mag alleen overboeken als je twee opdrachten hebt. De regel is dat de bestuurders alleen gezamenlijk bevoegd zijn.
Een betaalopdracht aan de bank mag
alleen gedaan worden door beide bestuurders samen. De een zet bijvoorbeeld de overboeking klaar, de ander
fiatteert die.’ Dit moet de eenpitter
dus anders doen. Ze sputtert een
beetje tegen en verzint alternatieven. ‘Kan ik niet gemachtigd zijn tot
vijfduizend euro?’ stelt ze voor. Dat is
niet toegestaan en de deken raadt het
ook af. Het vierogenprincipe is volgens Vogels bittere noodzaak. ‘Dus
als eenpitter moet je de kostbare tijd
van een ander kantoor inpikken? Wat
een gedoe,’ zegt de advocaat. De deken is resoluut: ‘Het is noodzakelijk.
Je moet niet willen dat je in je eentje
over gelden van derden beschikt.
Het zijn geen grote stromen, dus de
belasting kan het niet zijn.’
Het is ook mogelijk een derde
bestuurder bij de stichting derden-
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gelden te vragen. Die hoeft geen advocaat te zijn. Van de zes ogen hoeven
er maar vier mee te kijken. ‘Dus ik
kan mijn secretaresse daarvoor
vragen?’ denkt de eenpitter even.
Maar nee, bestuurders mogen geen
ondergeschikten zijn.

SELECTIE
Om de derdengeldenstroom nader
te bekijken, gebruikt Vogels dossiers
van de kantoren. ‘Ik werk op basis
van een beredeneerde selectie,’ legt
hij uit. Vogels heeft de toegestuurde bankafschriften bestudeerd en
noemt op basis daarvan drie, vier
dossiers die hij graag wil zien. Een
van de partners in Zuid-Limburg is
onder de indruk. Hij vroeg zich al af
hoe de deken het toezicht op de dossiers vormgeeft. ‘Dan kun je zien hoe
we onze dossiers opbouwen. Ik hoop
dat je tevreden bent.’ De mappen
liggen hier snel op tafel, allemaal in
dezelfde kleur insteekmapjes en met
dezelfde opbouw. Dat is ook weleens
anders, merkt Vogels op. Hij lijkt
tevreden.
In een van de Zuid-Limburgse dossiers zitten twee herinneringen. Kantoor had geld dat op de derdengeldenrekening binnenkwam voor een
cliënt direct naar hem overgemaakt.
Wat ontbrak, was een aparte schriftelijke toestemming om een deel van
die derdengelden aan te wenden voor
het voldoen van hun eigen declaraties (het woord ‘verrekenen’ gebrui-

ken deze advocaten niet, tot Vogels’
opluchting). ‘Als we die toestemming niet krijgen, doen we het niet,’
zeggen ze. Vogels leidt de advocaten
naar hun eigen opdrachtbevestiging.
‘Ik verzoek u door ondertekening van
deze brief onze stichting beheer derdengelden onherroepelijk te machtigen eventueel aan ons kantoor
verschuldigde declaraties namens
u te betalen uit voor u bestemde
derdengelden,’ leest Vogels voor. ‘Dit
is volgens het boekje. Dit mag, tenzij
de cliënt bezwaar maakt tegen de
declaratie.’ Maar
de advocaten
zeggen toch nog
elke keer apart
toestemming te vragen, zodat de
cliënt echt beseft wat er gebeurt. Vogels: ‘Ik ben niet de maat der dingen
als advocaat, maar zo zou ik het ook
doen.’ Al zat er wel een oplossing in
het dossier, wil hij maar zeggen.
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van een registergoed? Beheren van
geld, oprichten of beheren van een
vennootschap? Enzovoort. ‘De Wwft
awareness is er in elk geval,’ vinkt de
deken af.
Iets minder daarvan vindt hij in
Midden-Limburg. ‘Wwft, zegt je
dat iets?’ vraagt de deken. ‘Ja, dat ik
niet meer dan vijfduizend euro per
keer per jaar mag aannemen,’ zegt
de eenpitter. ‘Dat is correct, maar
dat is het antwoord op een andere
vraag. Mijn vraag is: ben je je bewust
van de Wwft?’ Ja, natuurlijk, zegt de

‘Wwft, zegt je dat iets?’

AWARENESS
Vogels bladert verder in de ZuidLimburgse dossiers. ‘Wid/MOT’ staat
er op een van de voorbladen. ‘Het is
bijzaak,’ vindt de deken, ‘maar pas
het toch maar aan naar Wwft.’ Het
blad zit in elk dossier, zodat de advocaat in kwestie zelf de afweging kan
maken of de Wwft van toepassing is.
Je zou nog kunnen denken aan een
kleine checklist op de achterkant
van het blad, stelt de deken voor.
Is er sprake van de aan- of verkoop

advocaat, want we doen strafrecht.
Maar procesbijstand is in de Wwft
juist vrijgesteld, legt de deken uit.
‘Ben je je daar bewust van?’ Nee dus.
In het verslag doet de deken dan ook
de aanbeveling om de verplichte
Wwft-cursus te volgen.

DATALEKKEN
Nog een stokpaardje van de deken
tegen het eind van het bezoek:
bescherming van data. Ook hier wil
Vogels de awareness, zoals hij het
noemt, meten. ‘Ik wil niet weten hoe
je je systemen hebt beveiligd, maar
ga elk jaar of eens in de twee jaar met
je IT-man of -vrouw zitten om alles
door te lopen. Apparaten kunnen datalekken bevatten, log nou niet in op
de wifi van de McDonald’s, dat weten

Het dekentoezicht
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Advocatenwet op 1 januari 2015 is de deken toezichthouder
in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht. Daarmee zijn de toezichtsbevoegdheden van de
deken uitgebreid met bestuursrechtelijke bevoegdheden als het opleggen van lasten onder dwangsom.
Ook is de deken sinds 1 januari 2015 toezichthouder op naleving van de Ww$.
De deken voert vooral verticaal toezicht uit: het initiatief ligt bij de deken om te controleren of
advocaten de regels naleven. Daarbij maakt hij onder meer gebruik van proactief toezicht in de vorm van
dekenbezoeken. Jaarlijks bezoeken de deken en leden van de raad van de orde minimaal tien procent van
de kantoren in hun arrondissement. De meeste kantoren worden at random gekozen. Voor kantoorbezoeken
gaat de deken uit van best practices; een checklist met 57 vragen over de Voda en de Ww$.
De deken oefent daarnaast reactief, thematisch of risicogestuurd toezicht uit. In dat laatste geval werkt
de deken aan de hand van risicoprofielen van advocaten of kantoren.
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Hans Vogels (51)
2017-heden Deken van de orde
van advocaten in het
arrondissement Limburg
1989-heden Advocaat in Roermond
2015-heden Lid en plaatsvervangend
voorzi%er Commissie
voor Advies en Geschilbeslechting (CAG) van
de KNMT
2011-2015

Lid van de algemene raad
van de Nederlandse orde
van advocaten

2011-2015

Hoofd van de Nederlandse
delegatie bij de CCBE

2003-2009 Lid van het college van
afgevaardigden

die jongens,’ zegt Vogels. ‘Het is allemaal geen verordeningstekst, maar
wel goed om te doen én verplicht
op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens.’
Tot slot kijkt de deken nog even
naar de financiële onderbouwing.
In beide gevallen constateert hij dat
de cijfers er keurig uitzien. Vogels
breit na twee uur een einde aan het
bezoek. De Zuid-Limburgers vonden
het leuk, zeggen ze. ‘Je kantoor is
toch een beetje je leven. We zijn er
hartstikke trots op en laten het graag
zien.’ Spannend vonden ze het niet.
‘We komen allemaal een keer aan de
beurt.’ De eenpitter in Midden-Limburg werd wel een beetje zenuw-

achtig van Vogels’ visite. ‘En die
vragen, dat zijn er echt te veel,’ zegt
ze over de checklist. ‘Het ziet er niet
verkeerd uit hoor,’ stelt Vogels haar
nog even gerust.
Hij kent ook schrijnende gevallen,
zegt Vogels als hij met zijn stafjurist
weer buiten staat. Kantoren waar
het niet goed mee gaat, drama’s met

2002-2010

Auditor bij de Nederlandse
orde van advocaten

1984-1988

Studie Nederlands
recht aan de Universiteit
Maastricht

de derdengelden. Maar deze vorm
van toezicht werkt, daar is hij van
overtuigd. ‘Het is mooi en effectief.
Je krijgt informatie en medewerking.
Aan de ene kant heb je het vertrouwen van de balie en aan de andere
kant heb je bepaalde bevoegdheden.
Als je toezicht opnieuw zou uitvinden, zou je het zo doen.’

Totstandkoming
Deze reportage kwam tot stand op basis van twee kantoorbezoeken
in november. De Limburgse deken Hans Vogels benaderde twee
kantoren met het verzoek om mee te werken aan het artikel,
op basis van anonimiteit. Beide kantoren stemden daarmee in.
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Procederen in Oostenrijk?
zoekt een
constructieve advocaat/advocaat-mediator (partner)
Wijnkamp Advocatuur / Advokatur GmbH
Nederlandstalig advocatenkantoor gevestigd in Oostenrijk.
Meerdere advocaten
Meerdere specialismen
Communicatie in de Nederlandse taal.
A-6460 Imst, Sirapuit 7 Oostenrijk
T: +43 (0) 5412 / 64640 F: +43 (0) 5412 / 64640-15
M: office@wijnkamp-advocatuur.com W: www.wijnkamp-advocatuur.com

Oplossen is meer dan winnen. Mensen willen het goed met elkaar
hebben; immix is hiervan overtuigd. Ons vak en onze werkwijze
dragen hieraan bij. Dat geldt voor hoe wij omgaan met onze
cliënten en iedereen die bij hun zaak is betrokken. Voor ons is dat
constructieve advocatuur.
Immix is een advocatenkantoor gevestigd op een prachtige
locatie in Zeist. Op dit moment zijn wij met 12 advocaten, en
wij willen uitbreiden. Wij zijn gespecialiseerd in uiteenlopende
rechtsgebieden gericht op de zakelijke markt. We doen waar
we goed in zijn en verwijzen door waar nodig.

Wij zijn en werken volgens onze kernwaarden:
Helder, Opbouwend en Empathisch.

Mooi,
betaalbaar
en razendsnel
geleverd!

Com
advo plete
cat
met 2 entoga
bef
vana jes
f
€ 189
,excl.
BTW

Heb je een eigen praktijk of ben je die aan het opbouwen?
Ondernemende advocaten zijn bij ons aan het goede adres. Ook
als je nu nog in loondienst werkt. Wij bieden een professionele
organisatie met leuke mensen, waarin je je kunt ontwikkelen.
Wat we vooral van je vragen is om een fijne collega te zijn. Bij
voorkeur ben je ook mediator of heb je affiniteit met alternatieve
geschillenoplossing.

Ben je een bruggenbouwer?
Heb je oog voor mensen en maatwerk?
Heb je graag collega’s om je heen?
Ben je enthousiast over je werk?
Kom over de brug!
Wij willen je graag spreken. Neem contact op met: Susanne de
Neeve of Rik Harmsen op telefoonnummer: 030-693 45 55 of mail
naar: deneeve@immix.nl. Je kunt rekenen op vertrouwelijkheid.

ADVOCAAT-MEDEWERKER
ONDERNEMINGSRECHT
De Metz is een boutique law ﬁrm: hoogwaardige kwaliteit en een gespecialiseerde, persoonlijke aanpak in een
overzichtelijke omvang. Zaken doen wij uitsluitend op het gebied van het ondernemingsrecht, ﬁnancieel recht en
corporate arbeidsrecht waarbij wij zowel adviseren als procederen. Onze praktijk is nationaal en internationaal.
Wij maken onderdeel uit van het internationale netwerk Ally Law en werken nauw samen met verschillende leden
daarvan. Onze cliënten zijn grote en kleine ondernemingen in binnen- en buitenland, banken en (private equity en
venture capital) investeerders. Zij weten onze expertise en hands-on aanpak al sinds vele jaren te waarderen.
In verband met de groei van onze praktijk zijn wij op zoek naar een advocaat-medewerker ondernemingsrecht.
DE KANDIDAAT:
• heeft tenminste vier jaar ervaring als advocaat in de ondernemingsrechtpraktijk (ervaring in zowel de transactieals procespraktijk is een pre), bij voorkeur opgedaan bij een van de grote(re) kantoren
• beschikt over passie voor het vak van advocaat en het ondernemingsrecht in brede zin en een goede beheersing
van de Engelse taal
• is talentvol, ambitieus en commercieel ingesteld met oog voor pragmatische oplossingen
• is enthousiast om verder mee te bouwen aan de toekomst van het kantoor
BEN JE GEÏNTERESSEERD? Dan zouden wij graag met je kennismaken. Neem contact met ons op via
onderstaand adres of per e-mail op: recruitment@demetz.nl ter attentie van Peter Visser.
Informatie over ons kantoor is ook te vinden op www.demetz.nl.
DE METZ ADVOCATEN N.V.
Paulus Potterstraat 38 | 1071 DB Amsterdam
Postbus 76725 | 1070 KA Amsterdam
T : 020 305 36 36 | F : 020 305 36 39 | W: www.demetz.nl
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AGENDA

Openbare
belangen
DOOR!/!LARS!KUIPERS

Een agent racist noemen of zeggen dat hij
racistisch bezig is, het kan het verschil maken
tussen stra&aar en niet stra&aar.

W

at heeft meneer El M. gezegd tegen de Leidse politieman
die bij hem in de buurt jongeren om hun identiteitspapieren vroeg? Zei hij: ‘Jij bent een racist’? Of zei hij: ‘Ik vind
dat jij racistisch bezig bent’? Een vraag die zich juridisch laat vertalen als: hebben we hier te maken met artikel 266 lid 1 – eenvoudige
belediging – of met de uitzondering, artikel 2: ‘niet strafbaar zijn
gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen’?
Wat is er gebeurd, die 28ste februari 2017 in het Leidse Jacques Urlusplantsoen? El M. stond er geparkeerd, opgefokt nadat hij net twee
boetes had gekregen omdat hij zijn rijbewijs en identiteitskaart niet
bij zich had. Vanuit zijn auto zag hij hoe de agent een aantal jongens
wenkte en vroeg naar hun ID-bewijs. Daarop stapte hij uit zijn auto,
liep naar de politiewagen en maakte hij die opmerking. Tegen de
strafbeschikking van 350 euro die hij kreeg ging El M. in verzet, en nu
zit hij voor de politierechter in Den Haag, achterover hangend op zijn
bankje, flesje water naast zich.
‘Die jongens zijn vrienden van mij,’ zegt de verdachte. ‘Zij mogen ook
weten wat hun rechten zijn. Die man werkt gewoon buiten de regels
om. We leven in een rechtsstaat. Als je je mening uit, kun je zeggen:
“Ik vind dat jij racistisch bezig bent.”’
‘Ik snap niet waarom u zich ermee bemoeit,’ zegt de rechter.
‘Ik zeg dat niet om hem te kleineren,’ zegt El M. ‘Misschien wel om
hem een beetje te helpen. Ik ga echt niet zeggen: “Jij bent een racist.”’
Sterk is zijn positie niet, dat realiseert advocaat Jean-François
Grégoire zich heel goed. Maar hij probeert het. ‘In de verklaring
van de tweede aangever staat letterlijk: ik hoorde dat de man mijn
collega een racist noemde. Daarmee bevestigt de agent dat zij het
woord racist heeft horen vallen, maar niet wat er letterlijk is gezegd.
Mijn cliënt heeft een opmerking gemaakt over de manier waarop
een agent de openbare belangen behartigt, en daarmee hebben we
te maken met niet-strafbare belediging.’ Hij vraagt om ontslag van
rechtsvervolging.
De rechter heeft er geen boodschap aan. ‘Een agent doet gewoon
zijn werk. Het is heel vervelend als je dan dit soort dingen naar
je hoofd krijgt.’ Ze veroordeelt El M. zonder pardon tot een boete
van 250 euro.

SYMPOSIUM FORMEEL
BELASTINGRECHT 2018
Onder de vleugels van verschillende
hoogleraren en raadsheren van
de Hoge Raad komen tijdens dit
symposium in vijf workshopsrondes
onderwerpen als rechtsbescherming
in cassatie, verdedigingsrechten in de
Europese rechtspraak, omzetbelasting
en btw-jurisprudentie aan bod.
PO-punten zijn op aanvraag.
Datum: 18 januari.
Locatie: Hampshire Hotel, Berg en Dal.
Ga naar sdu.nl voor meer informatie.

PRAKTIJKDAG DE
TERECHTZITTING IN
HET ARBEIDSRECHT
Voor een succesvol optreden ter zitting
is niet alleen theoretische kennis van
het (arbeids)procesrecht van belang,
maar ook uw manier van presenteren en
communiceren. Tijdens deze praktijkdag
worden voor 7 PO-punten allerlei
handvatten aangereikt, van aspecten bij
binnenkomst van de zittingszaal tot aan
de procesbeslissingen en schikking.
Datum: 26 januari.
Locatie: Hotel Van der Valk, Breukelen.
Ga naar sdu.nl voor meer informatie.

PRAKTIJKDAG IMPLEMENTATIE
VAN DE AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Weet u of uw organisatie
aan de eisen van de AVG voldoet? Tijdens
deze praktijkdag krijgt u algemene
informatie over de AVG en praktische
tips over het verzamelen en verwerken
van persoonsgegevens, inclusief
AVG-stappenplan.
Datum: 1 februari.
Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht.
Ga naar sdu.nl voor meer informatie.
Meer agendanieuws vindt u op
advocatenblad.nl/agenda.

Meer weten? Lees de uitgebreide
versie op advocatenblad.nl,
rubriek Ter Zitting.
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Discussie in Theater Diligentia over de gedragsregels, onder leiding van Jort Kelder. Verder van links naar
rechts: Bart van Tongeren, Jan Loorbach, Jonathan Soeharno, Bert Fibbe, Frans Knüppe en Ernst van Win.

DOOR!/!KEES!PIJNAPPELS!!!!BEELD!/!HENRIËTTE!GUEST

GEDRAGSREGELS
NOG ONDERWEG
NAAR EINDSTATION
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H

et had een klein feestje moet
worden waarop de nieuwe
gedragsregels zouden
worden gepresenteerd. Dat lukte niet
helemaal. Een feestje was het wel,
op 7 december in het Haagse theater
Diligentia, aangezien de NOvA die
dag zijn dertiende lustrumjaar
afsloot. Maar de gedragsregels
werden niet aan de balie getoond.
Het werk is nog niet af.
Volgens algemeen deken Bart van
Tongeren gaat het nog slechts om
‘wat punten en komma’s die moeten
worden bijgeschaafd’, zo vertelde hij
de zaal. ‘We zijn inmiddels aanbeland op een belangrijk tussenstation
met het eindstation in het vizier.’
De vertraging lijkt onder meer veroorzaakt door de wens van de NOvA
om de gedragsregels te formuleren
in eigentijdse en begrijpelijke taal.
De regels zijn immers niet alleen
bestemd voor advocaten, maar vooral
ook voor cliënten. Die moeten uit
de regels kunnen opmaken welke
dienstverlening ze mogen verwachten. Juridische taal past daar niet bij.
Om die reden wil de NOvA de nieuwe
gedragsregels ook voorzien van een
heldere toelichting.

CONFRATERNEEL

Een set gedragsregels
van een kwarteeuw oud
meet je niet zomaar
een nieuw jasje aan.
Het werk vergt wat
meer tijd dan gedacht.
The devil is in the detail.

Niettemin heeft het er alle schijn
van dat de voorstellen, zoals eerder
dit jaar gedaan door de commissieLoorbach, grotendeels worden
overgenomen. Dat betekent dat
confraternele correspondentie
straks in beginsel is toegestaan,
tenzij er sprake is van schikkingsonderhandelingen. Of als vooraf is
aangegeven dat de correspondentie
toch vertrouwelijk is.
Dat laatste gegeven leidde in Diligentia al meteen tot de nodige vragen.
Want hebben niet bijna alle advocaten tegenwoordig in hun e-mails
automatisch de mededeling opgenomen dat die vertrouwelijk zijn?
Wat is daar straks de status van?
Ernst van Win, één van de acht leden
van de Commissie herijking gedragsregels, ziet het probleem niet zo.
‘Als je wilt dat iets vertrouwelijk is,
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moet je zorgen dat je dat achteraf altijd
kunt aantonen. Dat lost zich op met
zowel e-mails als whatsapps.’
Overigens is de kans groot dat de term
‘confraternele correspondentie’ in het
museum wordt bijgezet. Het woord
‘correspondentie’ is te beperkt en
wordt vervangen door ‘communicatie’.
Iets gevoeliger is het confraternele
stukje. Dat woord wordt gezien als te
archaïsch. Bovendien is het ook nog
eens te mannelijk, zodat er naarstig
wordt gezocht naar een genderneutraal alternatief. Mogelijk dat we het
straks heel gewoon hebben over ‘onderlinge communicatie’.
Het provisieverbod wordt ook iets
versoepeld, maar tot hoever blijft
nog even afwachten. De commissieLoorbach, noch de NOvA zit te wachten
op ‘handel in rechtzoekenden’ via
oncontroleerbare bemiddelingssites.
‘We willen geen Über in de advocatuur,’ lichtte commissielid Jonathan
Soeharno dat standpunt toe. ‘Als mensen zich tot een advocaat moeten wenden, is het onwenselijk dat er complexe
betalingen achter schuilgaan.’
Ook al blijft het provisieverbod formeel gehandhaafd, de keur gaat wel op
een kier. De huidige modus operandi
van de landelijke dekens staat daarbij
model. Betaling van abonnementsgeld aan bemiddelende partijen mag
wel, maar provisie per aangebrachte
zaak niet.

JANUARI
De NOvA hoopt de nieuwe gedragsregels nu eind januari ten doop te
kunnen houden, tijdens een extra
vergadering van het college van
afgevaardigden. De leden van het CvA
mogen namelijk ook nog hun zegje
doen. Formeel zullen de regels – net
als in 1992 – echter worden vastgesteld
door de algemene raad van de NOvA.
Het CvA beslist over de regels zoals die
zijn opgenomen in de Verordening op
de advocatuur (Voda). In tegenstelling
tot de Voda hebben de gedragsregels
geen wettelijke verankering. Daarmee
blijven ze een zaak van de advocatuur
zelf en worden opdringerige ministers
op een afstandje gehouden.
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De wetgever neemt het in het burgerlijk recht vaak
op voor de zwakkere partij, net als de burgerlijke
rechter. Barmhartigheid in het recht is echter niet
vanzelfsprekend, zeker niet als de overheid schuldeiser is.
Twee hoogleraren schreven er een preadvies over.
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KWETSBARE
SCHULDENAAR

KRIJGT STEEDS MEER
MEDEDOGEN
DOOR!/!BENDERT!ZEVENBERGEN!!!!BEELD!/!JIRI!BÜLLER

B

ij een beslag moet de beslagene de beschikking kunnen
houden over ‘bed, beddengoed en kleding’. De consument die
te veel krediet krijgt, kan schadevergoeding eisen als de bank zijn bijzondere zorgplicht niet is nagekomen.
En iemand die diep in de schulden
zit, kan in het uiterste geval rekenen
op behoud van bestaanszekerheid.
De voorbeelden waar het recht de
zwakkere of armlastige partij beschermt, zijn talrijk.
In opdracht van de Vereniging voor
Burgerlijk Recht deden de Leidse
hoogleraar burgerlijk recht Alex Geert
Castermans (55) en zijn Utrechtse
collega Jan Biemans (43) onderzoek
naar in welke mate het privaatrecht
barmhartig is. Dit mondde uit in het
preadvies ‘Barmhartigheid in het
burgerlijk recht’, waaraan op 8 december een symposium werd gewijd.
De hoogleraren leggen in hun studie
de nadruk op de verhouding tussen
schuldeiser en schuldenaar en zoeken
naar de grenzen van de kredietverlening op het moment dat er ongelijkheid bestaat tussen de partijen.
‘Barmhartigheid is de situatie waarin
de ene partij gunsten verleent aan
een kwetsbare wederpartij,’ zegt Castermans. ‘Barmhartigheid kenmerkt
zich door daden, anders dan gevoelens van compassie of medelijden.
En het kan vrijwillig, maar ook via ingrijpen van de wetgever of de rechter.’
Volgens Biemans kent het burgerlijk

recht een lange traditie van bescherming van de zwakkere partij. ‘Al in
het Romeinse recht zijn hiervan sporen te vinden. Maar dat tegenwoordig
consumenten worden beschermd
tegenover sterkere contractpartijen is
relatief nieuw.’ Bovendien verandert
barmhartigheid in het recht volgens
Biemans steeds van gedaante. ‘Ooit
was er een verbod op rente. Dat bleek
onhoudbaar. Nu wordt de bescherming gevonden in onder andere
uitgebreide informatieplichten en
het maximeren van de rente.’

EVANGELIE
Bij het aanvaarden van de opdracht
schrokken de auteurs eerst even terug. Biemans: ‘Barmhartigheid heeft
een zekere beladenheid. Je zou ook
andere benamingen kunnen kiezen,
zoals sociale rechtvaardiging. Maar
de term ‘barmhartigheid’ dekt de
lading goed. In de manier waarop het
recht omgaat met de zwakkere partij
zien we een sterke verwantschap met
bijvoorbeeld de christelijke moraal.
In de bijbel staat dat je de wet moet
naleven, maar dat de wet wel moet
berusten op barmhartigheid. Bij ons
is dit tot op zekere hoogte gecodificeerd.’
Het Mattheus-evangelie noemt zeven
lichamelijke werken van barmhartigheid. Voorbeelden daarvan zijn het
spijzen van de hongerigen, het laven
van de dorstigen en het kleden van
de naakten. Wettelijke regelingen als

beslagverboden die een minimum
levensstandaard waarborgen, sluiten
hier direct op aan, net als het verbod
op woekerrentes of het maximeren
van een huurprijs.
In de middeleeuwen ontwikkelden
zich tevens de geestelijke werken
van barmhartigheid, waaronder het
beleren van de onwetenden en het
geven van goede raad aan iemand in
moeilijkheden.
In de wet zijn deze volgens Castermans en Biemans terug te vinden in
bijvoorbeeld de regels die moeten
worden gevolgd bij ingebrekestelling,
de uitgebreide informatieplichten
aan consumenten, de zorgplicht van
banken bij het toetsen van kredietwaardigheid of de mogelijkheid die
de rechter heeft om bepaalde zaken
ambtshalve aan het recht te toetsen
wanneer de zwakkere partij verzuimt
hiertoe op te roepen.

ARMOEDE
Daarmee is niet gezegd dat barmhartigheid in het recht vanzelfsprekend
is. ‘Uiteraard blijft het beginpunt in
het burgerlijk recht de bescherming
van eigendom en de contractvrijheid,’
zegt Castermans. ‘Sommige juristen
stellen dat het burgerlijk recht niet
bedoeld is voor het herverdelen van
vermogen, maar vooral draait om
vergeldende rechtvaardigheid om zo
gehoor te geven aan deze uitgangspunten.’ Dat het recht wel degelijk
rekening houdt met de positie van de
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zwakkere contractpartij is volgens de
hoogleraren niet gericht op herverdeling, maar heeft vooral tot doel die
partij te beschermen. ‘Soms wordt
er te gemakkelijk krediet gegeven en
ontstaat er een stapeling van schulden,’ zo geeft Castermans als voorbeeld. ‘Je kunt dan twee kanten op.
De harde lijn, waarbij je eist dat alle
schulden worden terugbetaald, of de
barmhartige lijn die zegt dat het geen
pas geeft in zo’n situatie volledige
terugbetaling te kunnen eisen.’
Dat het recht in dergelijke gevallen de
ruimte biedt om voor barmhartigheid
te kiezen, juichen de hoogleraren toe.
‘Ook als een overheid sterke sociale
vangnetten heeft die mensen een
minimum bestaanszekerheid geven,
stemmen we in met een zekere mate
van barmhartigheid in het recht,’ zegt
Biemans. ‘Het is goed dat kwetsbare
schuldenaren worden beschermd, net
als werkenden, kleine ondernemers
en consumenten. Barmhartigheid
gaat niet alleen over het mededogen met mensen in armoede. Veel
regels in het recht komen voort uit de
geestelijke werken van barmhartigheid, zoals de eis van het geven van
informatie aan de kredietnemer als
vorm van goede raad.’
Bovendien is het niet altijd de zwakkere of de schuldenaar die wordt beschermd. In recente regelgeving over
de geldlening tussen particulieren
wordt juist de uitlener beschermd,
omdat het vaak gaat om emotionele
relaties met vrienden of familieleden.
Zo is de uitlener pas gebonden nadat
hij het geld daadwerkelijk heeft
verstrekt of de toezegging op schrift
heeft gesteld.

DWANG
Voor sommigen kan er geen sprake
zijn van barmhartigheid als deze
door de rechter wordt afgedwongen.
Het onderscheid is volgens Castermans niet zo hard. Zo verklaren
banken in hun gedragscode of voorwaarden dat het belang van de klant
vooropstaat en zijn zij bereid voor
kleine ondernemers bezwarende
voorwaarden buiten toepassing te la-

ADVOCATENB!D

ten. ‘Dat zijn prima initiatieven. Wat
doet het ertoe dat die zijn genomen
met de adem van de wetgever of de
rechter in de nek,’ zegt Castermans.
Het is volgens Castermans moeilijk
te zeggen of de zwakkere partij die
steun zoekt in het recht het uiteindelijk moet hebben van de wetgever of
van de rechter. ‘Wetgever en rechter
zijn moeilijk van elkaar te scheiden.
De rechter volgt de wetgever en gaat
in zijn barmhartigheid verder als
dat nodig is, daartoe in gelegenheid
gesteld door diezelfde wetgever.’ De
wetgever stelt
de rechter
in staat op
basis van open
normen in het
recht afspraken nietig te verklaren
wegens strijd met de goede zeden,
ambtshalve te toetsen en boetes en
schadeplichten te matigen.
Volgens Biemans bestaat er tussen
beide partijen wederzijdse beïnvloeding. ‘Maar vlak ook de krachten van buiten niet uit. Zo dragen
deurwaarders bij aan de herijking
van het beslagrecht. Ook hebben
zij in internationaal verband regels
geformuleerd die moeten voorkomen
dat bij executie de familie van de
schuldenaar wordt geraakt of de belangen van kinderen over het hoofd
worden gezien.’

is geleend ook onder de schade valt.
De eisen die de wetgever nu aan overkreditering stelt, zijn nu onzichtbaar
in het privaatrecht en betekenen bovendien weinig als de sanctie daarop
niet wordt uitgewerkt.’
De hoogleraren zijn verder bezorgd
over de onduidelijke positie van de
kleine ondernemer, ook als deze een
bv voert. ‘Als ondernemer geniet je
in Nederland niet de bescherming
die privépersonen hebben,’ zegt
Castermans. ‘Kleine ondernemers
onderscheiden zich echter niet altijd

‘Het is goed dat kwetsbare
schuldenaren worden beschermd’

KRITIEK
Volgens de hoogleraren laat de wetgever helaas regelmatig steken vallen. Castermans: ‘Bij het implementeren van Europese richtlijnen meent
de Nederlandse overheid al snel dat
de regels uit de richtlijn via open normen worden geïmplementeerd. Wij
denken dat de Nederlandse wetgever
specifieker moet zijn in het overnemen van Europese regelgeving.’
Meer duidelijkheid had volgens
Biemans bijvoorbeeld voor de hand
gelegen bij de Europese bescherming
tegen overkreditering. ‘De wetgever zegt dat er schade moet worden
vergoed als banken hun zorgplicht
hebben geschonden. Het is echter
onduidelijk of het deel dat te veel

van gewone consumenten en bij het
verlenen van krediet worden privé
en zakelijk vaak vermengd. Dit geldt
ook voor kleine ondernemers die een
bv voeren, omdat ze hier vaak met
hun eigen vermogen borg voor staan.
Daarmee bestaat het risico dat de hele
familie van de ondernemer de dupe
wordt bij financiële problemen.’
Volgens Castermans is de Hoge Raad
terughoudend om kleine ondernemers te beschermen op een manier
die vergelijkbaar is met consumentenbescherming. Hij denkt dat er al wat
gewonnen zou zijn als het Europese
recht, dat kleine ondernemers beschermt, preciezer wordt overgenomen in Nederlandse wetten.
De overheid schiet volgens Biemans in
hoge mate tekort als het om de eigen
positie gaat. ‘De overheid als wetgever
houdt dan wel rekening met barmhartigheid in het burgerlijk recht, maar
hiervan is weinig te merken in de
gevallen waarbij de overheid zelf als
schuldeiser optreedt.’
De overheid kan zonder tussenkomst
van de rechter een executoriale titel
krijgen, heeft veel ruimere incassomogelijkheden, heeft veelal voorrang
op de opbrengst en heeft bij beslaglegging een uitzonderingspositie wat
betreft de beslagvrije voet. ‘Deze onevenwichtigheid is schrijnend omdat
in veertig procent van de probleemgevallen de overheid de schuldeiser is.’
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Verdrinkingsdood negenjarige Salam
Op 21 september 2015 verdrinkt het negenjarige
Syrische meisje Salam tijdens het schoolzwemmen
in zwembad ‘t Gastland in Rhenen. Salam was nog
maar kort in Nederland en kon niet zwemmen.
Het was haar vierde zwemles.
De rechtbank veroordeelt een badmeester en twee
badjuﬀen tot zestig uur werkstraf wegens dood
door schuld. Volgens de rechtbank had het ongeluk
voorkomen kunnen worden. Twee leerkrachten
van de school van Salam, die ook aanwezig waren
tijdens het ongeluk, zijn vrijgesproken.

‘NA EEN STEVIGE
KNUFFEL HEB IK
HET LOSGELATEN’
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SPRAAKMAKENDE
ZAKEN

Het is zo langzamerhand traditie. In december biedt het
Advocatenblad een overzicht van twaalf spraakmakende zaken
uit het achterliggende jaar. Vier advocaten lichten hun zaak toe.
DOOR!/!NATHALIE!DE!GRAAF!!!!BEELD!/!ROGER!CREMERS

‘NAAR OM ZOVEEL VERDRIET
BIJ JE CLIËNTEN TE ZIEN’
Mariska Pekkeriet (42), advocaat bij Vlug Huisman Maarsingh
Strafpleiters in Deventer, stond in juni van dit jaar twee
van de drie zwemleraren bij inzake de verdrinkingsdood
van het Syrische meisje Salam tijdens schoolzwemmen.

D

e angst en het verdriet in de
ogen van mijn cliënten zal ik
niet snel vergeten. Lange tijd
leefden ze tussen hoop en vrees. De
officier van justitie had expliciet aangegeven dat hij pas zou beslissen of
hij tot vervolging over zou gaan nadat
hij alle verdachten en getuigen had
gehoord. Dat ik mijn cliënten moest
vertellen dat ze zich in de rechtbank
dienden te verantwoorden voor dood
door schuld kwam bij hen hard aan.
Zelf probeer ik altijd afstand te bewaren, er niet emotioneel bij betrokken
te raken. Ook niet in deze zaak waar
een klein meisje is omgekomen en
van wie iedereen zich het verdriet
van de ouders en nabestaanden kan
voorstellen. Mijn cliënten vinden het
verschrikkelijk dat dit gebeurd is.
Alleen zeggen zij: wij hebben daar
geen schuld aan.
Vanaf het begin ben ik erbij geweest.
Op de avond van het ongeluk ben ik
op verzoek van het zwembad naar het
politiebureau gegaan waar de verhoren plaatsvonden. Op zitting heb ik
uiteindelijk gepleit voor de twee badjuffen en mijn kantoorgenoot voor de
badmeester. Zelf tegelijkertijd drie
personen verdedigen kwam de zaak
niet ten goede, vond ik.
Er waren in deze zaak verschillende
scenario’s aan de orde. Het draaide
met name om de vraag wannéér
Salam was verdronken. Was dat

tijdens het vrijzwemmen, dat onderdeel is van de laatste vijf minuten
van de zwemles? Of was dat na het
douchen, toen de les al voorbij was?
Wie was wanneer verantwoordelijk?
Wij verdedigden het laatste scenario,
maar toen me duidelijk werd dat de
rechtbank het eerste aannemelijk
vond, verbaasde de uitspraak me
uiteindelijk niet. De drie zwemleraren werden veroordeeld tot zestig uur
werkstraf wegens dood door schuld.
Het is naar om zoveel verdriet bij
je cliënten te zien. Na een stevige
knuffel heb ik het echter losgelaten.
Ik moet ook wel, anders kan ik mijn
werk niet doen.
Deze zaak had veel media-aandacht.
Ik doe wel vaker zaken waar ik interviewaanvragen voor krijg. Wanneer
dat in het belang van de strafzaak is,
dan zeg ik daar ja tegen. Wij merkten
dat deze zaak een grote maatschappelijke impact had. De Vereniging
Sport en Gemeenten, maar ook basisscholen vroegen zich af tot hoever
hun verantwoordelijkheid gaat. En
waren vrijwilligers die meegaan naar
bijvoorbeeld de gymles persoonlijk
aansprakelijk als er zich een ongeluk
voordeed? Ik ben in de uitzending van
Jinek geweest om uitleg te geven aan
de beslissing van de rechtbank. Het
hoger beroep dient ergens in 2018.
Wij gaan uit van een ander scenario en
willen aanvullend onderzoek doen.’

Het monster van Leersum
Toen de familie Griﬃoen in 2000 een
huis in de bossen van Leersum kocht,
was Rudolf R. hun enige buurman.
Er ontstaat een conflict over het recht
van overpad. Wat begint als een burenruzie eindigt als ware terreur. Ondanks
eerdere voorwaardelijke straﬀen wordt
onder meer zeven keer een auto van de
Griﬃoens vernield, tientallen keren een
buitenlamp kapotgeslagen en worden
tuinstoelen met teer en uitwerpselen
besmeurd. Zelfs een dwangsom van
300.000 euro doet hem niet stoppen.
Een strafrechter in Utrecht is het in
augustus van dit jaar zat. Hij veroordeelt
de inmiddels 81-jarige R. tot drie maanden cel. Ook wordt hem de komende vijf
jaar verboden het erf van de Griﬃoens
te betreden en met hen contact te zoeken, met een sanctie van twee weken
cel per overtreding. Volgens advocaat
Tomlow, die de Griﬃoens bijstaat en
in overlastzaken gespecialiseerd is, zal
dit vonnis zeker invloed hebben op de
beoordeling van soortgelijke kwesties.

Miljonair laat miljoenen
na aan goede doelen
Was de 82-jarige miljonair Arend
Broekhuis wilsonbekwaam toen hij in
zijn testament liet opnemen dat hij
ruim 12 miljoen aan zowel Stichting
De Zonnebloem als het Leger des
Heils naliet? Volgens zijn weduwe wel.
Ze claimt dat haar man dement was toen
hij een jaar voor zijn dood de wijziging
in zijn testament liet doorvoeren bij
de notaris en eist een nietigverklaring.
Rechtbank Midden-Nederland stelt de
weduwe in maart 2017 in het ongelijk.
Uit verschillende documenten blijkt dat
Broekhuis mentaal niets mankeerde.
Getuigen bevestigen dat. De rechtbank
oordeelt dan ook dat het testament
van de heer Broekhuis rechtsgeldig is.
De nabestaanden gaan in hoger beroep.
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Schone lucht
De overheid moet alles in het werk stellen om op
zo kort mogelijke termijn overal in Nederland aan
de Europese luchtkwaliteitsregels te voldoen.
Ook moet er een overzicht komen van alle
plekken waar de lucht nog te vies is. Dat is het
oordeel van de Rechtbank Haagse in een kort
geding dat Milieudefensie in augustus aanspande
tegen de Nederlandse Staat. Daarin eiste de
milieuorganisatie dat Nederland zich houdt aan de
Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide.
De milieuorganisatie koos voor een kort geding,
omdat de al eerder begonnen bodemprocedure
veel te lang op zich liet wachten. De uitspraak is
een grote overwinning voor Milieudefensie. In
november werd de bodemprocedure behandeld.

‘EEN ZAAK MOET VOOR
MIJ ZINVOL EN JURIDISCH
VERANTWOORD ZIJN’
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‘HET GEBEURT NIET VAAK DAT
ÁLLES INGEWILLIGD WORDT’
Phon van den Biesen (65), advocaat bij Van den Biesen Kloostra
Advocaten in Amsterdam, spande in augustus een kort geding
aan tegen de Nederlandse Staat namens Milieudefensie.

W

ij doen ons stinkende
best!” zei de landsadvocaat tijdens de zitting. Ik
moest een beetje lachen. Daar ging
het in dit kort geding niet om. Dat de
Nederlandse Staat zich moet houden
aan de Europese normen voor fijnstof
en stikstofdioxide is een resultaatsverplichting, geen inspanningsverplichting. Het doet er dus niet toe of
je je best doet of niet, je moet gewoon
de “schone lucht”-norm halen en dat
doet de Staat al veel te lang niet. Deze
zaak had veel media-aandacht, maar
voor mij – als advocaat – was dit geen
unieke zaak. Ik ben al sinds de jaren
tachtig gespecialiseerd in onrechtmatige overheidsdaden. Zo stond ik
bijvoorbeeld de eisers bij in de Kruisraketten-zaak waarin de Staat werd
aangeklaagd wegens schending van
het internationale humanitaire recht
door het plaatsen van kruisraketten
in Nederland. En recent deed ik de
Rookpreventie-zaak waarbij de Staat
volgens de eisers het verbod op contacten met de tabakslobby schond.
De zaak van Milieudefensie hoort
wat mij betreft in dit rijtje thuis.
Ik was blij dat de rechter al mijn
eisen inwilligde. Van tevoren schat
je natuurlijk je kansen als advocaat
in. Een zaak moet voor mij zinvol
en juridisch verantwoord zijn, wil
ik eraan beginnen. Dus dit was een

mooie uitspraak. Het gebeurt niet
vaak dat álles ingewilligd wordt.
De keuze voor een kort geding was
eigenlijk simpel: we hadden de
bodemprocedure al ruim anderhalf
jaar geleden aanhangig gemaakt
maar daar zat geen schot in. De Staat
vroeg continu om uitstel en ook de
rechtbank was traag in het pikken
van een datum. Dat duurde gewoon
te lang en daarom stelde ik mijn clienten voor een kort geding te voeren.
De bodemprocedure is inmiddels in
november behandeld. Volgend jaar
is de uitspraak. In de bodemprocedure zijn onze eisen uitgebreider.
We willen dat de Staat voldoet aan
de veel strengere eisen die de wereld
gezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voor gezonde lucht. Wij eisen
dat de Nederlandse Staat deze gaat
naleven. De rechtbank hoeft geen
rekening te houden met de uitspraak
van de voorzieningenrechter, maar
het feit dat een collega al een belangrijke stap voorwaarts heeft genomen
helpt in deze zaak vermoedelijk wel
mee. Hoe het ook uitpakt, in elk
geval heeft voormalig staatssecretaris Dijksma van Milieu toegezegd het
kortgedingvonnis te zullen naleven.
Dat er naar aanleiding van deze
zaak een spoeddebat is geweest in
de Kamer is ook een enorme stap in
de goede richting.’

33

Laura H. en de
terugkerende jihadisten
Terwijl de pannen nog op het fornuis
staan, vertrekt Laura H. (22) met man
en twee jonge kinderen halsoverkop
naar het kalifaat. Eerst naar Syrië,
later naar Irak. Negen maanden later
keert ze samen met haar kinderen
terug naar Nederland. Ze wordt
direct opgepakt. Het OM verdenkt
haar te zijn teruggekeerd met een
terreuropdracht van IS. Dit wordt een
jaar later ingetrokken. Wel wordt ze
ervan beschuldigd zich welbewust
te hebben aangesloten bij een
terreurorganisatie. Op 13 november
wordt Laura veroordeeld tot twee
jaar gevangenisstraf, waarvan
dertien maanden voorwaardelijk,
voor het medeplegen van
voorbereidingshandelingen die
het plegen van een terroristische
misdaad ondersteunt. De rechter
acht bewezen dat H. goed wist waar
ze aan begon toe ze naar het ISgebied in Syrië reisde, dat ze op de
hoogte was van de misdaden van IS in
Syrië en Irak en dat ze wist dat haar
man deelnam aan de terroristische
strijd van IS. Door te zorgen voor haar
gezin had ze een ondersteunende rol
voor het plegen van terroristische
misdrijven, aldus de rechter. Ze wordt
vrijgesproken van aansluiting bij de
terreurgroep Islamitische Staat (IS).
Ze is naar het kalifaat afgereisd, en
wordt daarvoor ook veroordeeld,
maar dat maakt haar nog géén lid van
IS, oordeelt Rechtbank Ro%erdam.
Zowel het OM als Laura gaat niet in
hoger beroep. Daarmee is de eerste
onherroepelijke veroordeling van
een teruggekeerde vrouw uit het
IS-strijdgebied een feit.

Zaak-Henriquez
Eind juni 2015 overlijdt Mitch Henriquez na zijn arrestatie op een Haags muziekfestival. Hij roept tegen
agenten dat hij een pistool bij zich hee$ en grijpt daarbij naar zijn kruis. Hij verzet zich hevig bij zijn arrestatie.
Vijf agenten zijn nodig om de 42-jarige Arubaan in bedwang te houden. Een dag later overlijdt hij.
Aanvankelijk wordt gedacht dat de toegepaste nekklem de doodsoorzaak is, maar volgens sommige deskundigen
hebben hartfalen en stress tot zijn dood geleid. Zij spreken over het zogenoemde ‘acuut stresssyndroom’.
Het Openbaar Ministerie gaat daarin mee. De oﬃcier van justitie oordeelt dat Henriquez terecht is aangehouden, maar dat de nekklem en pepperspray niet gebruikt hadden mogen worden omdat er geen direct gevaar
was voor de agenten. De oﬃcier van justitie vraagt daarom vrijspraak van doodslag en dood door schuld, maar
acht mishandeling wél bewezen. De eis van de oﬃcier is dat de twee gedaagde agenten geen straf hoeven te
krijgen, omdat de agenten al genoeg gestra$ zouden zijn. De rechtbank doet op 21 december uitspraak.
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Verzoek verhuizing afgewezen
Vader en moeder hebben gezamenlijk gezag over
hun minderjarige kinderen van veertien en zestien
jaar. De hoofdverblijfplaats van de kinderen is bij
de moeder. Moeder hee$ het plan opgevat om met
de kinderen naar Zwitserland te verhuizen. Vader
verzet zich tegen het plan en verzoekt de rechtbank
de hoofdverblijfplaats bij hem te bepalen. Hij laat
beide kinderen inschrijven in de Basisregistratie
Personen (BRP) en op een school in zijn gemeente.
Het verzoek om verhuizing wordt door de rechtbank
afgewezen. Moeder gaat tegen de beslissing van de
rechtbank in hoger beroep. Het hof oordeelt dat
moeder de noodzaak tot verhuizing onvoldoende
aannemelijk hee$ gemaakt. Het hof wijzigt de
hoofdverblijfplaats van de kinderen echter niet.
In rechtsoverweging 5.9 gee$ het hof apart uitleg
aan de minderjarige kinderen zodat zij de beslissing
goed kunnen begrijpen.

‘OUDERS KRIJGEN MET
EEN OUDERSCHAPSPLAN
JUIST NÓG MEER STRIJD’
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‘SOMS IS HET LASTIG OM
ONDERSCHEID TE MAKEN’
Els Lucas (57), advocaat bij Nauta & Lucas Advocaten in
Lelystad, verdedigde in hoger beroep een gescheiden moeder
die met haar kinderen naar Zwitserland wilde verhuizen.

W

at mij betreft was het
verplichte ouderschapsplan er nooit gekomen.
Sinds 2009 zijn alle ouders die uit
elkaar gaan en gezamenlijk gezag
hebben over kun minderjarige
kinderen verplicht om afspraken
te maken over onder andere
zorgverdeling, kinderalimentatie
en informatie-uitwisseling. Mijn
ervaring als familierechtadvocaat is
echter dat ouders die van goede wil
zijn zo’n plan helemaal niet nodig
hebben. Ouders die strijd hebben,
krijgen met een ouderschapsplan
juist nóg meer strijd. Er zijn immers
duizend keer meer redenen om ruzie
over te maken. Neem bijvoorbeeld
de afspraak dat kinderen, als ze
bij de ene ouder zijn, vrij toegang
moeten hebben tot de andere
ouder. Het enkele feit dat in het
plan is opgenomen dat een kind
naar de andere ouder mag bellen
kan ertoe leiden dat een whatsapp
sturen als verboden activiteit
wordt gezien “omdat het in het
ouderschapsplan niet is opgenomen
als communicatiemogelijkheid”.
Dat is schrijnend, en went nooit
als advocaat.
Ik neem alleen zaken aan waar
ik zelf moreel achtersta. Of die
te verdedigen zijn met goede
argumenten. In de hogerberoepzaak
waarin de moeder met twee kinderen
van veertien en zestien jaar naar
Zwitserland wilde verhuizen, waren
er mijns inziens gegronde redenen.
De rechtbank had haar verzoek
afgewezen. Toen ze bij mij kwam,
heb ik gekeken welke argumenten
nog beter belicht konden worden.
Wat was er blijven liggen? De wet
zegt niets over hoe ver gescheiden

ouders uit elkaar mogen wonen.
In 2014 is er wel een overzichtsartikel
in het Familie & Jeugdrechtmagazine
verschenen met jurisprudentie,
maar dit laat een divers beeld zien.
Dit soort zaken zijn heel casuïstisch.
Het belang van het kind staat voorop,
maar soms kan het belang van
een ouder toch de doorslag geven.
Daarbij is het in sommige gevallen
lastig om onderscheid te maken.
Een kind heeft immers ook belang
bij een gezonde ouder.
In de Zwitserland-zaak heeft
het hof de kinderen uitgebreid
gehoord. Een uur in plaats van de
gebruikelijke tien minuten. Dat heeft
wellicht te maken met de leeftijd
van de kinderen. De oudste – een
zestienjarige – heeft immers ook
zeggenschap in één en ander. Qua
verdediging heb ik me met name
gefocust op de medische redenen
van de moeder. Daar was in eerste
aanleg weinig aandacht aan besteed.
De rechtbank heeft onderzocht of
er voldoende economische redenen
waren voor de verhuizing, maar de
onderneming van mijn cliënt kan
overal ter wereld gevoerd worden. Dat
zij juist voor Zwitserland koos, had
te maken met de schone lucht. Mijn
cliënt heeft een huisstofmijtallergie
en één van haar kinderen astma.
Het hof heeft het verzoek uiteindelijk
afgewezen. Voor mij kwam dat
eerlijk gezegd niet als een enorme
verrassing. Het Hof Leeuwarden
heeft in eerdere zaken al laten
zien belang te hechten aan het
feit dat ouders dicht bij elkaar
in de buurt wonen. De moeder
overwoog in cassatie te gaan.
Of dat ook daadwerkelijk gebeurd
is, weet ik niet.’
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Eerste gemeente
berispt om Jeugdzorg
Sinds 1 januari 2015 moeten
gemeenten centraal de jeugdzorg
regelen. Dat betekent dat ze onder
de nieuwe Jeugdwet in kaart moeten
brengen wat er precies aan de
hand is met de hulpbehoevende
jongere. In mei van dit jaar wordt
de gemeente Steenwijkerland op
de vingers getikt. De Centrale Raad
voor Beroep oordeelt dat de eerder
afgewezen hulpvraag van een meisje
met psychische problemen opnieuw
beoordeeld moet worden.
Onder het oude systeem had het
meisje begeleiding voor haar psychische problemen. Op basis van een
advies van het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) besluit de gemeente dat
haar moeder die taak kan overnemen.
Volgens de bestuursrechter schoot
het advies van de CJG echter tekort.
Het bleef bijvoorbeeld onduidelijk
welke stoornis het meisje hee$.

Verbod op ontslag via
prepack faillissement
Het Europees Hof van Justitie maakt
in juli een eind aan het ontslaan van
werknemers via het zogenoemde
prepack faillissement. Het hof deed
die uitspraak in een zaak waar de FNV
in 2015 voor vier werknemers naar de
kantonrechter stapte. Na het faillissement van kinderopvangorganisatie
Estro gingen de activiteiten direct over
naar Smallsteps. Duizend medewerkers
werden door Smallsteps ontslagen.
Aan de hand van de uitspraak van het
Europees Hof moet de Nederlandse
kantonrechter de rechtszaak tegen
Smallsteps verder behandelen.
Als activiteiten van de ene naar een
andere onderneming overgaan dan
gaan de werknemers met al hun rechten en plichten mee. De Nederlandse
wet maakt bij faillissement op die regel
een uitzondering. Het Europees Hof
beperkt die uitzondering tot faillissementen die bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk beëindigen. Is het faillissement gericht op voortze%ing van de
activiteiten dan is die uitzondering niet
toegestaan, volgens de rechter.
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Weigeren gastsprekers
Islamitische Conferentie
De burgemeester mag op grond van de
Gemeentewet mensen weigeren op openbare
manifestaties, maar alleen als er sprake is van
het verstoren van de openbare orde. Behoudens
noodsituaties kan er repressief worden opgetreden.
Niet preventief. Dat laatste was aan de orde in
Eindhoven. De burgemeester had in deze zaak
zeven imams uit verschillende landen in het
Midden-Oosten verboden om aanwezig te zijn
of te spreken op de Islamitische Conferentie,
georganiseerd door Stichting Waqf. De reden was
dat de sprekers zich negatief hadden uitgelaten over
Joden, homo’s, ongelovigen en vrouwenrechten.
Ook zouden zij de gewelddadige jihad hebben
verheerlijkt. Volgens Rechtbank Oost-Brabant hee$
de burgemeester met dit preventieve optreden op
ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt op het recht
op vergadering en betoging, zoals verankerd in
artikel 9 van de Grondwet.

‘GELUKKIG BEPAALT
ONZE GRONDWET DAT ER
EEN CENSUURVERBOD
GELDT IN ONS LAND’
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‘ALS ADVOCAAT MOET JE LEF
HEBBEN EN MOEDIG ZIJN’
Ümit Arslan (31), advocaat bij Arslan & Ersoy Advocaten in
Den Haag, stelde namens Stichting Waqf met succes beroep
in tegen het besluit van de burgemeester van Eindhoven
om ‘haatimams’ te weigeren tijdens een Islamitische
Conferentie die georganiseerd werd door Waqf.

U

moet zich schamen”, stond
er in de dreigmails die ik
ontving. En: “Rot op naar uw
eigen moslimland.” Na een interview dat ik aan de NOS had gegeven,
dachten mensen dat ik samenspande
met de duivel of zoiets. Als advocaat
moet je lef hebben en moedig zijn.
Er is geen ruimte voor angst, anders
kun je dit werk niet doen. Advocaten
zijn de hoeders van de rechtsstaat.
Iemand die onrecht is aangedaan,
heeft recht op verdediging. Ook als
diegene alle schijn tegen zich heeft.
De burgemeester had zijn besluit om
zeven imams uit diverse landen in
het Midden-Oosten te weigeren op
een conferentie gedaan op basis van
de Gemeentewet. De gastsprekers
hadden zich negatief uitgelaten
over Joden, homo’s, ongelovigen
en vrouwenrechten. Ook zouden
zij de gewelddadige jihad hebben
verheerlijkt. Niet alleen werd hen
verboden lijfelijk aanwezig te zijn
bij de conferentie, ook mochten
zij niet van zich laten horen via
Skype of telefoon. Mijn cliënt had
met een andere advocaat bezwaar
aangetekend tegen deze beslissing.
Om één en ander te bespoedigen,
werd ook via de voorzieningenrechter
gevraagd de gastsprekers alsnog toe
te laten. De voorzieningenrechter
liet zich daar echter inhoudelijk
niet over uit. Zij maakte slechts een
belangenafweging en die viel ten
gunste van de burgemeester uit.
Hoewel de conferentie toen al lang
had plaatsgevonden, heeft cliënt
vanuit principiële overwegingen
alsnog mij gevraagd beroep in te
stellen bij de rechtbank.
Het viel me tijdens de zitting op dat
er flink wat kritische vragen werden

gesteld aan de advocaat van de
burgemeester. Deze gaf ontwijkend
antwoord, draaide om de hete brij
heen. Door de kritische houding van
de meervoudige kamer maakte ik al
op dat mijn beroep waarschijnlijk
gegrond zou worden verklaard. Het
vonnis – de burgemeester heeft op
ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt
op het recht van vergadering en
betoging, artikel 9 Grondwet –
leidde tot flink wat politieke
opschudding. Drie maanden later
werd De tijdelijke wet bestuurlijke
maatregelen terrorismebestrijding
aangenomen. Via deze weg moest
het de autoriteiten makkelijker
worden gemaakt om mensen een
gebiedsverbod op te leggen. In een
huidige zaak die ik doe, waarin
een zogenoemde “haatimam”
in Den Haag een gebiedsverbod
opgelegd heeft gekregen voor de
Haagse wijken Transvaal en de
Schilderwijk, werd deze beslissing
dan ook niet genomen op grond van
de Gemeentewet maar op grond
van de Tijdelijke wet bestuurlijke
maatregelen terrorismebestrijding.
Het beroep dat ik hiertegen heb
ingesteld, werd ongegrond verklaard,
maar ik ga namens mijn cliënt
in hoger beroep bij de Raad van
State. De politiek wil duidelijk iets
bereiken, maar het opleggen van een
gebiedsverbod aan een imam die een
bepaald gedachtegoed verspreidt op
grond van de tijdelijke wet behoort
mijns inziens geen stand te houden,
omdat dit een vorm van censuur is.
Gelukkig bepaalt onze Grondwet
dat er een censuurverbod geldt in
ons land en dat houden wij graag
zo. Ik ben zeer blij dat ik hieraan
kan bijdragen.’
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Schadevergoeding voor
missen klassenfoto
De ouders van twee Haagse meisjes
krijgen een schadevergoeding van
500 euro doordat hun dochters niet bij
het maken van de klassenfoto aanwezig
konden zijn. Dat concludeert de
Haagse kantonrechter in de rechtszaak
die de ouders hadden aangespannen
tegen de Montessorischool in
Den Haag. De school laat op
24 september 2015 de schoolfotograaf
komen, de dag waarop hun kinderen
vrij hebben gevraagd vanwege het
Islamitische Oﬀerfeest. Volgens de
kantonrechter is er geen sprake van
bewuste discriminatie, maar wel van
het maken van indirect onderscheid.
De verdediging van de school dat dit
niet met opzet gebeurd is en dat er
sprake is van een ‘onhandige planning’
doet hier aan niets af. Ook niet dat
de school er alles aan gedaan hee$
om de ouders tegemoet te komen,
bijvoorbeeld door de foto ’s morgens
vroeg te laten maken zodat de
kinderen daarna naar het Oﬀerfeest
konden. In oktober wordt bekend dat
de school in hoger beroep gaat.

Aydin C.
Tientallen meisjes in binnen- en buitenland worden door Aydin C. via de webcam misbruikt en gechanteerd. C. praat
ze uit de kleren en als ze daarna geen
‘show’ voor hem willen opvoeren dan
stuurt hij naaktfoto’s van hen naar familie en vrienden. Volgens de rechter is
C. verantwoordelijk voor zijn daden en
belee$ hij plezier aan het vernederen
van meisjes. Er wordt 24 keer kinderpornografie bewezen geacht, 29 keer
aanranding van de eerbaarheid en vier
keer verleiding minderjarige meisjes.
Straf: 10 jaar en 243 dagen cel.
Aydin C. is ook verdachte in de
zaak-Amanda Todd, het Canadese
meisje dat in 2012 zelfmoord pleegt
na verspreiding van een naaktfoto.
Canada wil C. daarvoor zelf berechten, maar C. is tegen de beslissing van
Nederland om hem uit te leveren in
cassatie gegaan.

Voor de diverse kaders is onder meer
gebruikgemaakt van de volgende bronnen:
FNV.nl, NOS.nl, NRC.nl, Volkskrant.nl,
LinkedIn, Milieudefensie, AD.nl, LINDAnieuws,
Nu.nl, Nieuwsbank en Rechtspraak.nl.
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L

ean: voor de een is het een
jeukwoord, voor de ander een
filosofie die aan de basis staat
van een nieuw kantoor. Uit onderzoek van KPMG uit 2016 blijkt dat
meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven lean inzet. De eerste
advocatenkantoren die zich ‘lean’
noemen zijn ook gespot. Maar waar
staat lean eigenlijk voor? En waarom
zou je lean willen zijn?
‘Lean is een containerbegrip
geworden,’ zegt Marcel van Assen,
hoogleraar operational excellence bij
TIAS, de businessschool van Tilburg
University en de Technische Universiteit Eindhoven. ‘In de oorspronkelijke methode ging het om meerdere
dingen: verspilling verminderen,
maar ook operationele stabiliteit,
oftewel uniformiteit, krijgen binnen
een bedrijf. Lean is erop gericht zo
veel mogelijk een systeem of een

Managementmodegril
of een geschikte
filosofie om een
advocatenkantoor
mee te organiseren:
wat is lean eigenlijk?

proces volgens een bepaald ritme te
laten draaien, via continue verbetering en streven naar perfectie.’ De
managementfilosofie werd geboren
in de fabrieken van Toyota. ‘Een auto
is een redelijk standaardproduct,’
zegt Van Assen. ‘Om de drie minuten
rolt er een van de lopende band. Om
dat te kunnen doen, moet je niet
alleen continu verbeteren, maar al
in het ontwerp van het product en
proces alle onnodige of disfunctionele variatie eruit halen.’ In de
dienstverlening is dat moeilijker dan
in de industrie, weet Van Assen. ‘Er
zijn meer variatiebronnen. Maar al
is een sterrenrestaurant minder gestandaardiseerd dan de McDonald’s,
ook daar bereiden ze ’s middags de
standaardonderdelen voor het diner
van die avond voor. Als je standaard
maakt wat standaard kan, houd je
meer tijd over voor maatwerk.’

VERSPILLING
Centraal binnen de lean-gedachte is
het begrip ‘klantwaarde’: de activiteiten of producten die klanten
nodig hebben om een oplossing
voor hun probleem te krijgen, legt
de hoogleraar en consultant uit.
‘Het omgekeerde van
klantwaarde is
verspilling: alles
wat geen waarde

2017 | 10
Advocatenblad_2017_10.indd 39

08-12-17 13:51:35

Rechten studeren doe je
aan de Open Universiteit

Verbeter je positie met een Bachelor of Master in Laws, op jouw manier…
Wil je voor je beroep of uit belangstelling je kennis van en inzicht in het recht
naar een hoger niveau tillen? Denk dan eens aan een Bachelor of Master
Rechtsgeleerdheid. Daarvoor ga je natuurlijk naar de Open Universiteit. Hier
studeer je zoals jij dat wilt. Academisch, maar dan in deeltijd, online, in je eigen
tempo, prima te combineren met je werk en privéleven. Op topniveau! En met
een optimaal studiesucces in het vooruitzicht!
✔ Starten in februari en september
✔ Structuur, maar tegelijk veel vrijheid
✔ Persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
✔ Studeren met Leven Lang Leren krediet
✔ Internationaal erkende, universitaire titel Master of Laws (LLM)
✔ Profielen: Privaatrecht, Staats- en Bestuursrecht, Strafrecht, Fiscaal Recht,
of generiek profiel
✔ Stroom probleemloos door van HBO naar WO met een uniek
schakelprogramma in deeltijd

Vraag nú een persoonlijk studieadvies aan

ou.nl/rechten
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van een kantoor in Breda,
een redelijk traditioneel
kantoor. Het leek me
moeilijk om iemand
voor veertig uur aan
te nemen, terwijl
ik niet zeker wist
of ik voor zoveel
uur werk zou
hebben. Of dat je
iemand aanneemt
die ondermaats
blijkt te presteren.
Dat risico wilde ik niet
nemen.’ Die potentiële
verspilling ging Kloosterboer
tegen door een eigen flexpool op
te zetten, met bijbehorende standaardprocedure bij elke nieuwe
zaak. Cliënten stellen hun vraag via
de LAWYERPOINT-website. Binnen
vierentwintig uur krijgen ze een
samenvatting van hun rechtsvraag
en een prijsopgave teruggestuurd.
Advocaten en juristen uit de pool
beantwoorden de cliëntvragen. De
mensen kunnen ook worden ingezet
om pieken bij andere advocatenkantoren op te vangen. Laat de kwaliteit
te over, dan zal Kloosterboer die
persoon niet meer inschakelen.
‘Het mooie van zo ondernemen is:
als het niet werkt,
ben je zo snel en
flexibel dat je er
meteen op kunt
inspringen,’ zegt
Kloosterboer. ‘Je
kunt nooit een
bedrijf starten in 2016 dat in 2020
nog hetzelfde functioneert. Ik kan
makkelijk meebewegen met de
markt.’ Kloosterboer zit met verschillende klanten elke week aan tafel om
te horen waar het beter kan.

Be

voor de klant toevoegt. Vanuit dat
perspectief zal lean verspillingen
elimineren,’ zegt Van Assen. ‘Dat kun
je in elke branche toepassen.’
Dat dachten de oprichters van het
Utrechtse LEAN LAWYERS ook.
Advocaten Dries Beljon en Paul van
den Berg lazen ‘The Lean Start-up’
(2011, Penguin Books) van Silicon
Valley-ondernemer Eric Ries. Volgens
het principe ‘Find the value, root the
waste’ richtten ze in 2016 hun eigen
kantoor op. Secretaresses zijn er niet
in dienst; die bleken ze niet nodig
te hebben. KEI vinden de advocaten fantastisch, want in het kader
van zo weinig mogelijk verspilling
werken ze zo veel mogelijk digitaal.
Continu kijken naar verbetermogelijkheden zit inmiddels in hun DNA,
legt Beljon (40) uit. ‘Het traditionele
sectie-overleg gaat minder over
jurisprudentie en meer over: wat ging
er deze week mis en wat kunnen we
efficiënter doen,’ zegt Beljon. ‘Sowieso maken wij de lijnen extreem kort.
Paul en ik zijn in vijf minuten bijgepraat. Ik weet negentig procent van
wat er in zijn zaken speelt. Wij zitten
bewust bij elkaar op de kamer.’
Ook Janouk Kloosterboer (30) noemt
haar advocatenkantoor LAWYERPOINT lean. ‘Ik zat in de maatschap
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lean-filosofie niets nieuws,’ zegt
Van Assen. ‘Die zijn al twintig jaar
met lean bezig. Daarop volgden
verzekeraars en accountants,
vervolgens de ziekenhuizen, waarna
zelfs andere non-profitorganisaties
op lean overgingen. Nu lijkt het
na te ijlen in de advocatuur,’
zegt Van Assen.
Is lean dan niet de zoveelste managementmodegril? ‘Dat is afhankelijk
van hoe je lean definieert,’ vindt Van
Assen. ‘Managers hebben last van de
paradoxale uitersten waartussen ze
moeten manoeuvreren. Enerzijds willen ze standaardisatie, want dat drukt de kosten.
Anderzijds willen ze maatwerk leveren; geven waar de
klant specifiek om vraagt.
Daar horen creativiteit en
autonomie bij. Dat vinden werknemers leuker. Zo komen standaardisatie en innovatie tegenover elkaar te
staan: vernieuwen versus verbeteren,
groeien versus snoeien, professionaliseren versus kosten besparen. Als
je lean ziet als een aanpak om kosten
te besparen, dan is het een hype.
Nu het beter gaat met de economie
lijkt deze hype wat af te nemen, en
duiken we op agile, dat meer gericht
is op innovatie dan standaardisatie.’
Volgens Van Assen blijkt lean in de

‘Lean gaat
je bedrijf
niet redden’

PARADOXEN
Het onderzoek van KPMG in 2016
wees uit dat de advocatuur in elk
geval niet voorop loopt in leantoepassingen. ‘Voor assemblage
en productiebedrijven is de
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basis een aanpak om met diverse paradoxen om te gaan. ‘Toyota doet dat
ook: efficiëntie én effectiviteit, lage
kosten en innovaties. Als je naar hen
kijkt, zie je dat lean geen modegril
is.’ Het succes van het autoconcern is
volgens Van Assen mede afhankelijk
van het vermogen om die paradoxen
te gebruiken voor optimalisatie en
innovatie. ‘Mensen gaan er van uit
dat lean leidt tot minder overhead,
terwijl Toyota meer overhead heeft
dan andere automobielbedrijven. Ze
zijn op sommige punten verspillend
om ervoor te zorgen dat ze op andere
vlakken heel efficiënt zijn. Zo gebruiken ze die paradoxen.’

MOOISTE KLUSSEN
Lean wordt te vaak weggezet als kostenbesparingsprogramma, terwijl
het dat niet is, vindt Van Assen. ‘Lean
is gericht op het professionaliseren
van de organisatie, met een kostenbesparend effect.’ Dat het resultaat
kostenbesparing kan zijn, verklaart
volgens Van Assen ook dat de advocatuur nu lean pas lijkt te ontdekken.
‘Dat de prijzen onder druk staan, zal
er wel iets mee te maken hebben,’
vermoedt hij. Dat laatste beaamt
advocaat Beljon. ‘Het is bittere noodzaak om je werkwijze aan te passen.
Klanten zijn kritischer op uren en
tarieven. Als je daar als advocaat niet
mee bezig bent, zit je uiteindelijk in

je eentje voor je uit te staren
of er een keer een klant
komt,’ zegt hij. ‘Het moet
anders in de advocatuur,
anders word je ingehaald.
Niet door robot-lawyers,
maar door niet-advocaten, of klanten zelf. Dat
is ook hoe wij werken: wat
je zelf kunt, doe je zelf. Met
DOConDEMAND geven we 250
modellen gratis weg. Daarmee
kunnen onze cliënten
bijvoorbeeld een contract zelf in elkaar steken. Ik laat een klant
niet betalen voor een
model dat we toch wel
hebben liggen. Ons
werk blijft dan beperkt
tot twee, drie uur sparren met zo’n
klant en dat is eigenlijk het leukst
om te doen. Daar ligt je toegevoegde
waarde als advocaat.’ Ook Kloosterboer kan zich bezighouden met wat
zij het leukst vindt. De IE-advocaat
pikt de mooiste klussen uit het
aanbod en laat de rest uitvoeren door
andere specialisten. Haar werkwijze
zorgt voor tevreden cliënten, zegt ze.
‘Lean levert ons vooral blije klanten op,’ zegt ook Beljon van LEAN
LAWYERS. ‘De filosofie spreekt
hen aan.’

gericht is op een continue stroom van
incrementele verbeteringen. Daarbij
geldt ook de wet van de afnemende
meeropbrengst. Als het laaghangend
fruit geplukt is, wordt het steeds
lastiger. Dan zul je wat meer intelligentie moeten toepassen.’ De hoogleraar denkt dan onder meer aan het
ontwikkelen van cultuur en infrastructuur voor continu verbeteren
gebaseerd op kennis van systeemdynamica, real-time informatievoorzie-

‘Ik laat een klant niet
betalen voor een model dat
we toch wel hebben liggen’
ning en visueel management.
De kost gaat een stukje voor de baat
uit, weet ook Beljon. Niet elke partner
wil wellicht interen op het winstdeel
met dit soort investeringen. ‘Anders
dan veel andere middelgrote kantoren zetten wij waar mogelijk technologie in,’ zegt Beljon. ‘Wij willen zo
efficiënt mogelijk werken. Dus contract review en een due diligence doe
je met software. Je marges worden
dan wellicht iets anders, maar bij ons
gaat het goed.’

SNEL RESULTAAT
Lean toepassen kan
snel resultaat opleveren, weet Van Assen.
‘Als je lean definieert als
continu verbeteren, kun
je snel quick wins behalen
met goedkope, simpele
tools die iedereen kan toepassen,’ zegt hij. ‘Maar lean
gaat je bedrijf niet redden.
Veel bedrijven hebben verspilling en verbeterpunten;
dan zie je snel resultaat.
Groot resultaat vergt veel
meer tijd, aangezien lean

2017 | 10
Advocatenblad_2017_10.indd 42

08-12-17 13:51:39

www.vanderkooijbestersadvocaten.nl

Van der Kooij Besters Advocaten is een advocatenkantoor in
Amsterdam dat zich richt op de particuliere en zakelijke markt. Bij
ons werken zes gedreven advocaten, ieder met een eigen praktijk.
De (juridische) kwaliteit van de dienstverlening is hoog. Naast het
werk in advocatuur is er bij ons kantoor veel aandacht voor het
persoonlijke. De sfeer binnen ons kantoor laat zich kenmerken
als informeel, laagdrempelig, commercieel en resultaatgericht.
Wij adviseren en procederen veel over aansprakelijkheden,
overeenkomsten en ondernemingsrecht.

Wij zijn op zoek naar een:
ADVOCAAT MEDEWERKER (M/V) 32 - 40 uur p/w

zoekt advocaten uit de praktijk!
Dé mogelijkheid om in
een prima omgeving je
eigen praktijk te voeren.
Wij zoeken advocaten
die zelfstandig zijn of
dat willen worden om
op basis van kostendeling
ons team te versterken.

De advocaat die wij zoeken heeft:
• minimaal drie jaar werkervaring als advocaat op één of
meer van de volgende rechtsgebieden: contractenrecht,
aansprakelijkheidsrecht en/of ondernemingsrecht;
• een commerciële instelling;
• behoefte aan uitdaging in de dagelijkse praktijk;
• het vermogen om te denken in oplossingen.

Natuurlijk hebben wij
een no-nonsense
mentaliteit en zijn
we jong en dynamisch,
maar vooral werken
we met kennis van
zaken en met plezier!

Reageer telefonisch (030-2145024) of per mail
(vandenbroek@indepraktijk.com).

Sollicitaties met C.V., foto en motivatie kun je per e-mail sturen
naar janpaul@vanderkooijbestersadvocaten.nl t.a.v. mr. J.P. van
der Kooij. Voor meer informatie kunt telefonisch contact op nemen
met mr. J.P. van der Kooij of mr. V.M. Besters op nummer
020 471 37 18

Waar? Maliesingel 22 in Utrecht.
Aan de bereikbare rand van de binnenstad.

www.indepraktijk.com

Telefoonservice voor de advocatuur

Telefoonservice

Agendabeheer

Opvang Overﬂow

Wij werken voor +200 advocatenkantoren, kennen de juridische terminologie en werken discreet
Call Care Nederland | 010 – 280 3333 | info@callcare.nl | www.callcare.nl

Prikbord voor profes s i ona l s
IJSBRAND OUDSHOORN

Zorgeloos digitaal procederen
Snel digitaal stukken inleveren
Jarenlang verstand van zaken
We staan voor veilig werken

Robert Stallmann
robert@armarium.nl, 088 550 4482, www.armarium.nl

Urios
info@urios.nl
www.urios.nl
Alkmaar | 072 - 512 22 05
Met Urios voert u uw volledige kantooradministratie
eenvoudig in één softwarepakket. Urios biedt u
overzichtelijk cliënt- en dossierbeheer, een snelle
manier om uw tijd te schrijven, eventueel met
behulp van de stopwatch, en uiteraard een efficiënte
werkwijze om te declareren en herinneren.
U bepaalt welke modules u wenst te gebruiken. Zo
stelt u zelf het ideale en meest voordelige pakket
samen om zo prettig mogelijk te kunnen werken.
Lokaal of in de cloud, aan u de keuze.

Voor meer informatie: 024 - 360 77 10 óf mail@capitalmediaservices.nl
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IE-RECHT GROEIT
MEE MET DE
CREATIEVE MARKT

DOOR!/!OLGA!HOEKSTRA
ILLUSTRATIES!/!ANNET!SCHOLTEN

De bescherming
van intellectuele
eigendommen is
booming business.
Ook binnen de
advocatuur is het
IE-recht een
groeimarkt.
Drie IE-advocaten
geven hun visie.
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et intellectueel eigendomsrecht is volop in ontwikkeling. Dat merkt ook Bastiaan
van Ramshorst (42), advocaat bij
Stichting BREIN in Hoofddorp, de
belangenbehartiger die optreedt
tegen auteursrechtschendingen.
Hij onderscheidt twee belangrijke
trends in het auteursrecht, een belangrijke pijler onder het intellectueel eigendomsrecht.
Zo zijn de zorgplichten die gelden
voor tussenpersonen op het internet zoals ISP’s, hostingbedrijven
en online platformen meer en meer
ingevuld. Lange tijd gingen velen
ervan uit dat de zogenaamde safe
harbor-bepalingen – die bepaalde
internettussenpersonen vrijwaren
voor aansprakelijkheid voor gedragingen van hun klanten – met zich
meebrachten dat die tussenpersonen
ook verder helemaal niets hoefden
te doen om inbreuken tegen te gaan,
aldus Van Ramshorst. ‘Recente
arresten van het Europees Hof van
Justitie maken duidelijk dat deze
tussenpersonen wel degelijk zorgplichten hebben.’
Een tweede belangrijke ontwikkeling is de andere invulling van het
auteursrechtelijke begrip ‘openbaar
maken’ door het Hof van Justitie.
Dat moet volgens het hof functioneel
benaderd worden en niet technisch.
Van Ramshorst geeft aan dat in de
afgelopen jaren in Nederland het
begrip steeds (relatief beperkt) door
een technische bril werd bezien. ‘Als
er dan bijvoorbeeld geen sprake was
van doorgifte van een signaal door
de beweerdelijke inbreukmaker, zou
er in die lezing geen sprake zijn van
inbreuk.’
Het hof ziet dit echter anders. In de
reeks recente arresten (Sanoma vs.
GeenStijl over gelekte blootfoto’s;

BREIN vs. Filmspeler
over een voorgeprogrammeerde mediaspeler met
hyperlinks naar illegale
bronnen en BREIN vs.
Ziggo/XS4All over de website
The Pirate Bay met torrent-verwijzingen naar ongeautoriseerde
kopieën van entertainmentcontent,
red.)1 heeft de Europese rechter ook
onder meer hyperlinks en andere
verwijzingen naar auteursrechtelijk
beschermde werken die ergens anders staan opgeslagen gelijkgesteld
aan bijvoorbeeld het ter beschikking
stellen van een illegaal gekopieerde
dvd. Van Ramshorst: ‘Het hof kijkt
aldus relatief praktisch hoe consumenten beschermde content anno
2017 tot zich nemen.’

ENORME GROEI
Het intellectueel eigendomsrecht
heeft de afgelopen jaren een enorme
groei doorgemaakt. En de rek is er
nog niet uit. Dat komt deels doordat
tegenwoordig eigenlijk iedereen
maker is, met een eigen website,
Facebook, Instagram enzovoort,
omschrijft Van Ramshorst. ‘En
veel vaker dan vroeger wordt er ook
potentieel inbreuk
gemaakt, bijvoorbeeld door foto’s
te publiceren
zonder toestemming van

de oorspronkelijke maker.’
Max van Olden (44), advocaat bij
Tanger Advocaten in Velsen en
gespecialiseerd in het IE-recht én
succesvol thrillerauteur: ‘Het aantal
schendingen neemt toe omdat iedereen wel toegang heeft tot illegale
content.’ Van Olden heeft het gevoel
dat er ook meer geprocedeerd wordt.
Zowel door particulieren als kleine
zelfstandigen. Die worden in beginsel immers volledig gecompenseerd
voor de advocaatkosten aangezien
in het IE-recht een volledige proceskostenvergoeding geldt. ‘Maar als je
procedeert tegen een andere kleine
partij, een particulier bijvoorbeeld,
dan mag de kantonrechter in zeer
eenvoudige zaken van die regeling
afwijken met als gevolg dat de kleine
zelfstandige er wel degelijk bij in
schiet.’ Volgens Van Olden zijn makers tegenwoordig zeker bereid geld te
investeren om
hun gelijk te
halen, maar
hij denkt ook
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dat veel kleine zelfstandigen een
zekere mate van inbreuk op hun werk
als verlies incalculeren.

KANSRIJK
Willem Hoyng (71), advocaat en
managing partner bij HOYNG ROKH
MONEGIER te Amsterdam, hoogleraar IE-recht aan de Universiteit
van Tilburg en voorzitter van de
VIEPA – de Vereniging Intellectueel
Eigendom Procesrecht Advocaten –
denkt dat het zo slecht niet is als
kleine zelfstandigen of particulieren
alleen gaan procederen wanneer de
zaak echt kansrijk is. De volledige
kostenvergoeding geeft in elk geval
een afschrikwekkende werking. De
kans is namelijk dat de procederende
partij de totale rekening gepresenteerd krijgt als blijkt dat hun claim

ADVOCATENB!D

toch niet zo stevig was. Tegenwoordig zijn meestal indicatietarieven
van toepassing zodat een partij kan
inschatten wat het risico bij verlies
is. ‘In sommige gevallen is
procederen
gewoon niet
te voorkomen,
bijvoorbeeld
als het gaat om
octrooien in farmaciezaken waar de
schade van een inbreuk kan oplopen
tot vele tientallen miljoenen euro’s.
Kostenveroordelingen tot 500.000
euro zijn dan geen probleem.’
Hoewel Hoyng aangeeft dat het in
sommige zaken simpelweg niet anders kan dat partijen elkaar treffen
in de rechtszaal, pleit hij ook voor
meer creativiteit binnen het speelveld van intellectueel eigendomsrecht. ‘Je moet in meer dan alleen
juridische oplossingen denken. Het
intellectueel eigendomsrecht speelt
zich af in een commerciële wereld
waar men probeert zo goed mogelijk
een product te verkopen. Dat moet je
in ogenschouw nemen. Je kunt aan
een cliënt aangeven wat je juridisch
kunt proberen, maar je kunt ook over
die grenzen heen springen en gaan
kijken naar wat er commercieel mogelijk is. En af en toe zal er
moeten worden geprocedeerd, daar zit soms niets
anders op.’ Die sprong zal
voor sommige juristen
overigens een uitdaging
worden. ‘Helaas zijn juristen vaak geen zakenlieden
met creatieve ideeën.’
Van Olden vindt, net als
Hoyng, een mentaliteits-

verandering geen gek idee. ‘Als jurist
in de creatieve branche moet je je
zeker creatief proberen op te stellen,’
stelt hij. ‘Ik reken een aantal reclamebureaus tot
mijn clientèle
en die jongens
hebben geen
zin om steeds
te horen wat er
allemaal níét
kan. Ik probeer altijd mee te denken
en eventueel langs een andere weg
tot resultaat te komen.’

‘Nederland moet
het hebben van
innovatie en creatie’

PERSOONLIJKHEIDSRECHT
De andere kant op geldt hetzelfde.
Niet alleen de jurist zou creatiever
moeten denken, maar ook de makers
moeten zich zelf beter (juridisch)
wapenen. Zouden makers dan
beter onderricht moeten worden,
als het gaat om hun intellectueel
eigendomsrechten? Ja, stellen
Van Olden en Hoyng. ‘Het is
vreemd dat een architect tijdens
zijn studie niet eens leert dat hij
een persoonlijkheidsrecht op zijn
werk heeft zodat hij kan optreden
tegen verminking. Of dat sommige
webdesigners niet weten dat
voor gebruik van foto’s die ze op
internet vinden, over het algemeen
een licentievergoeding moet
worden betaald,’ vindt Van Olden.
‘Ik beschouw het als een voorrecht
om het auteursrecht, waar ik in ben
afgestudeerd, nu ook vanuit “het
veld” te kunnen ervaren. Als auteur
merk ik dat de exploitatie van boeken
enorm versnipperd is. Naast een
royaltyregeling voor het fysieke boek
heb ik met mijn uitgeverij afspraken
gemaakt over audiobooks, e-books,
uitleningen van e-books, streaming
en digitale boekenclubs. En dan heb
je nog aspecten als vertalingen en
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de positie van de agent. De leek is al
snel het overzicht kwijt.’
‘Het intellectueel eigendomsrecht is
zo belangrijk geworden binnen onze
economie, dat ik niet snap dat het
geen betere plaats krijgt binnen het
hoger onderwijs,’ stelt ook Hoyng.
Hij pleit ervoor het IE-recht een vast
onderdeel te maken
van universitaire opleidingen zoals rechten, economie en de
bètawetenschappen.
Ook binnen creatieve opleidingen hoort
het vak een plaats te krijgen. ‘Het is
toch gek dat mensen die afstuderen
aan de kunstacademie, nooit iets
horen over intellectueel eigendomsrecht? Het zou goed zijn dat zij op
z’n minst een aantal basisprincipes
bijgebracht krijgen.’

gebied als qua marketing.
Denk aan bedrijven als
Philips, ASML, Diesel en
G-Star RAW die het goede
voorbeeld geven. De bescherming van intellectueel
eigendomsrecht is daarbij
van groot belang, zonder dat
dan weer moet leiden tot onterechte monopolies.’
Hoyng voorspelt dat de bescherming
van innovatie belangrijker wordt
en de concurrentie met betrekking
tot innovatie scherper. Als in de
lagelonenlanden, zoals China en
India, het welvaartspeil stijgt, wordt
ook daar innovatie belangrijker. ‘Ook
daar zitten slimme mensen. Je ziet
dat de productie inmiddels verschuift
naar nog armere landen, zoals
Bangladesh en
dat vanuit China
en India nu ook
innovatieve
en creatieve
concurrentie
begint te komen.
Voor ons is het heel belangrijk om
slim en innovatief te blijven en daar
steeds beter in te worden. Wij moeten
blijven investeren in creativiteit en
innovatie. Het intellectueel eigendomsrecht biedt daar de bescherming voor.’
Van Ramshorst refereert in dat kader
aan onderzoeken van de SEO en van
EUIPO.2 ‘Deze onderzoeken laten een
gestage groei zien van het percentage van het bnp dat met intellectueel
eigendomsrecht gerelateerde industrieën gemoeid is. Ook het aantal
banen in IE-intensieve industrieën
neemt toe.’
Dat er meer advocaten komen die
zich toeleggen op het intellectueel
eigendomsrecht, is dan ook niet
vreemd. Hoyng: ‘Toen ik begon,

‘Er zijn mensen
die maar wat
zitten te fröbelen’

LAGELONENLANDEN
Dat intellectueel eigendomsrecht
booming business is voor westerse
economieën zoals die van Nederland,
is volgens Hoyng begrijpelijk. Het
belang ervan neemt volgens hem
alleen maar toe. Nederland moet het
opnemen tegen lagelonenlanden als
het gaat om productie en daarmee
kan het niet concurreren. ‘Daarom
moeten wij het hebben van innovatie en creatie. Zowel op technisch

waren er rond de twintig man die
zich bezighielden met dit vakgebied,
nu zijn het er een paar honderd.’
Hij ziet dat ook bij de VIEPA, de
Vereniging Intellectueel Eigendom
Procesrecht Advocaten waarvan hij
voorzitter is. Het aantal leden stijgt,
van vijftig bij de oprichting in 2015
naar ruim honderddertig nu.
Hoyng pleit in dezen wel voor een
kwaliteitsmaatstaf binnen het
vakgebied, bijvoorbeeld in de vorm
van een extra toets die advocaten
dienen af te leggen. Dat is precies
de reden dat de VIEPA is opgericht.
Alleen advocaten die lid zijn van een
specialisatievereniging zouden zich
IE-advocaat mogen noemen, stelt hij.
‘Er zijn mensen die maar wat zitten
te fröbelen. Ik mag als IE-advocaat
ook asielzaken doen, maar dat is nog
geen garantie dat ik ook weet waar
ik mee bezig ben.’

NOTEN
1 BREIN / Ziggo & XS4ALL: ECLI:EU:C:2017:456.
BREIN / Filmspeler: ECLI:EU:C:2017:300.
Sanoma /GeenStijl: ECLI:EU:C:2016:644.
2 Zie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/
web/observatory/ip-contribution.
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BLAUWDRUK VOOR
HERZIENINGSZAKEN
Het Openbaar Ministerie
moet in herzieningszaken
nauwer samenwerken
met de advocatuur, aldus
Geert-Jan Knoops. Hoe?
Dat is te lezen in zijn nieuwe
boek De laatste kamer.

DOOR!/!TATIANA!SCHELTEMA
BEELD!/!RUBEN!HAMBURGER

H

et is toch een beetje alsof je de kalkoen betrekt bij de discussie over het
kerstdiner,’ zei advocaat-generaal
Serge Lukovski over de intensieve samenwerking met advocatenechtpaar Knoops tijdens het
herzieningsonderzoek in de Spelonk-zaak, begin
2013 op Bonaire. Ook voor Lukovski’s collega
Gerard de Haas, de advocaat-generaal die was belast met de dagelijkse leiding over dat onderzoek,
was het allemaal wat onwennig geweest.
Het onderzoek draaide om een dubbele moord
die in 2005 was gepleegd bij de Spelonk-vuurtoren op Bonaire. Twee mannen waren op grond
van valse getuigenissen veroordeeld tot acht
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en vierentwintig jaar cel. Via vasthoudende burgerspeurders was de
zaak op Knoops’ bureau beland.
Na grondig eigen onderzoek hadden
Gert-Jan Knoops en zijn vrouw Carry
Knoops-Hamburger in 2012 een
herzieningsverzoek ingediend bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Curaçao. Het hof had in een
tussenvonnis een nieuw onderzoek
(‘Phoenix’) naar de zaak gelast en dit
liep, niet verrassend, vlak langs de
lijntjes van Knoops’ vooronderzoek.
Toch was de gewaarwording dat
sommige, op verzoek van de advocaten gehoorde getuigen al door
team-Knoops bleken te zijn ‘voor-verhoord’, advocaat-generaal De Haas
in het verkeerde keelgat geschoten.
Volgens hem was het in strijd met
‘alle regelen der advocatuur’, zo
had hij de raadsman per mail laten
weten, en dus waren die getuigen
nu ‘besmet.’ Hij had per kerende
– middernachtelijke – post antwoord
gekregen, aldus De Haas. Júíst in een
revisieprocedure, schreef Knoops,
waarbij het aan de verdediging is om
de onschuld van de onterecht veroordeelde aannemelijk te maken, diende
de advocaat zich ‘creërend, dat wil
zeggen: zelf bewijs vergarend’ op te
stellen – en het horen van getuigen
en het doen van nieuw onderzoek
hoorden daar nu eenmaal bij.
Met de onderlinge verhoudingen is
het sindsdien wel goed gekomen:
Lukovski en De Haas waren beiden
bereid een voordracht te houden op
het minisymposium dat kantoor
Knoops’ Advocaten vorige maand [op
26 november] organiseerde [in het
Amsterdamse Hilton Hotel], ter gelegenheid van Gert-Jan Knoops’ dertigjarig jubileum als advocaat. Het
thema: gerechtelijke dwalingen, een
specialisme dat Knoops zich in de
loop der jaren eigen heeft gemaakt,
[in beginsel volledig pro Deo – een
probleem dat hij in 2011 al aankaartte in het Advocatenblad].
Sinds 2012 maakt zijn kantoor (via
het Knoops Innocence Project)
deel uit van het wereldwijde Inno-

cence Network, dat tot doel heeft
om gerechtelijke dwalingen recht
te zetten. Vaak met behulp van
oud-rechercheurs, studenten [via
rechtspsycholoog Peter van Koppens
Project Gerede Twijfel], vrijwilligers
of Peter R. de Vries. Ernstige missers
van politie, justitie en rechterlijke
macht bracht hij zo aan het licht: in
de Puttense moordzaak (2001), de
zaak Ina Post (2009), de Hilversumse
Showbizzmoord (2016) en de Zes van
Breda (die nog loopt), om er enkele
te noemen.
Maar in veel meer zaken zijn alle
inspanningen tevergeefs, viel vorige
maand nog te zien in de RTL-serie
Onschuldig, waarin het echtpaar
Knoops-Hamburger bij
enkele herzieningszaken
werd gevolgd.
Speurwerk van de advocaten en nieuwe deskundigenrapportages leverden in een Curaçaose
moordzaak, de Drontense Bosmoord
en de Amsterdamse Butlermoord
duidelijk nieuwe inzichten op, maar
de Hoge Raad wees ze af.
Waaróm bleef – ondanks manmoedige pogingen van een persraadsheer
van de Hoge Raad om het uit te leggen – nogal vaag. Wat bleef hangen,
was het onbestemde gevoel dat
justitie en rechters onvoldoende oog
hebben voor alternatieve scenario’s
of, erger nog, vooral bezig zijn met
zichzelf in te dekken.
Voor de cliënten van Knoops (en met
hen, de kijker) was het een zichtbare
verademing dat hun advocaten de
moeite namen om nou eens wél
fatsoenlijk onderzoek te doen. Voor
hen was Knoops [oké, mede dankzij
het ideale-schoonzoonimago van
maker Peter van Vorst] het enige
nog geloofwaardige gezicht van de
rechtsstaat. Knoops zelf kaartte dit
probleem aan op zijn symposium
door een viertal aanbevelingen
te doen. Niet het vermoeden dat
iemand onschuldig is, maar de vraag
of een herziening tot vrijspraak
kan leiden, zou de Hoge Raad bij
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herzieningszaken tot criterium
moeten dienen. Daarnaast zou de
beoordeling of bewijsmateriaal
opnieuw onderzocht mag worden bij
één instantie moeten liggen en niet,
zoals nu het geval is, bij advocatengeneraals in verschillende ressorten.
Ook vindt hij dat bewijsmateriaal
niet zonder toestemming van de
veroordeelde mag worden vernietigd,
zodat onterecht veroordeelden
de mogelijkheid behouden
om te profiteren van nieuwe
wetenschappelijke inzichten – in
de Verenigde Staten is dat al sinds
2004 bij wet geregeld. En het zou
mooi zijn als de samenwerking
tussen advocaten en OM in de

Bewijsmateriaal niet
vernietigen zonder
toestemming veroordeelde
Spelonk-zaak tot ‘blauwdruk’ zou
dienen bij toekomstige herzieningsonderzoeken.
Die laatste aanbeveling was
duidelijk gericht aan Gerrit van der
Burg, voorzitter van het College
van procureurs-generaal, die het
eerste exemplaar van Knoops’ legal
thriller De laatste kamer, die hij
baseerde op de Spelonk-zaak, in
ontvangst mocht nemen. Net als
eerder Lukovski bezwoer Van der
Burg dat het Openbaar Ministerie
‘er niet is om verdachten achter de
tralies te krijgen, maar elke dag
wéér op zoek is naar de waarheid,
naar recht en genoegdoening’.
Maar, zei de procureur-generaal
ook: ‘Het vergt moed, véél moed, om
eventuele fouten die in het verleden
zijn gemaakt, waar veel mensen op
de één of andere manier aan hebben
bijgedragen, om te zetten naar een
perspectief voor de toekomst. En
dat is precies wat er gebeurt bij een
herzieningszaak. Die perspectieven
willen we uitdrukkelijk overeind
houden bij zaken die zich daarvoor
lenen. We blijven erover in gesprek.’
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CIJFERS EN ELLEBOGEN
Hij was in het verleden partner bij twee
Zuidas-kantoren, maar kon de ‘heersende
zucht naar macht en geld’ niet meer aan.
Tegenwoordig runt oud-notaris Hubert-Jan
van Boxel een juridisch adviesbureau.
Over zijn ervaringen in de Amsterdamse
advocatuur schreef hij De groenteboer
uit Den Haag (2017, BoekenGilde).
Hoewel voorzien van fictieve namen,
werd door een voorpublicatie
in Quote al snel duidelijk dat de
werelden van kantoren Floreyn
& De Reght en Sønman & De Wit
eigenlijk staan voor Loyens & Loeff
en AKD. Het boek doet denken aan
De urenfabriek van Fleur Brockhus
uit 2012, dat ook ging over de mores
op de Zuidas. Die vergelijking gaat
maar ten dele op. Waar Brockhus
haar verhaal verwerkte in een
fictieve roman, houdt Van Boxel
het met zijn autobiografie dicht bij
zichzelf met persoonlijke anekdotes

en verhalen, waarbij alleen namen
zijn aangepast. Van Boxel laat weinig
heel van de cultuur op de Zuidas
en van ‘de zucht naar meer’. De
ondertitel van zijn verhaal spreekt
boekdelen: ‘De littekens van een
kwart eeuw juridische bovenwereld’.
Desondanks is het boek niet zwaar
op de hand. De anekdotes dateren
van zijn kindertijd tot het heden
en zijn voorzien van een gezonde
dosis humor, een doorgaans
luchtige toon en – wellicht wat
minder bescheiden – ook wat
borstklopperij.

ICC SPIL IN
AMERIKAANSE
THRILLER
De Amerikaanse auteur Sco$ Turow,
met meer dan dertig miljoen verkochte
boeken ook wel de grootmeester van
de legal thriller genoemd, kwam naar
Nederland voor een nieuw verhaal over
het Internationaal Stra'of in Den Haag.
Het resultaat is Getuigenverklaring (2017, Uitgeverij
Prometheus), vertaling van het oorspronkelijke Testimony.
In dit rechtbankdrama wordt
advocaat Bill ten Boom gevraagd
om in Bosnië de verdwijning
van honderden vluchtelingen uit
Kosovo te onderzoeken. Dubbele
agenda’s, verleidingen, intriges
en politieke spelletjes maken het
lastig om de waarheid boven tafel
te krijgen. Voor zijn onderzoek
reist hij de wereld over en belandt
in de kringen van Servische

paramilitairen, beroepscriminelen
en de Amerikaanse overheid.
Uiteindelijk eindigt het verhaal
waar het begon: de rechtszaal van
het Haagse Internationaal Strafhof.
Een intrigerend en meeslepend
verhaal dat goed de dilemma’s en
inspanningen van de advocaat in
beeld brengt. Klein minpunt: het
boek komt door de lange proloog
wat moeizaam op gang.

RECHTERLIJKE
ANEKDOTES
Rechters zijn er in allerlei
soorten en maten met
ieder hun eigen werkwijze.
Ook het Europees Hof van
Justitie hanteert niet altijd
een eenduidige aanpak.
Reden voor Jasper Krommendijk,
docent Europees Recht aan de
Radboud Universiteit Nijmegen,
en Marc Loth, hoogleraar
Privaatrecht aan Tilburg University
én oud-raadsheer bij de Hoge
Raad, om zich hierover te buigen.
Waarom stellen nationale
rechters eigenlijk prejudiciële
vragen aan het Hof van Justitie
van de EU (HvJ)? Van wat voor
antwoorden voorziet het HvJ
deze vragen? En wat doet de
verwijzende rechter met deze
antwoorden? In drie delen worden
deze vragen in Europese rechters
in gesprek (Boomjuridisch, 2017)
besproken. Een vlot boek met
verhalende annotaties over
de interactie tussen nationale
en Europese rechters, over
hun motieven en opvattingen.
Geschikt voor iedere advocaat die
meer achtergrondinformatie wil
over de rechtsontwikkeling van
zijn vakgebied.
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COLUMN
DOOR!/!TRUDEKE!SILLEVIS!SMITT

NIET TE MISSEN
HISTORISCH
DRAMA
Tokyo Trial is een historisch
drama dat geen drommen
mensen zal trekken. Filmliefhebbers met een voorliefde
voor (internationaal) strafrecht
mogen hem echter niet missen.
Tokio, 1946. Bert Röling, rechter en
hoogleraar Indisch recht, neemt deel
aan het Tokio Tribunaal. Het tribunaal
is de Japanse tegenhanger van het
Proces van Neurenberg. Röling, gespeeld door Marcel Hensema, verwacht
een min of meer klassieke strafzaak,
maar dat pakt anders uit.
Cultuurverschillen, juridische tegenstellingen en politieke belangen drijven
een wig tussen de elf rechters. Waar
vooraf was gerekend op een halfjaar,
duurt het uiteindelijk ruim tweeënhalf
jaar. Gedurende die periode verandert
Röling meer dan eens van mening
over wat de grondslag voor het proces
dient te zijn.
Tokyo Trial kan met recht een internationale film worden genoemd, met acteurs van verschillende nationaliteiten.
Dat maakt het bijzonder dat de Nederlander Röling centraal staat. Het script
is dan ook gebaseerd op de biografie
van de zoon van Bert Röling uit 2014.
Opdrachtgever voor de film, geregisseerd door Pieter Verhoeff, is onder
andere de Japanse staatstelevisie.
De filmmakers leggen een rechtstreeks
verband tussen het naoorlogse proces
in Japan en de oprichting van het ICC
ruim een halve eeuw later in Den Haag.
Tokyo Trial werd in 2016 ook uitgebracht als vierdelige minitelevisieserie
op Netflix. De bioscoopversie draait
vanaf 11 januari in diverse filmhuizen.

Handje contantje
Wat zijn ook weer de regels rond het betalen en in
ontvangst nemen van contant geld? Mag je ‘tot en met’
€ 5.000 euro aannemen zonder overleg, of is het ‘tot’
dat bedrag? Ja ja, je moet het precies weten. Een beetje
goochelen met klok en klepel levert niks op.

I

n november 2016 kreeg mr.
X tot twee keer toe zijn cliënt
meneer K aan de deur met met
een bedrag van € 5.000 in contanten. De ene keer namens de ene
vennootschap, de andere keer
namens een andere, althans dat
dacht mr. X. Kan precies, dacht hij
nog. Maar hij zat ernaast.
Contante betalingen doen of
ontvangen mag alleen als er feiten
of omstandigheden zijn die dat
rechtvaardigen. En als het gaat
om een gezamenlijk bedrag van
€ 5.000 of meer in één zaak, of
in één jaar voor dezelfde cliënt,
moet je vooraf overleggen met de
deken. Is overleg voorafgaand aan
de betaling redelijkerwijs niet
mogelijk, dan moet het subiet
daarna. Aldus artikel 6.27 Verordening op de advocatuur (Voda).
Maar mr. X kwam er pas in januari 2017 achter dat hij in dit geval
met de deken had moeten overleggen. Hij stapte alsnog zelf naar
de toezichthouder: per ongeluk
geen overleg gepleegd, sorry, en
was graag tot nadere toelichting
bereid. Er volgde een gesprek,
maar wat daarin ook werd gezegd,
de deken kende geen genade:
hij diende een bezwaar in bij
de tuchtrechter.
Ook daar erkent mr. X dat hij fout
zat – maar ja, hij dacht dus dat
het ‘tot en met’ was, en dat het

om twee verschillende cliënten
ging, en inmiddels nam men op
kantoor helemaal geen contante
betalingen meer aan…
Maar net als de deken houdt de
Bossche tuchtrechter het strak.
Binnen een jaar twee keer € 5.000,
zonder overleg met de deken, en
zonder feiten of omstandigheden
die contante betaling überhaupt
rechtvaardigden: het leverde mr.
X een waarschuwing op. Waarbij
de spontane melding van de fout
dan wel als verzachtende omstandigheid werd meegewogen.
Wat moet je je trouwens voorstellen bij ‘feiten of omstandigheden die contante betaling
rechtvaardigen’? De toelichting
bij artikel 6.27 Voda noemt een
paar voorbeelden: betaling van de
eigen bijdrage bij een toevoeging,
de betaling van griffierecht, of het
geval dat de cliënt bijvoorbeeld
geen bankrekening kan krijgen of
dat zijn rekening is geblokkeerd.
Mr. X kan nog in beroep. Net als
een andere mr. X, die in een zaak
over hetzelfde onderwerp maar
met iets andere feiten op dezelfde
dag door dezelfde tuchtrechter
gewaarschuwd werd.
Op de website Advocatenblad.nl
verschijnt elke woensdag een
nieuwe tuchtrechtcolumn van
Trudeke Sillevis Smitt.
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SMART
CONTRACTS
WORDEN
VOLWASSEN
DOOR!/!NATHALIE!GLOUDEMANS-VOOGD

Automatische a'andeling van
verzekeringsclaims, aanspraken op
zorg die zonder tussenkomst van derden
geregeld worden. In 2018 breken dit soort
smart contract-toepassingen definitief door.

S

lim is een smart contract niet
per definitie. Ook is het niet
per se een contract. Maar wat
valt er dan wel onder te verstaan?
Tegen die kwestie liepen smart contract-experts van twintig organisaties
uit het bedrijfsleven, de overheid, het
onderwijs en toezichthouders dit jaar
aan. De deskundigen, onder wie advocaten van Kennedy Van der Laan,
Pels Rijcken en Van Doorne, vormen
de Smart Contract Werkgroep van
de Dutch Blockchain Coalition. Nu
smart contracts in opkomst zijn,
stelden zij zich tot doel te onderzoeken welke vragen of hiaten in
wet- en regelgeving bestaan bij smart
contracts en wat de kennisbehoeften
zijn op dat vlak. Maar het bleek eerst
nodig een eenduidige definitie op te
stellen (zie ‘Wat is een blockchain
smart contract?’). Kort gezegd: een
smart contract is een computerpro-

gramma en niet altijd een overeenkomst (zie ‘Verschijningsvormen’).

SCHAALBAAR
Maandelijks kwam de werkgroep
vanaf december 2016 bij elkaar om
praktijkvoorbeelden van smart contract-toepassingen te bespreken. ‘Als
ik kijk naar het type experiment, dan
worden smart contracts volwassen,’
zegt Sandra van Heukelom-Verhage,

partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en lid van de Smart
Contracts Werkgroep. ‘Maar de pilots
die we bekeken, zijn nog niet erg
schaalbaar. Dat is waar 2018 voor gebruikt gaat worden: toetsen of wat je
met een bouwer hebt bedacht werkt
en dat groter maken.’
Critici die denken dat het niet zo’n
vaart zal lopen, zijn er volop. Smart
contracts zouden vooral een fantasti-

Verschijningsvormen
Hoe zijn de verschillende verschijningsvormen van smart
contracts juridisch te duiden? De Smart Contract Werkgroep
noemt de zeven meest voorkomende vormen:
1. Een overeenkomst of ter uitvoering van een overeenkomst.
2. Opschortende of ontbindende voorwaarden.
3. Eenzijdige rechtshandelingen.
4. Publiekrechtelijke besluiten.
5. Bewijsmiddelen.
6. Automatische uitvoering van al dan niet we%elijke processen.
7. Naleving van we%elijke verplichtingen.
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sche manier zijn om geld te verliezen.
Door verschillende hacks raakten
de afgelopen maanden miljoenen
dollars permanent geblokkeerd in
de blockchain, als in een eeuwigdurende escrow. Van Heukelom ziet
die problemen ook, maar maakt
onderscheid tussen de transactiepraktijk, waarbij grote hoeveelheden
geld worden vastgezet, en andere
vormen van smart contracts. ‘Ik ben
juist fan van die andere toepassingen. Administratieve processen,
stappen die leiden tot een bepaalde
aanspraak of vaststelling: daar zijn
smart contracts heel geschikt voor.
Dan is de hele geldvraag niet nodig.
Bij die toepassingen gaat het meer
om de zekerheid dat het juiste proces
wordt gevolgd.’ Van Heukelom geeft
als voorbeeld: ‘Zet drie mensen neer
om een proces uit te voeren en iedereen doet het anders. Smart contracts
brengen veel gelijkheid en zekerheid:
er is maar één manier van uitvoeren.’
Maar ook voor die toepassingen
waarbij het risico van geld verliezen
minder speelt, zijn er vragen. Grote
wetswijzigingen acht de werkgroep
niet nodig. Maar hoe bescherm je
bijvoorbeeld persoonsgegevens, hoe
werken redelijkheid en billijkheid bij
smart contracts en hoe zit het met
aansprakelijkheid? Van Heukelom:
‘Die vraagstukken zien meer op de
materiële kant van het recht. Als we
daar in 2018 stappen in zetten, kunnen we bewijzen dat smart contracts
heel bruikbaar zijn.’

COMMUNICATIE
Van Heukelom zag al een paar
inspirerende voorbeelden van
werkende smart contact-toepassingen. Zo bouwde IBM met de RDW
het ‘Fietsplan’. De eigenaar van
een elektrische fiets kan met deze
toepassing de fiets registreren en
overdragen. Ook kan de eigenaar
aangifte doen van diefstal binnen de
applicatie. Een smart lock registreert
waar en wanneer de fiets op slot gaat.
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Wat is een blockchain smart contract?
Het rapport van de Smart Contract Werkgroep van de Dutch Blockchain
Coalition definieert een block chain smart contract als ‘een deterministisch
computerprogramma dat op een blockchain wordt gerepliceerd en
uitgevoerd’. Deterministische computerprogramma’s volgen het ‘als dit,
dan dat’-stramien: de uitkomst is voorspelbaar. Bij bepaalde beginwaarden
en input zal een smart contract altijd dezelfde output geven.
De blockchain is eigenlijk een digitaal grootboek dat decentraal is
opgeslagen, verspreid over verschillende computers of servers in een
peer-to-peer netwerk. De computers synchroniseren regelmatig met
elkaar. Informatie die eenmaal is ingevoerd, kan niet door één persoon
gewijzigd worden. De andere onderdelen van het netwerk geven dan
bij synchronisatie een foutmelding. Daarom worden blockchain en
smart contracts vaak gecombineerd. De gegevens waar smart contracts
vanuit gaan, moeten wel betrouwbaar zijn. De onveranderlijkheid van
de blockchain levert dat vertrouwen.

Verzekeraars handelen claims af met
een smart contract en gaan daarbij
uit van gegevens in de blockchain
als aanschafwaarde en of de fiets op
slot stond.
Bij het project Mijn Zorg Log was
Van Heukelom betrokken aan de
advieskant. Mijn Zorg Log is een
manier om informatie te delen over
verschillende zorgdomeinen. Dat er
zorg is geleverd en wat er aan zorg
is geleverd, wordt vastgelegd in de
blockchain. Met smart contracts
kunnen aanspraken en declaraties
geregeld worden; dat zou een denkbare volgende stap kunnen zijn in
Mijn Zorg Log, zegt Van Heukelom.
Vakblad voor informatietechnologie
Computable eerde Mijn Zorg Log met
een award voor het beste ICT-project
van 2017.
In 2018 gaat ook het ministerie van
Justitie en Veiligheid smart contracts
gebruiken bij in beslag genomen
auto’s. Softwarebedrijf LegalThings
bouwde het platform daarvoor.
‘Eigenlijk wordt zoveel tijd en geld
verspild aan communicatie,’ zegt
LegalThings-oprichter Rick Schmitz.
‘Verdachten kunnen zelf niet in het
systeem. Ze moeten een advocaat
bellen om een schikkingsvoorstel
te krijgen waarmee ze de auto terug
kunnen kopen. Dat kan maanden
duren, ook als je niet veroordeeld

wordt.’ Met het smart contract dat
LegalThings ontwierp, heeft iedereen
met een specifieke sleutel toegang tot
het proces en de status ervan.
Dit automatiseren van overeenkomsten en wetgeving heeft een enorme
impact op het werk van advocaten,
meent de LegalThings-oprichter.
‘Een advocaat wordt nu betaald voor
communicatie. Waarom zou een
verdachte bijvoorbeeld nog bellen
met een advocaat over een in beslag
genomen auto als er een smart contract is? Hij kan alles inzien en weet
precies wanneer hij een schikkingsvoorstel kan verwachten.’ Schmitz
ziet nog wel toegevoegde waarde voor
advocaten bij geschillen.
Volgens Van Heukelom is procederen niet het enige werk verbonden
met smart contracts waar advocaten
straks een rol hebben. ‘Alles wat gedigitaliseerd wordt, hoeven wij niet
meer te doen. Maar of dat goed gaat
en de vertaling van het juridische
naar code: daar ligt onze taak. En in
de rechtszaal zijn we een belangrijke
vertaler van die code terug naar taal.
Als je daar nu op inzet, aan de ene
kant juridisch compliant handelen
omzetten in code en aan de andere
kant die code vertalen in begrijpelijke taal, dan heb je ook over een
paar jaar als advocaat een fantastisch beroep.’
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ANTI-WITWASRICHTLIJN:
WERK AAN DE WINKEL
DOOR!/!VIRGIL!MATROOS!&!ANNEMARIJE!SCHOONBEEK

Nieuwe wetgeving leidt op korte termijn tot strengere
regels in de strijd tegen witwassen. Veronachtzaming kan
vergaande gevolgen hebben. Tijd voor een wake-upcall,
menen Virgil Matroos en Annemarije Schoonbeek.

O

p 13 oktober jl. is het wetsvoorstel Implementatiewet
vierde anti-witwasrichtlijn1
aan de Tweede Kamer aangeboden
(het Implementatiewetsvoorstel).
Daarmee wordt duidelijk wat de
vierde anti-witwasrichtlijn concreet

voor Nederlandse instellingen, zoals
advocatenkantoren, gaat betekenen.
Nu de implementatiedatum 26 juni
2017 is overschreden, treedt de
Implementatiewet naar verwachting
spoedig in werking. Duidelijk is dat
de regels op het gebied van witwasbe-

strijding strenger worden. Er wordt
dus steeds meer verwacht van instellingen die fungeren als poortwachter
bij de bestrijding van witwassen, zoals advocatenkantoren. De Paradise
Papers-affaire voert deze druk op.
Maar ook het toezicht op de naleving
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van anti-witwasregels wordt strenger. Inmiddels loopt al enige tijd het
zogeheten ‘project niet-Melders’.
Dit is een gezamenlijk project van
onder meer de FIOD, de Politie, de
Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel
Toezicht (BFT) en het Openbaar
Ministerie (OM) met als doel de naleving van de Wwft door poortwachters te verbeteren. Er wordt daarbij
gekeken naar de naleving van de
Wwft door advocaten. In 2017 is voor
het eerst een advocaat als verdachte
gehoord.2 Uit het jaaroverzicht 2016
van FIU-NL3 volgt dat advocaten in
2016 slechts twaalf meldingen van
ongebruikelijke transacties hebben
gedaan.
Het risico bestaat dat advocaten
daarmee onbedoeld de aandacht op
zichzelf vestigen. In vergelijking met
andere beroepsgroepen, zoals notarissen (529) en accountants (1260),
is dit aantal immers betrekkelijk
laag. Kortom, het lijkt tijd voor een
wake-upcall. In dit artikel gaan we
daarom in op een aantal verplichtingen voor advocaten zoals die
voortvloeien uit het Implementatiewetsvoorstel, waarna we afsluiten
met enkele aanbevelingen.

CLIËNTENONDERZOEK
Het implementatiewetsvoorstel
beoogt de vierde anti-witwasrichtlijn
om te zetten in nationale regelgeving. Deze richtlijn bestendigt de
twee kernverplichtingen van de regels ter voorkoming van het gebruik
van het financieel stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme, te
weten de verplichting om cliëntenonderzoek te verrichten en de verplichting om ongebruikelijke transacties
te melden bij de FIU-NL.
De Wwft is beperkt op advocaten van
toepassing. In artikel 1a lid 4 onder c
van het Implementatievoorstel staan
de gronden op basis waarvan de
Wwft van toepassing is op advocaten
limitatief opgesomd. Op procesdossiers is de Wwft niet van toepassing
op basis van artikel 1a lid 5 van het
Implementatiewetsvoorstel. Dit

artikel regelt de zogenaamde procesvrijstelling. Het cliëntenonderzoek of
het doen van een melding op grond
van de Wwft is voor de advocaat pas
verplicht wanneer hij heeft vastgesteld dat de dienst die hij verleent
aan zijn cliënt onder de reikwijdte
van de Wwft valt.
Net als de derde anti-witwasrichtlijn
kent de vierde anti-witwasrichtlijn
een risicogebaseerde benadering.
Naast het bestendigen van bestaande verplichtingen, bevat de vierde
anti-witwasrichtlijn ook nieuwe
bepalingen. Hierna gaan we in op de
nieuwe verplichtingen op het gebied
van risicomanagement, handhaving
en het melden in relatie tot de geheimhoudingsplicht van advocaten
ingevolge de Wwft.

RISICOANALYSE
Op grond van artikel 2b van het Implementatiewetsvoorstel zullen natuurlijke personen, rechtspersonen
of vennootschappen die optreden als
advocaat (hierna ‘advocatenkantoor’)
een op de eigen organisatie toegespitste risicoanalyse moeten maken.
Deze kan worden afgestemd op de
aard en omvang van het kantoor.
Het is dus een norm met een open
karakter. In deze risicoanalyse zal de
instelling in elk geval rekening moeten houden met risicofactoren die
verband houden met het type cliënt,
het product, de dienst, de transactie
en het leveringskanaal.
Voor een aantal instellingen, zoals
financiële ondernemingen, is de
verplichting tot het maken van een
risicoanalyse als zodanig niet nieuw.
Financiële ondernemingen moeten
nu al op grond van de Wet op het
financieel toezicht en de Wet toezicht
trustkantoren een systematische
integriteitsrisicoanalyse (SIRA) maken.4 Risico’s op betrokkenheid bij
witwassen en terrorismefinanciering
moeten daarin worden meegenomen. Voor de invulling van het uitvoeren van risicoanalyse is het aan te
bevelen gebruik te maken van de in
de financiële sector opgedane kennis
en ervaring.
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Daarnaast zijn instellingen verplicht
om een compliance- en auditfunctie
in te richten. Ook hier geldt dat de
invulling kan worden afgestemd op
de ‘aard en omvang’ van de instelling. Gelet op de vereiste onafhankelijkheid is het uitgangspunt dat
personen die invulling geven aan de
compliance- en auditfunctie niet betrokken mogen zijn bij de uitvoering
van werkzaamheden waarop toezicht
wordt gehouden.
In de parlementaire geschiedenis
is opgemerkt dat deze functies ook
door externen kunnen worden ingevuld. Dit is opmerkelijk omdat in het
kader van het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018)
is gesteld dat de compliancefunctie
niet meer extern mag worden ingevuld.5 Onzeker is of het Implementatiewetsvoorstel op dit punt in lijn
wordt gebracht met de Wtt 2018. Zo
ja, dan zal dat voor de middelgrote en
kleine advocatenkantoren leiden tot
aanzienlijke uitvoeringsproblemen.
De verplichting om een adequaat
risicomanagement in te richten, legt
een grote eigen verantwoordelijkheid
bij advocatenkantoren om risico’s in
beeld te brengen en te beheersen.
Gelet op het nieuwe en open karakter
van de normen op het gebied van
risicomanagement bestaat op dit moment onzekerheid over hoe aan deze
verplichtingen concreet invulling
moet worden gegeven. Omdat de besproken bepalingen op het gebied risicomanagement kernverplichtingen
zijn uit de vierde anti-witwasrichtlijn,
zullen advocatenkantoren ondanks
deze onzekerheid zorgvuldig moeten
nagaan op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven. In het licht van
de strengere handhavingsmaatregelen waarover de toezichthouder gaat
beschikken, is het verstandig om de
overwegingen (inclusief ingewonnen
advies) daarbij vast te leggen.

HANDHAVING
Onjuiste invulling aan de verplichtingen uit hoofde van de Wwft door
advocatenkantoren kan vergaande
consequenties hebben. Het Imple-
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mentatiewetsvoorstel voorziet in
een strenger palet aan handhavingsmaatregelen. We gaan hierna kort in
op de belangrijkste aanscherpingen.
– Verhoging boetes
De maximale boete die toezichthouders kunnen opleggen is vier
miljoen euro en in sommige gevallen vijf miljoen euro. Bij ernstige
overtredingen door financiële ondernemingen is het zelfs mogelijk
om een omzetgerelateerde boete
(ten hoogste 10% van de netto-omzet) op te leggen. In alle gevallen
bestaat de mogelijkheid om een
boete op te leggen van ten hoogste
tweemaal het bedrag van het met
de overtreding verkregen voordeel.
– Ontzegging optreden feitelijk
leidinggever
Bij ernstige overtredingen geldt dat
de natuurlijke personen die tot de
betrokken gedraging opdracht of
feitelijk leiding hebben gegeven, de
bevoegdheid kan worden ontzegd
beleidsbepalende functies bij instellingen uit te oefenen (art. 32c).
– Verruiming publicatiemogelijkheden
De mogelijkheden om overtredingen te publiceren, worden fors uitgebreid. De toezichthouder kan in
de eerste plaats een waarschuwing
of verklaring publiceren (art. 32e).
Daarnaast geldt als wettelijk uitgangspunt dat boetes en (verbeurde) lasten onder dwangsom die zijn
opgelegd voor Wwft-overtredingen
worden gepubliceerd (art. 32f).

GEHEIMHOUDINGSPLICHT
In het kader van de geheimhoudingsplicht van de advocaat voorziet
artikel 18a van het Implementatiewetsvoorstel in de doorbreking
hiervan bij een melding van een
ongebruikelijke transactie. Van belang hierbij is dat het kantoor alleen
als instelling in de zin van de Wwft
kwalificeert als er een dienst wordt
verleend die (limitatief) is opgesomd
in artikel 1a lid 4 onderdeel c van het
Implementatiewetsvoorstel.
Concreet betekent dit dat de geheim-
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houdingsplicht enkel wordt doorbroken in het geval de verleende dienst
valt onder het hiervoor genoemde
artikel. Advocaten hebben op basis
van artikel 11a Advocatenwet6 voor al
hetgeen waarvan zij uit hoofde van
de beroepsuitoefening als zodanig
kennisnemen de plicht tot geheimhouding (en daarmee tevens een
verschoningsrecht).
Op basis van artikel 18a is de advocaat niet gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht voor het doen van
een melding bij de FIU-NL of het
voldoen aan een informatieverzoek
van deze instantie. Het betreft hier
geen wijziging in het wettelijk kader,
maar een explicitering van een reeds
bestaande praktijk.

WAKE-UPCALL
We sluiten af met de oproep waar
het artikel mee begint: wake-upcall!
De wetgever, toezichthouders en het
publiek verwachten dat advocatenkantoren op adequate wijze invulling
geven aan de poortwachtersrol op
dit terrein. De rol van de advocaat als
vertrouwenspersoon en het daarbij
behorende verschoningsrecht staan
daarbij als zodanig niet ter discussie.
Deze aspecten betekenen echter niet
dat de Wwft niet of in mindere mate
voor advocatenkantoren geldt. Het
Implementatiewetsvoorstel bevat

voor advocatenkantoren strengere
regels. De verplichting tot het inrichten van adequaat risicomanagement
inclusief compliance- en auditfunctie
geldt ongeacht de aard van de dienstverlening voor alle advocatenkantoren (dus ook als deze hoofdzakelijk
niet binnen het bereik van de Wwft
zou vallen).
Het is daarom aan te bevelen zorgvuldig na te gaan welke stappen
nodig zijn om de nieuwe regelgeving,
in aanmerking genomen de aard en
omvang van de activiteiten, op juiste
wijze na te leven. Dat is geen overbodige luxe. De mogelijkheden tot het
treffen van handhavingsmaatregelen, inclusief de publicatie daarvan,
worden namelijk steeds ruimer.
Mede gezien het feit dat onlangs een
advocaat als verdachte is gehoord in
het project-Niet-Melders, is het verstandig – zo nodig door het inwinnen
van externe expertise – voor advocatenkantoren om na te gaan gaat of de
dienstverlening onder de reikwijdte
van Wwft kan vallen. Kortom, er is
werk aan de winkel, om te beginnen
met een goede risicoanalyse.

Annemarije Schoonbeek is partner bij
Libertas Lawyers en is gespecialiseerd in
toezicht en compliance. Virgil Matroos
is toezichthouder bij de unit FTA van de
NOvA.

NOTEN
1 Dit is de Richtlijn (EU) nr. 2015/849/EC van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei
2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen
van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van
het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het
Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU L 141/73).
2 Zie persbericht OM van 1 mei 2017 getiteld ‘Advocaat gehoord voor het niet
melden ongebruikelijke transactie’, te raadplegen via https://www.om.nl/actueel/
nieuwsberichten/@98834/advocaat-gehoord/.
3 Te raadplegen via https://www.fiu-nederland.nl/sites/www.fiu-nederland.nl/files/fiu_
jaaroverzicht_2016.pdf.
4 Zie brochure ‘De Integriteitsrisicoanalyse’ van De Nederlandsche Bank (DNB) ,
te raadplegen via http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-234068.pdf.
5 Zie brief minister van Financiën d.d. 24 oktober 2017, te raadplegen via
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/10/24/kamerbrief-overtrustkantoren. Het wetsvoorstel zal begin 2018 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
6 Zie artikel 11a Advocatenwet. Dit artikel is sinds 1 januari 2015 van kracht.
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Hotel Villa Waldkönigin
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Exclusiviteit en charme vlakbij de Stelvio in Italië.
Een boutique hotel in de puurste vorm. Wellness,
vergaderruimten (op aanvraag), sporten en vooral
genieten van de heerlijke adembenemende culinaire
maaltijden.
Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt bij ons.
We doen er met ons team alles aan om het naar uw
zin te maken.
Boek bij ons uw zakenreis of vakantie voor een
onvergetelijke tijd!

Beroepsaansprakelijkheid advocaten?

HOOGSTE TIJD OM UW
VERZEKERING TE UPDATEN!
Bij Nederlands grootste verzekeraar komt de beroepsaansprakelijkheid voor advocaten te vervallen per 1-1-2018. Hoogste tijd
daarom om uw verzekering tegen het licht te houden.
Ron Borgdorff biedt maatwerk in beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor advocaten.
Ron Borgdorff is verzekeringsspecialist voor notarissen,
advocaten en vrijgevestigde juristen. Ron kent de specifieke
risico’s van deze juridische beroepsgroepen. Met ruim 25 jaar
ervaring staat hij borg voor een persoonlijk,
gedegen advies op maat en korte lijnen.

U wilt een financieel adviseur
met verstand van úw zaken?
Neem contact op voor een afspraak.
WWW.RONBORGDORFF.NL
van Boetzelaerlaan 24H
3828 NS Hoogland

S?

FINANCIEEL ADVISEUR VOOR
NOTARIAAT & ADVOCATUUR

Hotel Villa Waldkönigin

www.waldkoenigin.com

Rensen advocaten geldt al jaren als een van de
gerenommeerde kantoren in Noord Holland boven
het Noordzeekanaal. Zowel particulieren als het
bedrijfsleven kunnen bij ons terecht voor kwalitatief
hoogwaardige, persoonlijke en toch betaalbare
juridische dienstverlening. Ons kantoor bevindt zich
in het hart van Alkmaar.
Onze juridische dienstverlening is zeer deskundig
voor een redelijke prijs. Wij adviseren, begeleiden,
coachen, bemiddelen en procederen. Dat doen we
voor bedrijven, (semi)overheden en particulieren
op de gebieden: ondernemingsrecht, arbeidsrecht,
vastgoedrecht, ruimtelijk bestuursrecht,
insolventierecht, mediation en personen- en
familierecht. Er wordt binnen het kantoor in secties
gewerkt.

Informatie
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact
opnemen met Allard Hanrath of met
Beatrijs Dijkstra: (072) 515 55 44.
Sollicitatie
Uw sollicitatie, voorzien van CV en cijferlijst,
kunt u mailen naar:
hanrath@rensenadvocaten.nl.
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VERZEKERINGEN ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER OA:
BEROEPS- EN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID • GELD- EN FRAUDE
• ARBEIDSONGESCHIKTHEID • RECHTSBIJSTAND • RECONSTRUCTIE

VACATURE
ADVOCAAT-MEDEWERKER/
GEVORDERDE STAGIAIRE
Om te voorzien in de toegenomen behoefte van onze
cliënten naar onze diensten zoeken wij:
een advocaat-medewerker/ gevorderde stagiaire
met belangstelling voor: ondernemingsrecht en/of
vastgoedrecht (civiel) en/of arbeidsrecht.
We verwachten dat je kennis en ervaring hebt op 2 van
deze 3 gebieden en dat je je op die gebieden verder
wilt gaan specialiseren.
Wij bieden:
een uitdagende omgeving waar je zelfstandig kunt
werken en onderdeel uitmaakt van een hecht team;
ruimte en ondersteuning voor ondernemerschap;
aandacht en ruimte voor persoonlijke en
professionele ontwikkeling;
een goede balans tussen werk en privé.
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Herstelrecht,
ga er mee aan
de slag!
DOOR!/!ALRIK!DE!HAAS

Het huidige strafrecht legt de nadruk op de stelling dat
de dader iets negatiefs verdient. Het herstelrecht gaat uit
van de gedachte dat slachtoffer en gemeenschap behoefte
hebben aan iets positiefs. Strafadvocaat Alrik de Haas
roept zijn collega’s op ermee aan de slag te gaan.

H

et huidige ‘moderne’ publieke
strafrecht is begin negentiende
eeuw ingevoerd. Misdaden in
de westerse wereld zijn veranderd van
intermenselijke conflicten in schendingen van door de staat afgekondigde en strafrechtelijk gesanctioneerde
rechtsnormen.1 De uit misdaad
ontstane conflicten zijn ontnomen
aan mensen die daarbij de primaire
partijen zijn: de dader en het slachtoffer. In het huidige strafrecht ligt
alleen de nadruk vaak op de stelling
dat de dader iets negatiefs verdient.
In het herstelrecht ligt de nadruk
vooral op de stelling dat slachtoffer
en gemeenschap behoefte hebben
aan iets positiefs, waarbij onder omstandigheden bij tussenkomst van de
rechter vrijheidsbeneming van de dader overigens nog steeds aan de orde
kan komen. Herstelrechtspioniers als
Christie, Hulsman en Bianchi pleitten al in de jaren zeventig en tachtig
van de vorige eeuw om de dader en
het slachtoffer actief te betrekken bij
het strafproces, om vooral herstel van

door de misdaad geschonden relaties
mogelijk te maken.2
Al jaren geleden deed bemiddeling
in Nederland óók in strafzaken
zijn intrede. Herstelrecht in een
strafrechtelijke context neemt in
Nederland een hoge vlucht. Herstelrecht is een ruime term, maar
het gaat telkens om alternatieve
geschiloplossing.3 Het begon in
de Nederlandse wetgeving in 2011
met het recht van het slachtoffer op
bemiddeling.4 Hierop volgende een
aantal nieuwe succesvolle pilots
met bemiddeling in strafzaken in
Amsterdam en nadien verspreid
over Nederland. De Tweede Kamer
besloot in het najaar van 2016 om bemiddeling in strafzaken uit te rollen
over het hele land en daarvoor gelden
beschikbaar te stellen in de justitiebegroting. Per 1 april 2017 heeft de
wetgever met het oog op de Richtlijn
minimumnormen slachtoffers voor het
eerst in de geschiedenis een definitie
van ‘herstelrecht’ opgenomen in
artikel 51a lid 1 onder d Wetboek

van Strafvordering (Sv): ‘het in staat
stellen van het slachtoffer en de
verdachte of de veroordeelde, indien
zij er vrijwillig mee instemmen,
actief deel te nemen aan een proces
dat gericht is op het oplossen van de
gevolgen van het strafbare feit, met
de hulp van een onpartijdige derde’.
Herstelrecht kan dus meer inhouden
dan alleen bemiddeling.5
In de literatuur wordt ter verdediging
van een verdere verankering van
het bestaansrecht van herstelrecht
betoogd dat dit in het belang van
slachtoffers is. Herstelrecht zou ook
van waarde zijn voor verdachten c.q.
daders, want herstelrechtelijke voorzieningen zouden effectiever zijn in
termen van recidivereductie waardoor de maatschappelijke opbrengst
nog meer stijgt.6 Herstelgerichte
praktijken als slachtoffer-daderbemiddeling en groepsconferenties
kunnen in beginsel in elke fase van
het strafproces plaatsvinden, dus
ook in de fase van berechting en
tenuitvoerlegging van straffen.7
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HERSTELRECHT IN
DE PRAKTIJK
In het vervolg van dit artikel zal een
recente, bijzondere strafzaak waarin
een zogeheten ‘A-feit’ (verkrachting)
aan de orde komt worden besproken
waarin gedurende de vervolgingsfase
een mediationtraject heeft plaatsgevonden.
Het doel is te illustreren dat (ook)
strafzaken waarin het slachtoffer
en de verdachte onmetelijk ver uiteen zijn gedreven zich onder omstandigheden tóch kunnen lenen voor
een herstelgerichte benadering. Wij
zullen de lezer proberen (nog meer) te
overtuigen dat meer emotie en empathie in het strafrecht zo gek nog niet
is. De strafrechtadvocaat blijkt ook in
procedureel opzicht wel voortdurend
actief te moeten zijn om een en ander
in goede banen te leiden.

Linaeus
In deze strafzaak stond een 27-jarige
man uit Litouwen, hierna aangeduid
met het pseudoniem Linaeus, terecht
voor de Rechtbank Gelderland wegens ‘verkrachting’ c.q. ‘aanranding’.
De rechtbank veroordeelde deze man
uiteindelijk wegens verkrachting tot
een gevangenisstraf voor de duur van
zestien maanden, de officier van justitie had dertig maanden gevangenisstraf geëist.8 De rechtbank overwoog
op het punt van de stafafdoening
onder meer dat niet sprake was van
een ‘klassieke verkrachting’, de man
was first offender en de bevindingen
van de NIFP-psycholoog geven geen
aanleiding tot zorgen (de man was
naar aanleiding van een eerdere proformazitting al in vrijheid gesteld).
De casus is markant, afgaande op
de door de rechtbank vastgestelde
feiten die in belangrijke mate zijn
gebaseerd op de verklaringen van de
aangeefster c.q. het slachtoffer.9
Aangeefster zou in de vroege ochtend van 16 oktober 2016 langs de
openbare weg waar zij reed met haar
auto een persoon hebben zien lopen.
Aangeefster stopte en gaf een lift.
Later bleek aangeefster dat het een
man was, Linaeus, met wie zij had

besloten te rijden. Aangeefster kwam
uiteindelijk op een donkere parkeerplaats uit, waarna Linaeus haar zou
hebben gedwongen tot het plegen
van allerlei seksuele handelingen.
Linaeus en de aangeefster c.q. het
slachtoffer hebben gedurende het
vooronderzoek op basis van vrijwilligheid bij tussenkomst van
de rechtbank deelgenomen aan
mediation.10
Ondanks de op veel punten meewerkende opstelling van Linaeus
in deze zaak legde hij geen ‘gave
bekentenis af’. Desondanks wenste
Linaeus wel mee te werken aan een
herstelrechtelijk traject om af te
wachten of hij aangeefster zou herkennen en uit respect voor de positie
van aangeefster.
Het initiatief tot bemiddeling
ging in eerste instantie uit van
de verdediging in deze strafzaak.
De zaaksofficier van justitie en de
slachtofferadvocaat van aangeefster
bleken hiervoor open te staan, met
name gelet op de mogelijk positieve
uitwerking van een herstelrechtelijk
traject op de psyche van aangeefster.
Het mediationtraject bleek op onderdelen succesvol uit te pakken.
De eindovereenkomst d.d. 26 juli
2017 die naar aanleiding van het
doorlopen mediationtraject is
opgesteld, is interessant. Uit deze
overeenkomst volgt onder andere:
– ‘Linaeus biedt aan om, zodra hij
vrijkomt, Nederland zo snel mogelijk te verlaten, zodat ze hem niet
onverwachts tegenkomt. Mocht hij
in afwachting van de inhoudelijke
behandeling in vrijheid worden
gesteld, dan wil hij het liefst in zijn
thuisland, Litouwen, wachten op
het vervolg. Aangeefster vindt dit
een geruststellende gedachte (…).’
– ‘Dit gesprek heeft aangeefster goed
gedaan en helpt haar bij haar emotionele verwerking.’11
Tijdens de gehouden inhoudelijke terechtzitting in deze zaak d.d.
13 september 2017 bleek (opnieuw)
dat de rechtbank niet in het bezit was
van de stukken die de mediator had
verzonden aan het mediationbureau.
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De verdediging kwam er tijdens deze
zitting achter dat de voorzitter van de
meervoudige strafkamer de stukken
niet in haar dossier had. Hieruit volgt
dat de strafrechtadvocaat te allen
tijde alert moet zijn of het dossier
van de rechters compleet is, onder
omstandigheden zoals in deze strafzaak moet alsnog formeel worden
verzocht om de stukken te voegen bij
de processtukken.
Dit is een voor de strafpraktijk belangrijk procedureel punt. Hoe kan
de rechtbank anders ex artikel 51h
lid 2 Sv eventueel rekening houden
met de overeenkomst die het slachtoffer en de verdachte hebben gesloten naar aanleiding van een geslaagde bemiddeling? Kennelijk kunnen
procespartijen in het strafproces
niet zonder meer ervan uitgaan dat
stukken die rechtstreeks door de
ingeschakelde (gecertificeerd) mediator worden ingezonden aan het
mediationbureau meteen worden
gevoegd in het strafdossier.
De rechtbank overwoog in zijn eindvonnis in een afzonderlijke alinea
dat in deze zaak een mediationtraject
was doorlopen. Daaruit achtte de
rechtbank van belang: ‘Verder heeft
verdachte in het kader van het mediationtraject op verzoek van aangeefster
(…) Nederland verlaten.’ De verdachte
heeft zijn woord dus gestand gedaan,
zo overwoog de rechtbank impliciet.
Overigens is een vordering schadevergoeding niet onderdeel geweest van
de mediation, op dat onderdeel heeft
aangeefster zich als benadeelde partij
gevoegd in het strafproces (er volgde
een gedeeltelijke toewijzing van de in
het strafproces gevorderde schadevergoeding).
Uit deze casus valt onder meer af te
leiden dat zowel de verdachte als de
aangeefster over en weer ‘winst’ kan
behalen uit een herstelrechtelijk
traject, ook al zijn hun verklaringen
in de strafzaak niet één op één met
elkaar te verenigen. Een (deels) ontkennende houding van de verdachte
hoeft niet tot secundaire victimisatie
(en intimidatie) te leiden bij de aangeefster c.q. het slachtoffer, zelfs niet
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in ernstige strafzaken. Integendeel.
Een belangrijke voorwaarde is dat
het herstelrechtproces zorgvuldig
onder begeleiding van een deskundig
en onafhankelijk mediator verloopt.

MISSIE GAAT DOOR: LAW IN
ACTION ÉN LAW IN TE BOOKS
In het Advocatenblad van september 2017 werd aan de orde gesteld
dat de ‘holistische advocaat’ meer
en meer in opkomst is. Onder
‘holistische’ advocaten bevinden
zich advocaten die actief zijn op het
terrein van herstelbemiddeling.
Reguliere en ‘holistische’ advocatuur vullen elkaar aan. Het is meer
dan ooit van belang dat strafrechtadvocaten beide werelden tenminste voldoende kennen. Strafrechtadvocaten die verdachten bijstaan,
kunnen uiteindelijk de beslissingen
van rechters beïnvloeden indien een
herstelrechtvoorziening met succes
is ingezet. Zo blijkt ook uit de in dit
artikel beschreven casus.
Het valt zeer te prijzen dat een werkgroep bestaande uit vijf mensen van
Stichting Restorative Justice Nederland en Maastricht University begin
dit jaar een wetsvoorstel strekkende
tot de invoering van een herstelgerichte afdoening via bemiddeling
in strafzaken in het Wetboek van
Strafvordering hebben aangeboden
aan de leden van de Tweede Kamer.12
Naar verluidt lopen op dit moment
gesprekken tussen de werkgroep en
verscheidene Kamerleden om te zien
wat de mogelijkheden tot implementatie van het wetsvoorstel zijn.
Op die manier zou herstelrecht in
Nederland een steviger basis in het
recht krijgen, zodat rechtsgelijkheid
en rechtszekerheid in Nederland
kunnen worden gewaarborgd. Law in
action heeft law in the books nodig –
en vice versa.
Herstelrecht is een ‘onzekere onderneming’ buiten het directe zicht van
de rechtszaal. Dat zal het blijven,
maar de charme ervan is inmiddels
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wel bewezen. De maatschappij heeft
herstelrecht nodig om het strafrecht
weer menselijker en minder gestandaardiseerd te maken. Als het herstelproces (op onderdelen) succesvol
blijkt, dan is het namelijk reeds van
toegevoegde waarde gebleken. Durf
er dus in zaken die zich ervoor lenen
aan te beginnen. Dat is zeker niet
in elke strafzaak, maar wel in meer
zaken ben ik van overtuigd dan nu
het geval is.
Het strafrecht komt zo weer dichterbij de leefwereld van mensen,
vooropgesteld primair betrokken

slachtoffers en (eventuele) daders.13
In afwachting van extra law in the
books geldt voor strafrechtadvocaten
en andere professioneel betrokkenen in het strafproces: hand aan de
ploeg! Wat mij betreft mag dit aan
de essentiële eigenschappen voor
een goed strafrechtadvocaat worden
toegevoegd.

Alrik de Haas is strafrechtadvocaat
bij OMVR advocaten, hoofddocent
Strafrecht voor de beroepsopleiding
van de Nederlandse orde van
advocaten en bestuurslid van
Stichting Mens en Strafrecht (MENS).

NOTEN

1 J. Claessen, Misdaad en straf. Een herbezinning op het strafrecht vanuit mystiek
perspectief, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2010, hoofdstukken 2 en 3.
2 N. Christie, ‘Conflicts as Property’, British Journal of Criminology 1977 (1), p. 1-15;
L.H.C. Hulsman, Afscheid van het strafrecht. Een pleidooi voor zelfregulering, Houten:
Het Wereldvenster 1986; H. Bianchi, Gerechtigheid als vrijplaats. De terugkeer van het
slachtoffer in ons recht, Baarn: Ten Have, Baarn 1985.
3 Van oorsprong werd de term ‘herstelrecht’ gebruikt in het civiele recht, ook wel
aangeduid met de termen mediation, ADR, restorative justice en herstelbemiddeling.
4 Het huidige artikel 51h Sv, nadat eerste pilots succesvol bleken.
5 De wetgever gaat er dus expliciet van uit dat herstelrecht geschiedt op basis van
vrijwilligheid en autonomie van betrokkenen. Als één van de partijen (uiteindelijk)
niet wenst deel te nemen aan een herstelrechtelijke voorziening dan zal worden
teruggevallen op het ‘klassieke strafrecht’ waarbij overigens ook nog enige ruimte is
voor maatwerk. (Vgl. artikel 22c Sr, artikel 36f, Sr en artikel 51f Sv.)
6 Door vroegtijdige inzet van bemiddeling in strafzaken, al in de opsporings- of
vervolgingsfase, wordt bovendien de druk op de rechter verkleind.
7 Zie mr. dr. Claessen, J.A.A.C. & mr. A.H.T. de Haas, ‘Herstelrecht in theorie en
praktijk – Een introductie met een missie’, in: Surinaams Juristenblad september
2017. In dat artikel is door middel van een uitgebreid theoretisch en praktijkgericht
kader uiteengezet wat herstelrecht inhoudt en welke meerwaarde het in praktijk voor
daders, slachtoffers en gemeenschap kan hebben.
8 De raadkamer gevangenhouding nam overigens niet langer voldoende ‘ernstige
bezwaren’ aan ten aanzien van de primair ten laste gelegde verkrachting.
9 Zie eindvonnis Rechtbank Gelderland 27 september 2017,
ECLI:NL:RBGEL:2017:5008 te downloaden via https://uitspraken.rechtspraak.nl/
inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:5008&showbutton=true.
10 De terugkoppeling met stukken hiervan zijn d.d. 27 juli 2017 door de mediator mw.
mr. Kim Roelofs verzonden aan de rechtbank en het mediationbureau.
11 Linaeus bood aangeefster aan meer dan uiteindelijk overeengekomen is te willen
betekenen. De aangeefster gaf in de kern aan het te willen houden bij het slachtofferdadergesprek.
12 Blad, J., J.A.A.C. Claessen, G.J. Slump, A. van Hoek & Th. de Roos, Voorstel van
Wet strekkende tot de invoering van een herstelgerichte afdoening via bemiddeling
in strafzaken in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van toelichting,
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2017. Het wetsvoorstel is tot stand gekomen in
samenwerking met een denktank bestaande uit ongeveer tachtig mensen werkzaam
in de rechtswetenschap en/of -praktijk.
13 Zie het lezenswaardig artikel over de faillietverklaring van ons huidige strafrecht:
mr. dr. J.A.A.C. Claessen, ‘Een gezonde geest in een gezond misdaadrecht’, in:
Tijdschrift Conflicthantering 2017/4 (Sdu).
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RAADPLEEGT CHECKLIST

VINDT HOOFDLIJNEN VAN
HET ONDERWERP MET
JURISPRUDENTIE, LITERATUUR
EN HULPMIDDELEN (TOOLS)

GEBRUIKT
(REKEN)TOOL

ZOEKT OP
ONDERWERP
CASUS CLIËNT

ANALYSEERT SNEL EN
ADVISEERT CLIËNT

GAAT NAAR
ARBEIDSRECHTINNOVATIE.SDU.NL

DEELT CHECKLIST
MET CLIËNT BIJ
ADVIES

TEVREDEN
CLIËNT

LUISTERT ACTIEF
NAAR CLIËNT

ONTVANGT
CLIËNT

Als het om arbeidsrecht draait
Elk arbeidsrechtelijk thema samengebracht op één overzichtelijke
plek en vertaald naar praktische en actiegerichte tools, modellen,
workflows en voorbeeldbrieven.
Je beschikt in één oogopslag over alle relevante informatie per thema,
dankzij het unieke concept van de Practice Notes.

Sdu Arbeidsrecht
Het nieuwe startpunt voor de Arbeidsrechtpraktijk

Blijf op de hoogte arbeidsrechtinnovatie.sdu.nl
Advocatenblad_2017_10.indd 61
0145-Adv_Arbeidsrecht_Experience_Event_A4_2.indd
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IN DE CLOUD,

OF TOCH MAAR NIET?
DOOR!/!TRUDEKE!SILLEVIS!SMITT

Je kunt alle gegevens op eigen
computers bewaren, maar steeds
meer kantoren gaan ‘naar de
cloud’. Het vergt enige aandacht,
maar als je eenmaal over bent,
kan het tijd en zorgen schelen.

V

oor wie het nog niet wist: de cloud, dat
zijn gigantische servers waarop de software en de gegevens van vele gebruikers
staan. Service en onderhoud verzorgt de cloudleverancier. Kantoren die alles lokaal bewaren,
huiveren wellicht om de overstap te maken, al zitten zelfs de lokale ordes sinds dit jaar in de cloud.
Om goed over te gaan, dient u zich er grondig in te
verdiepen, want zeker in het licht van de nieuwe
Algemene Verordening Gegevensbescherming
geldt: je moet kunnen verantwoorden wat er met
je gegevens gebeurt.

FORT KNOX
Het lijkt minder veilig om je hele hebben en houden bij een ander op te slaan, maar volgens Joost
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Linnemann, IT-advocaat bij Kennedy
Van der Laan, hangt dat er maar vanaf. ‘Als je op kantoor een Fort Knox
hebt, geeft dat minder risico. Maar
het gemiddelde advocatenkantoor
heeft de kennis noch de financiële
draagkracht om de beveiliging op
zo’n hoog niveau te brengen en te
houden. Dan is het een verbetering
om de opslag te laten verzorgen door
een partij die volledig is ingericht op
die security.’
De cloud biedt nog andere voordelen: minder onderhoud dus minder
IT-personeel, nooit
meer achter met
software-updates.
En je kunt werken
vanaf elke gewenste
locatie, zolang er
maar internet is.
Dat laatste voordeel
verandert in een
nadeel als het internet eruit ligt: als
je volledig in de cloud zit, kun je dan
zelfs niet meer bij je eigen documenten. Mogelijk is de cloud ook duurder – je moet als advocaat een stevig
beveiligingsniveau bereiken, en de
stelregel is: hoe veiliger, hoe duurder.
‘Voor een paar tientjes per maand
per gebruiker heb je de basisvoorzieningen, zoals e-mail en opslag van
documenten,’ zegt Linnemann. Maar
dan begint het scala aan mogelijkheden pas. Je kunt geheel of gedeeltelijk
overstappen en je moet beveiligingskeuzes maken. Je hebt de ‘public
cloud’, waarbij je als eindgebruiker
niet altijd weet waar de gegevens
zich precies bevinden. Veiliger is een
‘private cloud’, waarbij de gegevens
op een aparte server staan.
Risico van de cloud ligt ook bij de
continuïteit. Er zijn veel onderaannemers bij betrokken. Wat als de leverancier zijn verplichtingen tegenover
een onderaannemer niet nakomt,
of een van beiden failliet gaat? Het
gevaar van ‘gijzeling’ ligt op de loer.

staat of valt met de manier waarop de
eigen mensen ermee omgaan. Kors
Monster van adviesbureau ICTRecht:
‘Het slotje wat je ziet als je e-mailt,
betekent alleen dat de gegevens veilig
zijn tot aan jouw server. Je moet het
hele verkeer versleutelen, dat kan bijvoorbeeld met ZIVVER. Als je maar
af en toe vertrouwelijke informatie
verstuurt, kun je ervoor kiezen de
gevoelige informatie in een bijlage
te zetten die je versleutelt. Daar is
gratis software voor, bijvoorbeeld
IZArc.’ Daarnaast zijn wachtwoorden
in de cloud nog
belangrijker dan
ze al waren. Monster: ‘Kies sterke
wachtwoorden,
en verander ze
regelmatig. Er
bestaan digitale
kluisjes die de
wachtwoorden voor je bewaren en die
op elke plek het juiste wachtwoord
invullen, zodat je ze niet hoeft te onthouden. Want als het te ingewikkeld
wordt, gaan mensen eromheen werken. Laat je wachtwoord niet online
onthouden door bijvoorbeeld Google
Chrome – daar zit wel beveiliging op,
maar is die voldoende? Gissen is niet
genoeg, je bent eindverantwoordelijk
voor je eigen gegevens.’
Verder is het volgens Monster het

‘Je bent
verantwoordelijk
voor je eigen
gegevens’

63

beste om een tweede identificatiefactor in te voeren, waarbij je
bijvoorbeeld een sms’je met in te
voeren code ontvangt.

EEN PASSEND PAKKET
Moet nou werkelijk iedereen het wiel
zelf uitvinden? Kors Monster: ‘Het
zou natuurlijk mooi zijn als er een
passend cloud-pakket was voor alle
advocaten. Je ziet nu al meer specifieke gedragscodes van brancheorganisaties, en binnen nu en vijf jaar
verwacht ik dat er ook gecertificeerde bedrijven zullen zijn.’
De Nederlandsche Bank heeft al
overeenstemming bereikt met
leveranciers, zodat niet elke bank
afzonderlijk hoeft na te gaan of
leveranciers aan de eisen voldoen,
vertelt Joost Linnemann. ‘De orde
zou een checklist kunnen maken
waarvan een leverancier kan zeggen:
daaraan voldoe ik. Misschien zou
het goed zijn een adviescommissie
in te stellen van pragmatische mensen – IT-advocaten en beveiligingsdeskundigen – die concreet kunnen
maken: als je het zo doet, doe je het
netjes. Je moet ook niet vergeten dat
er in de predigitale wereld risico’s
waren. Met een gewone handtekening kun je sjoemelen, maar voor
de digitale handtekening zijn de
eisen hemelhoog.’

Waar moet u op le$en als u in de cloud gaat?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SLOTJE

–

Veel risico’s zijn af te dekken met een
goed contract (zie kader), maar dat
is nog geen garantie – de beveiliging

–

Controleer de betrouwbaarheid van leverancier en onderaannemers.
Behoud de zeggenschap over uw data.
Beding een beschikbaarheidsgarantie (99,5 tot 99,99% is normaal).
Maak leverancier en onderaannemers bewust van uw geheimhoudingsplicht.
Breng risico’s in kaart (zoals verlies van gegevens) en regel de aansprakelijkheid.
Maak afdoende afspraken over beveiliging (versleutelde verzending, toegang
traceerbaar, alleen geautoriseerde medewerkers).
Privacy: zorg voor een goede bewerkersovereenkomst.
Spreek af hoe u kunt controleren hoe met uw gegevens wordt omgegaan (audit).
Regel wanneer onderhoud mag plaatsvinden.
Maak afspraken over het verhelpen van storingen, inclusief termijnen.
Zorg voor regelmatige back-ups.
Beding dat u bij afscheid uw gegevens leesbaar terugkrijgt, en dat de
leverancier meewerkt aan migratie.
Waarborg de continuïteit bij bijvoorbeeld faillissement en storingen
(back-ups bij een andere partij).
Check waar uw gegevens naar toe (kunnen) gaan – persoonsgegevens mogen
niet zomaar worden doorgegeven buiten de EER.
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"In some places justice
has a heavy price,
but it needs to be paid."
Mahinour El-Massry,
advocaat in Egypte

Al 30 jaar helpt L4L advocaten als Mahinour El-Massry
in hun strijd tegen onrecht. Maar niet zonder uw steun!

Doneer vandaag: www.lawyersforlawyers.org
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LAWYERS FOR LAWYERS

In de cel voor twee hoopjes zand
DOOR!/!TATIANA!SCHELTEMA

De Egyptische advocate Mahienour El-Massry werd vorige maand opnieuw
opgepakt. De aanleiding: een protest tegen de overdracht van twee
eilandjes in de Rode Zee aan Saoedi-Arabië door president Al-Sisi.

E

© Heba El-Kholy

l-Massry werd opgepakt omdat ze afgelopen juni
met vijf andere activisten zou hebben gedemonstreerd tegen de overdracht van Tiran en Sanafir,
twee strategisch gelegen eilandjes bij de Egyptische kust
in de Rode Zee, aan Saoedi-Arabië. Tijdens de ‘demonstratie’ zelf was niet ingegrepen, de zes activisten kwamen er
pas later achter dat ze werden vervolgd. Op 18 november
was een zitting waar alleen El-Massry en vakbondsactivist
Moatasim Medhat verschenen, waarop ze prompt
werden gearresteerd.
De sociaal-revolutionaire
mensenrechtenadvocaat
El-Massry werd bekend
door haar voortrekkersrol
tijdens de Egyptische revolutie in 2011, en zat in 2014
al eens zes maanden vast
voor overtreding van de
demonstratiewetgeving.
Voor haar werk kreeg ze
dat jaar ook de prestigieuze Prix Ludovic Trarieux.
De kwestie rond de eilandjes ligt extreem gevoelig. President Abdul Fatah al-Sisi
had in 2016 tijdens een bezoek van koning Salman bin
Abdul Aziz Al-Saoed tot de overdracht besloten omdat
de eilandjes altijd al bij Saoedi-Arabië zouden hebben
gehoord – volgens hem had Egypte er sinds 1950 alleen
maar op gepast. In ruil voor de eilandjes zou de Saoedische koning voor een slordige twintig miljard dollar aan
steun hebben toegezegd.
Er brak een storm van protest los, het eerste teken van
onvrede met de zelfbenoemde president, die in 2014 na
een staatsgreep aan de macht was gekomen. Een groep
advocaten legde de kwestie voor aan het Constitutionele
Hof, dat oordeelde dat de overdracht onrechtmatig
was. Niettemin joeg Al-Sisi zijn plan door het door hem
gecontroleerde parlement, waar het als hamerstuk
werd aangenomen.
Is het niet wat overdreven om voor een paar hoopjes
zand een gevangenisstraf te riskeren? Absoluut niet,

vindt advocate Asma Naeem, die in dezelfde zaak wordt
vervolgd. ‘Het gaat erom dat het land van ons allemaal
is en dat de president van het land in dienst is van het
volk – en niet het recht heeft zomaar land te verkopen
of weg te geven, ook al gaat het maar om een paar
hoopjes zand. Het land behoort aan mij, mijn familie
en toekomstige generaties.’ Naeem werd verrast door
de steun die de activisten kregen voor hun protest:
‘Mensen die eerder niet
met ons durfden te praten,
schaarden zich ineens achter
ons. Het gaf ons het gevoel
dat er nog steeds hoop is op
verandering.’
El-Massry’s opsluiting is
moeilijk los zien van de
komende verkiezingen, in
mei volgend jaar. Nu al loopt
de spanning flink op. Sinds
een paar maanden voert
het regime de campagne
‘Laat Al-Sisi Egypte weer
opbouwen’ waarbij mensen
en organisaties een
formulier krijgen voorgelegd waarin ze de president
‘verzoeken’ zich verkiesbaar te stellen voor een volgende
termijn. Wie weigert te ondertekenen, loopt het risico
om zijn baan, of in het geval van kerkelijke organisaties,
hun rechten te verliezen. Mensen die wel ondertekenen,
krijgen promotie; zo kreeg een bekende acteur na zijn
steun aan de president een nieuwe baan als presentator.
Op 30 december wijst de rechter vonnis in de zaak tegen
de zes activisten. Volgens advocate Naeem steunt de zaak
op de verklaring van een staatsveiligheidsoffcier die had
gezegd dat de zes activisten verantwoordelijk waren voor
álle protesten in Alexandrië tegen de overdracht van de
eilanden. ‘Niemand zou voor een bagatelzaak als deze
opgesloten moeten worden,’ zegt Naeem.
El-Massry zelf laat zich, vanuit de gevangenis, niet uit het
veld slaan. ‘Dat het regime ons vanwege vreedzame protesten opsluit, bewijst hoe sterk we nog zijn. Kennelijk
zijn we nog steeds in staat om ze bang te maken.’
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Telefoonservice voor de advocatuur
www.nineyardslaw.com
In verband met de groei van de arbeidsrechtpraktijk zijn wij
op zoek naar EEN GEVORDERDE STAGIAIRE OF EEN
BEGINNENDE MEDEWERKER ARBEIDSRECHT.
Heb je interesse? Stuur dan een korte motivatiebrief met
bijlagen (CV, studentstageverslagen en evt. getuigschriften)
naar nicole.six@nineyardslaw.com.

Telefoonservice

Agendabeheer

Opvang Overﬂow

Wij werken voor +200 advocatenkantoren,
kennen de juridische terminologie en werken discreet
Call Care Nederland | 010 – 280 3333 | info@callcare.nl | www.callcare.nl

Zelf kiezen bij Urios
wel of niet in de cloud
U bepaalt
waar uw data staat!
Vraag de gratis demo aan op Urios.nl
of bel voor een afspraak 072 512 22 05
Urios Standaard | Dossiers | Partijen | Stopwatch | Toevoegingen | Insolventies | Mediation | Meertalig declareren en herinneren
Urios Plus | E-facturering | iDEAL-knop | Export naar boekhouding | Managementrapporten | Documenten | Outlook-koppeling | Agenda

Koningsweg 4 | 1811 LM Alkmaar | tel 072 512 22 05 | info@urios.nl | www.urios.nl

talentbook:
uw zakelijke toekomst
Ontdek wat voor u echt belangrijk is en kies zelf!
Vraag uw talentbook aan op vitaevalley.nl
20 pagina’s met uw:
talenten
drijfveren
ideale richting
scores (bewust en onbewust)
zelfbeeld
mentaliteit
groeipotentieel

Nu voor € 9,- met de kortingscode #AB#
www.vitaevalley.nl
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De ganzen
van het Capitool
DOOR!/!ROBERT!SANDERS
Bert Quant (1939-2008)

L.

recht zette hij ook in ter vorming van
jonge advocaten. Eerst als docent
algemene vaardigheden in de aanvangsfase van de beroepsopleiding,
later als docent gedragsrecht. Ook in
Suriname, het land waarmee hij een
bijzondere band had opgebouwd,
leverde hij een belangrijke bijdrage
aan de ontwikkeling van de plaatselijke beroepsopleiding.
De kroon op zijn didactische carrière
vormde echter zijn benoeming tot
bijzonder hoogleraar. Op 20 maart
1991 was de Stichting Leerstoel Advocatuur opgericht die tot doel had
het bevorderen van onderzoek naar
advocatuurlijke onderwerpen en van
inzicht in en begrip voor de advocatuur in de samenleving. Datzelfde
jaar nam de Universiteit van Amsterdam het besluit de leerstoel aan
de rechtenfaculteit te vestigen. Bert
Quant werd tot eerste hoogleraar met
de leeropdracht Rechtspraktijk van
de advocatuur benoemd. Op 4 oktober 1993 aanvaardde hij zijn ambt
en op 6 april 1995 volgde zijn oratie
Verplichte procesvertegenwoordiging
en andere kostbare zaken.
Als hoogleraar benadrukte Quant dat
zijn colleges geen vaardigheidstraining waren, maar ‘een wetenschappelijke benadering van kwesties
die spelen rond de advocatuur’. Hij
trachtte daarin de advocatuur als ambacht zo breed mogelijk te schetsen,

als beroep met zekere verantwoordelijkheid. Professor Quant nodigde voor zijn
colleges gastdocenten uit afkomstig
uit onder meer de sociale advocatuur.
Zijn keuzevakken waren tien jaar lang
onverminderd populair bij studenten.
Met grote regelmaat bepleitte Quant
het vrij en onafhankelijk functioneren
van de advocatuur. Vooral zijn beeldspraak van de ganzen van het Capitool
als waakzame wachters van de staat
vond veel weerklank. In zijn bijdrage
wijst Quant op de nachtelijke belegering door de Galliërs van het Capitool in
387 voor Christus. Volgens de legende
wekten de ganzen, de traditionele
bewakers van de tempel, de verdedigers net op tijd uit hun slaap waardoor
de aanval op het Romeinse Rijk kon
worden afgeslagen. Quant vergeleek
de Nederlandse advocatuur met de
ganzen van het Capitool: ‘In letterlijke
zin hebben zij slechts hun soms luide
gekwaak gemeen; in figuurlijke zin veel
meer: ook advocaten zijn waak zame
wachters van de (rechts)staat.’
Het leidmotief van zijn betoog was
vooral dat als in een land de advocatuur
niet vrij en onafhankelijk kan functioneren, zowel individueel als collectief,
er iets mis is met de onafhankelijke
rechtspraak.
Op 26 oktober 2003 nam Bert Quant
afscheid van de universiteit en ging hij
met emeritaat. De eerste hoogleraar
advocatuur overleed op 15 mei 2008.
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H.A.J.M. (Bert) Quant werd
geboren in Gouda op 30
maart 1939. Hij doorliep
het gymnasium in Zeist en studeerde
van 1958 tot 1964 rechten in Leiden.
Na zijn advocaatstage trad hij toe tot
het Utrechtse kantoor Star Busmann
& Hooft Graafland. Zoals in die tijd
gebruikelijk werd hij generalistisch
opgeleid en beoefende hij jarenlang
zo breed mogelijk de advocatuur;
naast de gewone commerciële praktijk had hij een flinke procespraktijk
op diverse rechtsgebieden. Tot in de
jaren zeventig deed hij ook strafzaken. In de loop der tijd kwam de
nadruk steeds meer op een algemeen
commerciële praktijk te liggen, met
een duidelijk accent op het vennootschapsrecht.
Quant werd in 1977 lid van de raad
van toezicht in Utrecht. En enkele
jaren later volgde zijn verkiezing tot
deken van de Utrechtse balie, een
functie die hij vier jaar vervulde.
Zijn lidmaatschap van de raad van
toezicht en nadien als plaatsvervanger bij het hof van discipline
hadden Quant vertrouwd gemaakt
met het advocatentuchtrecht. Hij
zou zich in later jaren inzetten voor
de archivering en de toegang van die
tuchtrechtspraak, onder meer door
bewerking van de jurisprudentieverzameling van mr. Boekman.
Zijn kennis van het tucht- en gedrags-
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Twee advocaten gezocht

ScheerSanders advocaten zoekt twee advocaten: een voor de
familierechtsectie en een voor de praktijkgroep MKB.

Het sluitende puzzelstuk

Het kantoor

Ondernemingsweg 2D
2404 HN Alphen aan den Rijn
T 0172 44 36 34
F 0172 44 36 50
E info@cvl-incasso.nl
I www.cvl-incasso.nl

ScheerSanders is een middelgroot advocatenkantoor in Den Haag.
Er werken op dit moment 11 advocaten in drie praktijkgroepen:
familierecht, MKB en personenschade/gezondheidsrecht.

De advocaten

Wij zoeken twee advocaten om de praktijkgroepen familierecht
en MKB te versterken. Enige ervaring als advocaat strekt tot
aanbeveling, evenals ervaring of interesse op het gebied van
familierecht, ondernemingsrecht, IT recht of privacyrecht.

Het perspectief

Bestel nu deze stijlvolle karaf
voor op uw kantoor en schenk

ScheerSanders biedt advocaten de mogelijkheid zich verder te
ontwikkelen binnen een hecht, goed op elkaar ingespeeld team
in een professionele werkomgeving. Wij bieden een gezonde
balans tussen werk en privé en een marktconform salaris.
Vanaf het medewerkerschap geldt daarbij een omzetgerelateerde
bonusregeling.

RECHT

Sollicitatie

Sollicitaties kunnen worden gericht aan:
mr. Francesco van der Linden (vanderlinden@scheer.nl).
ScheerSanders advocaten
Nassauplein 36 | 2585 ED Den Haag
070 365 99 33

www.scheer.nl

Met dit water schenken wij

RECHT
op schoon drinkwater
i n o n t w i k ke l i n g s l a n d e n

op 10.000 keer zoveel schoon
drinkwater in ontwikkelingslanden
RECHTOPWATER.MADEBLUE.ORG

Legal TV, kies de rol van je leven.

Het beeld dat het publiek heeft van de
advocatuur wordt voor een belangrijk deel
gevormd door wat het op tv ziet (bron:
Universiteit van Amsterdam).
‘Mr. V-legal TV’ toont praktijkgevallen
die het belang van het juridisch stelsel
weergeven. Een jury stemt op de beste
uitzending, advocaat en meest boeiende
(afgesloten) casus van een kantoor.

• Programma: Mr. Verstraten-legal TV
• Producent: Pakkend Media Produkties
• Zender: RTL 4

Mr. K. Aantjes
aantjes@aantjeszevenberg.nl
Mr. F.I. van Dorsser
vandorsser@aantjeszevenberg.nl
070-3906260 | www.azcassatie.nl
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Juridische kwesties
die zijn weggezakt

Buitengerechtelijke
incassokosten
DOOR!/!JEROEN!VELDHUIS

Antwoorden op twaalf prejudiciële vragen geven meer duidelijkheid over
de verschuldigdheid en hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten.

C

onsumenten en kleine
bedrijven beschermen
tegen onredelijke incassokosten en onduidelijkheid over de
verschuldigdheid en de hoogte van
incassokosten wegnemen. Dat waren
de doelen van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (de
‘WIK’) en het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten
(het ‘Besluit’), die op 1 juli 2012 in
werking traden. Het Besluit werkt uit
voor welke vorderingen de WIK geldt
en hoe de incassokosten worden
berekend. In plaats dat de discussie
over incassokosten met de WIK tot
een einde kwam, leek het wel of die
juist werd aangewakkerd. De afgelopen jaren zijn maar liefst twaalf
prejudiciële vragen gesteld over
dit onderwerp.
Om beide doelen van de wet te
bereiken, zijn de incassokosten
geabstraheerd van de daadwerkelijk
verrichte incassohandelingen. Het is
niet meer relevant wie welke incassohandelingen verricht.1 De WIK geldt
enkel voor geldvorderingen uit overeenkomst, omdat de omvang van die
vorderingen (de hoofdsom) eenvoudig is vast te stellen. Voor vorderingen uit hoofde van schadevergoeding
geldt de WIK niet, tenzij deze zijn
vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of de verbintenis tot
betaling van een geldsom is omgezet
in een verbintenis tot vervangende
schadevergoeding.2
Bij zakelijke incasso’s is de WIK
aanvullend recht. Partijen kunnen

dus afwijkende afspraken maken.
Er hoeft geen aanmaning te worden verzonden voordat de debiteur
incassokosten verschuldigd is.
De zakelijke debiteur is altijd veertig
euro aan incassokosten verschuldigd als de wettelijke of contractuele
betalingstermijn is verstreken; hiervan kan niet worden afgeweken.3
Bij consumentenincasso’s ligt dit
anders. Hier is de WIK dwingend
recht en afwijken ten nadele van de
consument kan niet; afwijken ten
voordele wel. Voordat een consument
incassokosten verschuldigd is, moet
de schuldeiser twee hordes nemen.
Ten eerste moet de consument in verzuim geraken. De tweede horde is dat
de in verzuim verkerende consument
nog veertien dagen de tijd wordt gegund om alsnog te betalen. Dit moet
schriftelijk gebeuren middels de
zogeheten veertiendagenbrief. Hierin
moeten de gevolgen van niet-betaling
worden aangegeven, waaronder
het bedrag dat aan incassokosten
verschuldigd zal zijn (artikel 6:96
lid 5 Burgerlijk Wetboek). Dit is
om consumenten te waarschuwen,
zodat ze niet verrast worden door de
incassokosten.
De veertiendagentermijn start op ‘de
dag na aanmaning’. Wanneer dit precies is, was niet duidelijk. De Hoge
Raad bepaalde dat deze termijn
aanvangt op de dag nadat de schuldenaar de aanmaning ontvangt.4 In de
praktijk blijkt dat consumenten lang
niet altijd de volledige termijn van
veertien dagen wordt gegund. Nog

steeds wordt bijvoorbeeld gesommeerd tot betaling ‘binnen veertien
dagen na dagtekening van deze
brief’. Dat is dus niet juist en dan zijn
geen incassokosten verschuldigd.
Dit gebrek kan worden hersteld door
alsnog een correcte veertiendagenbrief te sturen.5
Leidt een correcte veertiendagenbrief
niet tot tijdige en volledige betaling,
dan zijn incassokosten verschuldigd
zonder dat verdere incassohandelingen nodig zijn.6 In juli 2005 bepaalde
de Hoge Raad desgevraagd dat incassokosten onder het begrip kosten
van artikel 6:44 lid 1 BW vallen.7 Dit
betekent dat een (deel)betaling eerst
in mindering strekt op de kosten
(waaronder incassokosten), vervolgens op de rente en ten slotte op de
hoofdsom en de lopende rente.

Jeroen Veldhuis is advocaat bij
Visser & Van Solkema Advocaten
in Amsterdam.

NOTEN
1 Staatsblad 2012, nr. 141, p. 3. Zo ook:
HR 13 juni 2014, NJ 2014, 405, r.o. 3.6.
2 Artikel 1 Besluit, Kamerstukken II 2009/10,
32 418, nr. 3, p. 2 en Staatsblad 2012,
nr. 141, p. 1.
3 Artikel 6 lid 1 Richtlijn 2011/7/EU
van 16 februari 2011 betreffende
bestrijding van betalingsachterstand bij
handelstransacties (PbEU L48/1).
4 HR 25 november 2016,
ECLI:NL:HR:2016:2704, r.o 3.4.
5 Idem, r.o 3.6.2.
6 HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1405.
7 HR 10 juli 2005, ECLI:NL:HR:2015:1868.
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Deze Kroniek is gebaseerd op uitspraken gepubliceerd in diverse vakbladen,
waaronder de Nieuwsbrief Strafrecht (NbSr), de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) en
het Nederlands Juristenblad (NJB). Zij behandelt de verschillende deelonderwerpen
alfabetisch en eindigt met een overzicht van nieuwe wet- en regelgeving.
SCHENDING VAN HET
AANWEZIGHEIDSRECHT
VAN DE VERDACHTE
Volgens de jurisprudentie van de
Hoge Raad kan een verdachte die
verhinderd is om te verschijnen, ook
als hij van zijn aanwezigheidsrecht
geen afstand heeft gedaan, niet altijd
aanspraak maken op een schorsing
van het onderzoek ter terechtzitting.1
Indien een advocaat namens de
verdachte een aanhoudingsverzoek
doet, dan dient de rechter conform
vaste jurisprudentie van de Hoge
Raad in een dergelijk geval een
belangenafweging te maken, waarbij
alle belangen in aanmerking dienen
te worden genomen, waaronder het
belang van de verdachte om zijn
aanwezigheidsrecht te kunnen uitoefenen, het belang van een spoedige
berechting, wat naast de verdachte
ook voor de maatschappij geldt, alsmede ook het belang van een goede
organisatie van de rechtspleging.
In het arrest van 31 januari 2017
(ECLI:NL:HR:2017:118) benadrukt
de Hoge Raad hoe belangrijk het
aanwezigheidsrecht van de verdachte is. De raadsvrouw noch de
verdachte is ter zitting verschenen.
Ingevolge het belang bij het recht op
verdediging laat het hof de griffier
contact opnemen met het kantoor

van de raadsvrouw. Hieruit volgt dat
de raadsvrouw de zitting verkeerd
in de agenda heeft genoteerd. De
secretaresse verzoekt om die reden
om de zaak voor onbepaalde tijd aan
te houden. Het hof verleent verstek
en gaat verder met de inhoudelijke
behandeling van de zaak. Verdachte
wordt niet-ontvankelijk verklaard
in zijn hoger beroep. Nu het hof
verstek verleent en de zaak verder
inhoudelijk behandelt, moet hieruit
de conclusie worden getrokken dat
het verzoek om aanhouding door
het hof is afgewezen, aldus de Hoge
Raad. Maar anders dan A-G Reijntjes
meent, is de Hoge Raad van oordeel
dat het hof een dergelijke beslissing
met redenen had moeten omkleden,
wat door het hof is nagelaten.
In zijn arrest van 30 mei 2017
(ECLI:NL:HR:2017:974) geeft de
Hoge Raad wederom aan dat wordt
vastgehouden aan de strenge eis dat
de rechter het toetsingskader van
de juiste belangenafweging moet
volgen en goed dient te motiveren.
In genoemde zaak verzoekt de
raadsman om aanhouding omdat
de verdachte geen dagvaarding had
ontvangen. Hij was wel door zijn
raadsman op de hoogte gesteld.
Ondanks het aanhoudingsverzoek
van de raadsman, wijst het hof het

verzoek af met als motivering dat het
verzoek onvoldoende is onderbouwd.
De Hoge Raad maakt hier korte
metten mee en stelt dat niet gebleken
is dat het hof de vereiste belangenafweging heeft gemaakt, terwijl ook
niet door het hof is ingegaan op wat
de raadsman aan zijn verzoek ten
grondslag heeft gelegd.
Voldoende redenen om aan te houden, spelen ook in de zaak waarin
de appeldagvaarding voor de zitting
wordt uitgebracht op het moment
dat de verdachte al in het buitenland
verblijft. De verdachte geeft aan op
de zitting aanwezig te willen zijn en
dat zijn verblijf in het buitenland
slechts voor een periode van vier
maanden is (Hoge Raad 10 juli 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1286).
Op welk moment mag de rechter uit
de feiten en omstandigheden concluderen dat de verdachte vrijwillig
afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht? Er zijn zaken waarbij pas achteraf in cassatie wordt, dan
wel kan worden geklaagd over schending van het aanwezigheidsrecht van
de verdachte, dit als gevolg van pas
achteraf gebleken omstandigheden.
Zo ook in het arrest van de Hoge
Raad van 20 juni 2017 (ECLI:NL:
HR:2017:1128). In het geval de dagvaarding rechtsgeldig is betekend, de

De auteurs zijn advocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten in Amsterdam, Alkmaar,
Almere en Ro"erdam. Robert Malewicz is tevens redactielid van dit blad.
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verdachte niet, maar zijn gemachtigd
raadsman wel verschijnt, zonder ter
zitting een verzoek tot aanhouding te
doen, dan mag de rechter in beginsel ervan uitgaan dat de verdachte
vrijwillig afstand heeft gedaan van
zijn aanwezigheidsrecht. Dat ligt
slechts anders als uit andere omstandigheden het tegendeel blijkt. Toch
oordeelt de Hoge Raad in genoemd
arrest dat alsnog sprake kan zijn van
schending van het aanwezigheidsrecht indien achteraf blijkt dat de
verdachte ten tijde van de behandeling van zijn zaak in hoger beroep
gedetineerd zat – in onderhavig
geval op een politiebureau – en dit
op dat moment niet bekend was bij
de rechter. Er wordt nog een kleine
vergelijking gemaakt met een arrest
van de Hoge Raad van 4 oktober 2016
(ECLI:NL:HR:2016:2240), met als
enige verschil dat de verdachte in die
zaak al geruime tijd gedetineerd zat
in plaats van, in dit geval, op de dag
van de zitting.
Ook een onjuiste betekening van
de dagvaarding kan inhouden dat
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aan het aanwezigheidsrecht van een
verdachte, hetzij achteraf, tekort is
gedaan. Zo oordeelde de Hoge Raad
in NJ 2016/602. Het hof had verstek
verleend tegen een in het buitenland
gedetineerde verdachte. Weliswaar
was de dagvaarding in persoon uitgereikt, maar bij de schriftuur was
een stuk gevoegd waaruit bleek dat
de verdachte ten tijde van de terechtzitting van het hoger beroep in het
buitenland gedetineerd was. De
Hoge Raad was van oordeel dat het
uitgangspunt is dat als de dagvaarding rechtsgeldig is betekend, de verdachte noch een gemachtigd raadsman ter zitting is verschenen, de
rechter – indien niet anders blijkt –
er vanuit mag gaan dat de verdachte
vrijwillig afstand heeft gedaan om op
de zitting aanwezig te zijn. Wel stelde
de Hoge Raad dat achteraf kan blijken dat aan het recht van de verdachte om van zijn aanwezigheidsrecht
gebruik te kunnen maken tekort kan
zijn gedaan. Dit was in casu het geval
nu was gebleken dat de verdachte uit
anderen hoofde in het buitenland

gedetineerd zat. De verstekverlening
door het hof bleek achteraf onjuist:
er diende aan de verdachte alsnog de
mogelijkheid te worden geboden om
de behandeling van zijn strafzaak
bij te wonen.
In een recent arrest van 12 september
2017 oordeelde de Hoge Raad eveneens dat sprake was van schending
van het aanwezigheidsrecht (ECLI:
NL:HR:2017:2315). In deze zaak was
twee dagen voor de zitting door de
voormalig raadsman van de verdachte bericht dat hij zich onttrekt als
diens raadsman. De voormalig raadsman deelt verder aan het hof mee
aan verdachte te hebben geadviseerd
een nieuwe raadsman te zoeken en
verzoekt het hof om de zaak aan te
houden. Op de zittingsdag krijgt
het hof te horen dat verdachte voor
aanvang van voorliggende zaak zich
bevindt bij de rechtbank in Haarlem,
waarvan niet bekend is of hij daar is
voor een andere zaak. Ook is er bij het
hof een vermoeden dat bij verdachte
sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestesvermogens.
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Deze omstandigheden doen de beslissing van het hof, te weten dat de
verdachte vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht en
daarom verstek kon worden verleend,
dan ook zeer verbazen. De Hoge Raad
is die mening ook toegedaan en overweegt dan ook – geheel terecht – dat
het arrest niet in stand kan blijven
en wijst de zaak terug.
De Hoge Raad bepaalde in zijn
arrest van 26 september 2017 (ECLI:
NL:HR:2017:2462) dat het oordeel van
het hof dat verdachte afstand heeft
gedaan van zijn recht bij de behandeling van zijn zaak aanwezig te
zijn, niet begrijpelijk is, omdat op de
kennisgeving aan verdachte vermeld
stond dat de strafzaak ‘pro forma
(dus niet inhoudelijk)’ behandeld zou
gaan worden en dat verdachte niet
aanwezig hoefde te zijn. De verdachte
was dan ook niet ter zitting verschenen en er bevond zich in het dossier
een door de verdachte getekende
afstandsverklaring. De raadsman
van de verdachte was wel op de zitting aanwezig. De raadsman verzocht
om aanhouding van de zaak. Het
hof wees dit verzoek af gelet op de
afstandsverklaring van de verdachte. Terecht heeft de Hoge Raad hier
geoordeeld dat dit oordeel van het
hof onbegrijpelijk is, temeer om-
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dat de kennisgeving aan verdachte
inhield dat het een proformazitting
was en geen inhoudelijke behandeling van zijn zaak betrof en hij niet
aanwezig hoefde te zijn. Hieruit had
het hof moeten afleiden dat verdachte niet uitdrukkelijk bewust vrijwillig
afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht.

BEPERKING SPREEKRECHT
VERDACHTE/RAADSMAN
In artikel 311 lid 4 van het Wetboek
van Strafvordering (Sv) is het laatste
woord van de verdachte geregeld. In
het afgelopen jaar is er een aantal cassaties door de Hoge Raad
gewezen die zien op de beperking
van het laatste woord van de verdachte. Bij arrest van 27 juni 2017
(ECLI:NL:HR:2017:1285) concludeerde de Hoge Raad onder meer
dat nu niet uit het proces-verbaal
van de zitting is gebleken dat aan de
verdachte het recht tot het laatste
woord is gegeven, op straffe van
nietigheid van een voorschrift als
bedoeld in lid 4 van artikel 311 Sv
niet in acht is genomen. Terugwijzing volgt. Evenzo oordeelde Hoge
Raad in zijn arrest van 29 augustus 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2229).
Indien er aan de verdachte wel
het recht is gegeven om als laat-

75

ste te spreken, maar hetgeen de
verdachte heeft gezegd niet in het
proces-verbaal van de zitting is
opgenomen, is er dan ook sprake
van een nietigheid? Het antwoord
hierop is nee, aldus de Hoge Raad
in zijn arrest van 10 oktober 2017
(ECLI:NL:HR:2017:2580). Indien in
het proces-verbaal van de zitting
staat opgenomen dat aan de verdachte het recht is gelaten om als laatste
te spreken, dan is hiermee voldaan
aan het bepaalde in artikel 326 Sv in
samenhang met artikel 311 Sv. Dit is
vaste rechtspraak van de Hoge Raad.
Als de verdachte het recht wordt
gegeven voor het laatste woord en
hij overlegt hiertoe een schriftelijk
stuk, dan is hiermee voldaan aan
het voorschrift van artikel 311 lid Sv,
aldus de Hoge Raad bij arrest van
27 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1087).
Het voorgestelde middel dat aan de
verdachte niet recht is gegeven om
als laatste te spreken, door enkel de
op schrift gestelde verklaring van
de verdachte aan het dossier toe te
voegen en dit niet mondeling te laten
voordragen, faalt.
De Hoge Raad heeft eerder al geoordeeld dat de rechter in voorkomende
gevallen wanneer hij dit nodig acht,
de verdachte of zijn raadsman er op
kan wijzen dat herhaling van wat al
eerder op de zitting aan de orde is gekomen, dient te worden voorkomen.2
Het laatste woord kan dus worden
beperkt. Als dat het geval is, moet uit
het proces-verbaal van de zitting wel
blijken op welke feiten en omstandigheden de rechter zich baseert. Als
dit niet blijkt, is het onderzoek op de
zitting nietig, blijkens Hoge Raad op
30 mei 2017 (ECLI:NL:HR:2017:972).
Het spreekrecht van de raadsman
kan ook worden beperkt. In het arrest van de Hoge Raad van 21 maart
2017 (ECLI:NL:HR:2017:468) wordt
in cassatie met succes geklaagd
over schending van het recht op het
voeren van pleidooi. De voorzitter
van het Hof van Justitie op Aruba
had de raadsvrouw verzocht om haar
pleidooi zo veel mogelijk samen te
vatten omwille van de tijd. De raads-
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vrouw gaf aan dit niet te kunnen,
overlegde de pleitnota om deze te
laten voegen aan het proces-verbaal
van de zitting, met als toevoeging
dat haar niet de tijd werd gegund om
pleidooi te voeren. De Hoge Raad
houdt ook in dit arrest vast aan de
eerdere lijn in de jurisprudentie, te
weten dat de raadsman in beginsel alles naar voren moet kunnen
brengen wat voor het belang is van de
zaak overeenkomstig artikel 311 lid
2 Sv jo artikel artikel 331 lid 1 Sv. Een
beperking van dit recht brengt echter
niet zonder meer met zich mee dat
de aan de verdediging toekomende
rechten zijn geschonden. Dit heeft de
Hoge Raad eerder ook al bepaald.3
Gelet op de omstandigheden in deze
zaak, waarbij het hof maar één uur
voor de zaak (doodslag) had uitgetrokken, de raadsvrouw niet vooraf
een beperkte spreektijd kenbaar was
gemaakt en de procureur-generaal
wel zijn requisitoir integraal had
mogen voordragen, was de bepaling
dat de verdediging het recht heeft
bij pleidooi aan te voeren wat in het
belang van de verdediging dienstig
voorkomt, geschonden.
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BESLAG
In een drietal zaken uit april van
dit jaar heeft de Hoge Raad een lijn
uitgezet voor onderzoek aan een
smartphone.4 Die lijn houdt in dat
de artikelen 94-96 Sv voldoende
wettelijke grondslag bieden indien de inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer als beperkt kan worden
beschouwd. Dat is het geval wanneer
het onderzoek slechts bestaat uit het
raadplegen van een gering aantal
bepaalde opgeslagen of beschikbare
gegevens. Het wordt volgens de Hoge
Raad pas anders als het onderzoek
‘zo verstrekkend is dat een min of
meer compleet beeld is verkregen
van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de gebruiker van
de gegevensdrager of het geautomatiseerde werk’. Dus als de inhoud van
alle communicatie door middel van
de telefoon wordt gebruikt, dan kan
onderzoek onrechtmatig zijn.
In de nieuwe regeling in het kader
van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering is het voor
de gewone opsporingsambtenaar in
het geheel verboden om eigenhandig

onderzoek ter kennisneming van de
beschikbare gegevens te doen; enkel
de OvJ kan dat bevelen, of de rechter-commissaris als inbeslag neming
op zijn aanwijzing is geschied
(conceptartikel 2.7.4.2.1 lid 1 en 2).
Uitzondering is als sprake is van
dringende noodzaak en direct moet
worden opgetreden (lid 3). In het licht
van de hiervoor genoemde uitspraken van de Hoge Raad – die expliciet
benoemen dat bij onderzoek door de
rechter-commissaris in het bijzonder
valt te denken aan gevallen waarin
op voorhand is te voorzien dat de
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zeer ingrijpend zal zijn5 – zou
de vraag kunnen worden opgeworpen of in het conceptwetsvoorstel
de rechter-commissaris niet een te
kleine rol heeft. De rechter-commissaris is immers in de voorgestelde
regeling niet per se in beeld in geval
van zeer ingrijpende inbreuken op
de persoonlijke levenssfeer. Ook is
het de vraag of de officier van justitie
niet een te grote rol heeft; hij is ook
de beslissende autoriteit als het gaat
om beperkte inbreuken.6
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KLACHT TEGEN NIET
VERVOLGEN (ART. 12 SV)
Ontvankelijkheid klacht
Tweet op Facebook
Het Gerechtshof Amsterdam
(ECLI:NL:GHAMS:2017:2428) heeft
zich op 21 juni 2017 over een beklag
gebogen met betrekking tot de
beslissing van de officier van justitie
om geen vervolging in te stellen
ter zake van groepsbelediging (art.
137c Wetboek van Strafrecht, Sr) en
aanzetten tot haat/discriminatie
(art. 137d Sr). Klager had aangifte
gedaan naar aanleiding van een
tweet van beklaagde uit 2013 met
de tekst: ‘Ik begin steeds meer voor
deportatie van alle moslims te voelen.’ Deze tweet is in een discussie
op de Facebookpagina van klager in
2015 door beklaagde herhaald, aldus
klager. Met betrekking tot de ontvankelijkheid van klager in het beklag
overweegt het hof als volgt:
‘Het hof moet vaststellen dat klager
in deze zaak als individu optreedt.
De enkele omstandigheid dat klager
een achterban van duizenden volgers
op Facebook zegt te hebben, is in dit
verband onvoldoende om te kunnen
spreken van een objectief bepaalbaar, persoonlijk of kenmerkend
belang van klager zelf.
[…] Hetgeen door klager in de onderhavige zaak naar voren is gebracht,
is daarom onvoldoende voor de
conclusie dat de door het hof in 2009
(zie: ECLI:NL:GHAMS:2009:BH0496;
redactie) gehanteerde maatstaf zou
moeten leiden tot de ontvankelijkheid van klager in het beklag.’
Het hof is daarom van oordeel dat
klager in dit geval niet-ontvankelijk
is in het beklag.

Afwijzing klacht
Mitch Henriquez
Veel besproken was de artikel 12-procedure in verband met het overlijden
van Mitch Henriquez (ECLI:NL:GHDHA:2017:841). Klagers verzochten hierbij het hof om drie agenten
strafrechtelijk te vervolgen en twee
agenten voor meer strafbare feiten.7
Het hof overwoog allereerst dat kla-
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gers veel leed hebben ondervonden
door het verlies van hun familielid.
Voorts kwam het hof tot het oordeel
dat er wel degelijk sprake is geweest
van een gedegen en omvangrijk
onderzoek hetgeen door klagers werd
betwist.
Ten aanzien van de drie agenten
die niet door het OM zijn vervolgd,
overwoog het hof met betrekking tot
de vraag of het toegepaste geweld voldeed aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit (gelet op
de tragische situatie naderhand), dat
er onvoldoende basis is voor de aanname dat de daarbij in acht te nemen
beginselen door de drie agenten zijn
veronachtzaamd.
Het hof constateert wel dat alles
erop wijst dat de handelingen van
beklaagden volstrekt ongecoördineerd waren. Dit blijkt ook uit het
interne onderzoek van de politie,
waarvan gegevens met betrekking
tot de uitkomst in de tuchtprocedure
tegen DH01 en DH02 aan het dossier
zijn toegevoegd en welke gegevens
bij alle procespartijen inmiddels
bekend zijn.
Wat betreft de twee agenten die wel
worden vervolgd, overwoog het hof:
‘Hoewel door beklaagden ten opzichte van [M.H.] in zijn (bewusteloze)
toestand mogelijk niet in alle opzichten adequaat is gehandeld en achteraf bezien de situatie door beklaagden
misschien verkeerd is ingeschat, kan
op basis van die verwijten niet zonder
meer worden geconcludeerd dat er
sprake is van een opzettelijk misdrijf
als omschreven in artikel 255 Sr en
voor de aanname dat bij beklaagden
sprake is geweest van opzet gericht
op het in hulpeloze toestand brengen
of laten van [M.H.].
Het hof is voorts van oordeel dat er in
casu geen aanknopingspunten aanwezig zijn om beklaagden met succes
te kunnen vervolgen ter zake van artikel 450 Sr, nu er in zo’n geval sprake
dient te zijn van een ogenblikkelijk
levensgevaar waarvan men getuige
is. Er moet derhalve sprake zijn van
een zekere mate van bewustzijn van
dat ogenblikkelijke levensgevaar.
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Hiervan was naar het oordeel van het
hof bij beklaagden geen sprake. Zij
waren immers in de veronderstelling
dat [M.H.] slechts voor korte tijd het
bewustzijn had verloren en kennelijk
heeft geen van de beklaagden zich
gerealiseerd dat er levensgevaar was.
Bovendien hebben beklaagden wel
degelijk hulp verleend, ook al kon
die de lichamelijke toestand, die was
ingetreden na de aanhouding, niet
ongedaan maken.’

Toewijzing klacht
Val flat Hoogeveen
Een zaak waarin het hof wel tot een
bevel artikel 12 Sv komt, betreft
de zaak van het overlijden van een
achtjarige dochter als gevolg van
een val van een flat in Hoogeveen
(ECLI:NL:GHARL:2017:2315). Het
hof beveelt de vervolging van de
moeder ter zake van (medeplichtigheid aan) moord dan wel doodslag.
Naar het oordeel van het hof is er een
redelijk vermoeden dat de moeder
betrokken is geweest bij de dood van
haar dochter en ‘vergt het openbaar
belang, nu het hier gaat om een zeer
ernstig misdrijf dat de rechtsorde
heeft geschokt, dat beklaagde alsnog
wordt vervolgd’.

BEWIJS EN MOTIVERING
Verklaringen verdachten
en getuigen
Hoewel vooral het uitblijven van een
verklaring van de verdachte steeds
vaker wordt gebruikt in bewijsconstructies en daarover regelmatig
wordt geklaagd in cassatie, stond
afgelopen jaar ook het gebruik van
enkele andere verklaringen voor het
bewijs ter discussie bij de Hoge Raad.
Meest opvallend was wel wat het Hof
Den Haag had gedaan in de zaak
die ten grondslag lag aan HR 22
november 2016, NJ 2017, 197 (ECLI:
NL:HR:2016:2649). Voor het bewijs
van hennepteelt door de verdachte
had het hof in de bewijsmotivering
betrokken dat de raadsman van
medeverdachte B. in eerste aanleg
naar voren had gebracht dat zijn client zo stom was geweest zich door de
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verdachte te laten gebruiken. Medeverdachte B. was hier in hoger beroep
als getuige mee geconfronteerd maar
had aangegeven daar niets over te
gaan zeggen. Het hof gebruikte ten
laste van de verdachte vervolgens het
feit dat medeverdachte B. geen afstand had genomen van hetgeen zijn
raadsman naar voren had gebracht.
A-G Hofstee las de bewijsconstructie
zo dat de verklaringen van deze medeverdachte (die niks wilde zeggen)
als bewijs werden gebruikt en zag
gelet op de verdere motivering van
het bewijs daarin geen probleem. De
Hoge Raad zag dat probleem echter
wel degelijk. De Hoge Raad leest de
bewijsconstructie zo dat in de kern
de mededeling van de raadsman
van de medeverdachte op zitting als
bewijsmiddel is gebruikt, terwijl
dit op grond van artikel 339 lid 1 Sv
geen wettig bewijsmiddel is. Daaraan
voegt de Hoge Raad nog toe dat ook
de ‘verklaring’ van de medeverdachte
dat hij niets gaat zeggen geen voor
het bewijs bruikbare verklaring van
een getuige oplevert. Dat mededelingen van een (al dan niet gemachtigd)
raadsman van de verdachte niet als
bewijs kunnen worden gebruikt,
volgde al expliciet uit de uitspraak
van de Hoge Raad van 15 december
2009, NJ 2010, 26. Uit die uitspraak
kan ook worden opgemaakt dat
hetgeen namens een verdachte
naar voren wordt gebracht door een
advocaat niet als een verklaring van
de verdachte geldt (en zo alsnog een
wettig bewijsmiddel zou worden).
Mededelingen ter terechtzitting
van verdachte en advocaat kunnen
dus niet met elkaar worden vereenzelvigd. Het ziet ernaar uit dat de
Hoge Raad ook in de zaak van het
Haagse hof dat onderscheid blijft maken, ook al ging het hier niet om de
advocaat van de verdachte zelf maar
van de medeverdachte. En dat een getuigenverklaring enkel redengevend
kan zijn als deze daadwerkelijk iets
inhoudt en niet al als een verklaring
van de getuige, die wordt geconfronteerd met hetgeen door zijn advocaat
naar voren is gebracht, uitblijft.
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Verklaart een medeverdachte op
zitting wel inhoudelijk, maar niet als
getuige in de zaak van de verdachte
(en worden de zaken niet gevoegd
behandeld), dan geldt in beginsel dat
deze verklaringen alleen als bewijs
tegen de medeverdachte zelf kunnen
worden gebruikt (art. 341 lid 3 Sv). In
de praktijk komt dat bij gelijktijdige
behandeling van zaken ook vaak tot
uitdrukking in de mededeling van de
voorzitter aan de verdachten dat zij
alleen in hun eigen zaak verklaren.
Ten bezware van de verdachte mag
op grond van artikel 301 lid 4 Sv ook
alleen acht worden geslagen op stukken die zijn voorgelezen of waarvan
de korte inhoud is medegedeeld. Achterliggende gedachte daarvan is dat
de verdachte in de gelegenheid moet
zijn geweest zich over belastende informatie uit te laten. Een verklaring
van een medeverdachte ter terechtzitting is nog niet in een proces-verbaal
neergelegd en kan dus niet door de
voorzitter zijn voorgehouden. In de
zaak die ten grondslag lag aan HR
11 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:664)
gebruikte het Hof Den Bosch wel
verklaringen van medeverdachten
ter zitting in eerste aanleg en hoger
beroep ten bezware van de verdachte,
waarna erover werd geklaagd dat artikel 301 lid 4 Sv was geschonden. Ter
terechtzitting in hoger beroep had de
voorzitter voorgesteld uit praktisch
oogpunt alle verklaringen die de
verdachten tijdens de gelijktijdige
behandeling van de zaken hadden
afgelegd, over en weer in elkaars
zaken te voegen. Hoewel formeel niet
bleek dat de inhoud van die stukken
nog eens was voorgelezen of de korte
inhoud daarvan was medegedeeld,
leidde de klacht niet tot cassatie. De
raadsman van de verdachte had namelijk geen bezwaar gemaakt tegen
het voegen van de verklaringen en
de zaken waren gelijktijdig behandeld. De inhoud van die verklaringen
kon bij de verdachte dus als bekend
worden verondersteld. Daarmee
was er feitelijk geen schending van
zijn verdedigingsbelang.
Het verdedigingsbelang is wel vaak in

het geding bij zaken waarin anonieme getuigen een rol spelen. Deze
getuigen kunnen doorgaans namelijk
niet als getuigen worden opgeroepen
en worden ondervraagd door de
verdediging. Op grond van artikel
344a Sv kan een schriftelijk bescheid
inhoudende een verklaring van een
persoon wiens identiteit niet blijkt
dan ook niet zomaar als bewijsmiddel worden gebruikt. Dat kan alleen
als de verklaring in belangrijke mate
steun vindt in ander bewijsmateriaal
én door de verdediging niet de wens
te kennen is gegeven deze persoon
te ondervragen. Het gebruik van
een dergelijk schriftelijke bescheid
voor het bewijs moet worden gemotiveerd (art. 360 lid 1 Sv, zie HR 11
mei 1999, NJ 1999, 526). In de zaak
die ten grondslag lag aan HR 11 april
2017 (ECLI:NL:HR:2017:658) was
sprake van een proces-verbaal van
een verbalisant die beschreef dat hij
van een onbekend gebleven persoon
had gehoord dat de verdachte hem
drugs te koop wilde aanbieden. De
ontmoeting tussen de verdachte en
deze persoon was door de verbalisant
ook waargenomen. De verdediging
verzocht deze onbekende persoon te
horen; dat verzoek werd afgewezen
omdat van hem geen gegevens achterhaald konden worden. Het Hof Amsterdam gebruikte vervolgens toch
het proces-verbaal als bewijsmiddel
en overwoog (handig) dat het niet
ging om een verklaring van een persoon wiens identiteit niet blijkt, maar
om een ambtsedig proces-verbaal
van een verbalisant die relateerde wat
hij zelf had waargenomen, waaronder hetgeen hij had gehoord van de
onbekende. Die – artikel 344a en 360
Sv omzeilende – overweging gaat
echter niet op. De Hoge Raad casseert
aangezien als bewijs wel degelijk is
gebezigd de (in het proces-verbaal van
de verbalisant opgenomen) verklaring
van een onbekend gebleven persoon
zonder het gebruik daarvan nader
te motiveren. Het gaat aldus om de
vraag of de inhoudelijk opgetekende verklaring is afgelegd door een
anoniem gebleven persoon en niet
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om de vraag of de identiteit van de
opsteller van het bescheid bekend is.
Dat blijkt ook uit HR 14 maart 2017
(ECLI:NL:HR:2017:421). In die zaak
werd door de verdachte het standpunt ingenomen dat het gebruik
voor het bewijs van onder codenaam
opgemaakte processen-verbaal moet
worden gemotiveerd ex artikel 360
Sv. Die eis geldt inderdaad indien de
onder codenaam werkende verbalisanten zijn gehoord als (beperkt)
anonieme getuigen. Ook het gebruik
van de eerder door deze verbalisanten opgemaakte processen-verbaal
moet dan worden gemotiveerd
(HR 4 februari 2014, NJ 2014, 362).
Die situatie deed zich hier volgens
de Hoge Raad echter niet voor. De
opstellers van de processen-verbaal
waren weliswaar slechts met een
codenaam aangegeven, maar in de
processen-verbaal waren verklaringen opgenomen van getuigen wiens
identiteit wel degelijk bekend was.
De inhoud van die verklaringen was
redengevend voor het bewijs, niet de
wijze waarop de processen-verbaal
waren opgesteld.
Bij getuigenverklaringen moet het
op grond van artikel 342 Sv gaan om
verklaringen omtrent hetgeen de
getuige zelf heeft waargenomen of
ondervonden. Dat geldt ook voor opsporingsambtenaren die hun bevindingen neerleggen in een proces-verbaal. In de Sint-Maartense zaak die
ten grondslag lag aan HR 17 oktober
2017 (ECLI:NL:HR:2017:2631) had
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een verbalisant in een proces-verbaal gezet dat de verdachte bepaalde
geldbedragen had witgewassen en
een invoice had opgemaakt om een
illegale geldstroom af te dekken. De
zaak draaide om de verdenking van
witwassen en de Hoge Raad oordeelde dat het hof een proces-verbaal
dat voor het bewijs ontoelaatbare
conclusies inhield, had gebezigd als
bewijsmiddel. Ook gebruikte het hof
processen-verbaal van verdenking
witwassen, waarin mededelingen
van verbalisanten stonden terwijl
niet duidelijk was op grond van welke
gegevens die mededelingen werden
gedaan. A-G Aben concludeerde
daaromtrent dat dit toetsing van de
(on)toelaatbaarheid van die gevolgtrekkingen belet en de mogelijkheid
openlaat dat deze mededelingen
geen gevolgtrekkingen, maar enkel
vermoedens, veronderstellingen dan
wel speculaties betroffen. De Hoge
Raad casseerde ook op dit punt.
Onder dit kopje ‘Verklaringen’ kan
niet onvermeld blijven dat het Hof
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Amsterdam afgelopen jaar in het
langlopende liquidatieproces ‘Passage’ uitspraak heeft gedaan en daarbij
het bewijs van de feiten grotendeels
heeft gebaseerd op verklaringen van
een tweetal kroongetuigen. Het hof
heeft daarbij vastgesteld dat qua toetsing van de overeenkomst tussen het
Openbaar Ministerie en de kroongetuige de wet geen specifieke taak
heeft toebedeeld aan de zittingsrechter. Ook de rechtmatigheid en doelmatigheid van de overeengekomen
bescherming van een kroongetuige
zijn volgens het hof niet aan een toets
van de rechter onderworpen. Waar
wel uitgebreid op wordt ingegaan,
is de beoordeling van de betrouwbaarheid van de verklaringen van de
kroongetuigen, mede gelet op de verzwaarde motiveringseis van artikel
360 lid 2 Sv bij het gebruik van deze
verklaringen voor het bewijs. Een samenvatting van de arresten is te vinden op https://www.rechtspraak.nl/
SiteCollectionDocuments/
samenvatting-arresten-passage.pdf.
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Eigen waarneming rechter
De eigen waarneming van de rechter
die bij het onderzoek op de terechtzitting is gedaan, is op grond van artikel 340 Sv een wettig bewijsmiddel.
De tekst van de wet impliceert dat
waarnemingen buiten het onderzoek
ter terechtzitting om geen wettig
bewijsmiddel kunnen opleveren. De
achterliggende gedachte is dat hetgeen de zittingsrechter waarneemt
ook gezien moet kunnen zijn door
de officier van justitie dan wel de
advocaat-generaal en de verdediging
zodat ook deze procespartijen zich
daarover hebben kunnen uitlaten.
Ten aanzien van het na sluiting van
het onderzoek waargenomen ‘loopje’
van de verdachte die de zittingszaal
verliet was daar bijvoorbeeld geen
sprake van (HR 29 augustus 2006,
NJ 2007, 134). Recent leidde echter
een waarneming gedaan na het
onderzoek ter terechtzitting toch
niet tot cassatie (HR 17 oktober
2017, ECLI:NL:HR:2017:2639). In
deze zaak deelde de voorzitter van
het Hof Den Haag mee een fotomap
met vermeend kinderpornografische afbeeldingen in raadkamer te
zullen bekijken. De raadsman van
de verdachte deelde mee eerder in
de gelegenheid te zijn gesteld de
foto’s te bekijken en is daarop bij
pleidooi ingegaan. Het hof gebruikte
vervolgens de eigen waarneming als
bewijsmiddel, terwijl uit het proces-verbaal van de zitting bleek dat
deze waarneming niet ter terechtzitting was gedaan. Gelet op de achterliggende gedachte van artikel 340 Sv,
het feit dat alle procesdeelnemers de
afbeeldingen hadden waargenomen
en de raadsman van de verdachte
tegen de door de voorzitter voorgestelde gang van zaken ook geen
bezwaar had gemaakt, concludeerde
A-G Vegter dat het gebruik van de
eigen waarneming als bewijs niet tot
cassatie behoeft te leiden. Hetgeen
het hof had waargenomen kon de
verdediging volgens Vegter ook niet
verrassen aangezien deze in vergaande mate overeenkwam met de waarneming die door de rechtbank reeds
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als bewijs was gebruikt. De Hoge
Raad heeft de A-G gevolgd. Aan het
enkele feit dat de eigen waarneming
van het hof niet op de terechtzitting
is gedaan kan niet de gevolgtrekking
worden verbonden dat het hof de
desbetreffende waarneming niet
voor het bewijs had mogen bezigen.
Net als bij het over en weer voegen
van verklaringen van medeverdachten ter terechtzitting, wordt aldus
ten aanzien van dergelijke wettelijke
bepalingen een actieve opstelling
van de verdediging ter terechtzitting
verwacht. Althans kan het feit dat
geen bezwaar wordt gemaakt tegen
een voorgestelde gang van zaken
eraan bijdragen dat vervolgens in
cassatie over het formele verzuim
niet meer met succes kan worden
geklaagd. Voorts is het voor die actieve opstelling ter terechtzitting van
belang dat de Hoge Raad meer lijkt
te kijken naar de bedoeling van de
wet dan naar strikte naleving van de
letter van de wet. De advocaat die ter
terechtzitting denkt dat al hetgeen
daar niet ter sprake is gekomen ook
niet ten nadele van zijn of haar cliënt
kan worden gebruikt en erop gokt
daar pas in cassatie over te klagen,
kan weleens bedrogen uitkomen.

Feiten van algemene bekendheid
In HR 17 mei 2017 (ECLI:NL:HR:
2017:881) bleef het oordeel van het
Hof Den Bosch dat het een feit van
algemene bekendheid is dat ‘die
ijzer’ straattaal is voor een vuurwapen in stand. Feiten van algemene
bekendheid behoeven geen bewijs.
Het gaat om gegevens die ieder
van de bij het geding betrokkenen
geacht moet worden te kennen of
zonder noemenswaardige moeite
uit algemeen toegankelijke bronnen
kunnen worden achterhaald. Het hof
zette niet uiteen of het hier ging om
een gegeven uit de eerste of tweede
categorie. Een aantal jaar geleden
was het Hof Den Haag daarover
onduidelijk in de zaak die ging over
de afkorting A.C.A.B. Het hof nam
aan dat algemeen bekend was en dat
dit stond voor ‘All Cops Are Bastards’,

maar refereerde ook naar Google-hits
die het googelen naar A.C.A.B in
combinatie met ‘cop’ had opgeleverd.
Het hof had zich aldus buiten de
zitting om laten informeren over de
betekenis van de afkorting, zonder
overigens te vermelden welke websites door middel van het googelen
waren geraadpleegd. Wegens die
onduidelijkheid had het hof de mogelijk algemene bekendheid ter zitting
ter sprake moeten brengen zodat de
procespartijen zich daarover hadden
kunnen uitlaten. Het lijkt aldus voor
de zittingsrechter veiliger eventuele
twijfel of onduidelijkheid over de
algemene bekendheid van een feit
in het geheel niet in het proces-verbaal terechtzitting en arrest te laten
doorklinken. De enkele conclusie dat
een gegeven een feit van algemene
bekendheid is, blijft al snel in stand.
Terwijl dat zeker ten aanzien van de
betekenis van woorden in straattaal
twijfelachtig kan zijn. Er bestaat immers geen algemeen erkende toegankelijke bron waaruit een definitieve
betekenis van straattaal kan worden
afgeleid, waardoor het al snel aankomt op de veronderstelde ‘kennis’
van straattaal bij procespartijen. De
Hoge Raad oordeelde vorig jaar juist
nog dat het bij feiten van algemene
bekendheid in de regel gaat om gegevens waarvan de juistheid redelijkerwijs niet voor betwisting vatbaar is
(HR 29 maart 2016, NJ 2016, 249).

Unus testis, nullus testis
In elke zaak waarin een beroep wordt
gedaan op schending van artikel 342
lid 2 Sv stelt de Hoge Raad voorop dat
de vraag of aan het bewijsminimum
is voldaan zich niet in algemene
zin laat beantwoorden maar een
beoordeling vergt van het concrete
geval. Ook de beantwoording van de
vraag of een getuigenverklaring die
de verdachte belast ‘voldoende steun’
vindt in ander bewijsmateriaal, is
zeer nauw verweven met de feiten van
de concrete zaak. In HR 23 mei 2017
(ECLI:NL:HR:2017:944) werd geen
schending van de unus testis-regel
aangenomen. Het ging om een dode-
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lijke schietpartij waarbij de medeverdachte had verklaard dat de verdachte daarbij aanwezig was geweest. Het
slachtoffer bleek inderdaad te zijn
doodgeschoten, terwijl de verdachte
zelf had verklaard dat hij met een andere persoon de medeverdachte zou
beschermen en op enig moment de
auto waarin de medeverdachte en het
slachtoffer zaten heeft klemgereden
waarna het slachtoffer is doodgeschoten. Hetgeen de medeverdachte
had verklaard, vond voldoende steun
in onder andere de verklaring van de
verdachte zelf omtrent zijn aanwezigheid aldaar. De aanwezigheid
van de verdachte op/nabij de plaats
delict is echter niet altijd voldoende
om een belastende verklaring te
ondersteunen. Dat komt mooi tot
uitdrukking in de vrijspraak van de
verdachte in de ‘Tjeukermeer-zaak’
(Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juli
2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6009).
In deze zaak was het slachtoffer om
het leven gekomen door geweld dat
achter de winkel van de vader van de
verdachte aan het slachtoffer was toegebracht. De verdachte was ten tijde
van de geweldpleging in de winkel
aanwezig, aangezien hij daar moest
werken. Een medeverdachte verklaarde dat de verdachte betrokken was
geweest bij het toepassen van geweld,
maar gelet op de goede reden die de
verdachte had voor zijn aanwezigheid
bij de plaats delict, achtte het hof die
omstandigheid onvoldoende steun
opleveren voor zijn betrokkenheid bij
het feit en sprak hem daarvan vrij.
Dat een zaak waarin meerdere aangevers verklaren door de verdachte
te zijn misbruikt heel anders kan
aflopen dan de beschreven zedenzaak van het Hof Amsterdam, dat
illustreert HR 4 juli 2017 (ECLI:
NL:HR:2017:1216). Het ging in deze
zaak om het door de verdachte
plegen van seksuele handelingen
met zijn dochter en stiefdochter, die
daar onafhankelijk van elkaar over
hadden verklaard. De verdachte werd
door de rechtbank vrijgesproken omdat ten aanzien van de feiten an sich
geen steunbewijs uit andere bron
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voorhanden was. Dat stelde het Hof
Arnhem-Leeuwarden voor de vraag
of de verklaringen van aangeefsters
elkaar onderling konden ondersteunen, ook al hadden deze verklaringen
geen betrekking op hetgeen over en
weer met de andere aangeefster had
plaatsgevonden. Die vraag beantwoordde het hof bevestigend gelet op
de overeenkomsten tussen de feiten
en de evidente samenhang tussen
beide bronnen. Volgens A-G Hofstee
was het bewijs aan de krappe kant
en zou een nadere motivering ten
aanzien van de overeenkomsten niet
hebben misstaan, maar komt hij
toch tot de conclusie dat die overeenkomsten en samenhang voldoende
uit de gebezigde bewijsmiddelen blijken. Ook de Hoge Raad laat het oordeel in stand en wijst erop dat het hof
heeft vastgesteld dat de verklaringen
elkaar over en weer ondersteunen
wat betreft de aard van de ontuchtige
handelingen en de wijze waarop die
handelingen plaatsvonden. Aldus
kan om het bewijsminimum te halen
ook schakelbewijs worden gebruikt.
Tevens kan worden ‘geschakeld’
tussen de bewijsmiddelen van
verschillende feiten ten aanzien van
hetzelfde slachtoffer. In HR 20 december 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2911)
werd de verdachte zowel vervolgd
wegens verkrachting van aangeefster als wegens bedreigingen die
tijdens die verkrachting zouden zijn
geuit. De verkrachting was gepaard
gegaan met geweldshandelingen en
de verklaring van aangeefster op dit
punt vond voldoende steun in ander
bewijs betreffende letsels die waren
waargenomen. Ten aanzien van de
bedreiging gold dat echter niet. A-G
Harteveld concludeerde dan ook dat
het bewijs voor dit feit enkel (en in
strijd met art. 342 lid 2 Sv) volgde uit
de verklaring van aangeefster, maar
dat dit gelet op de ondergeschikte
betekenis van de veroordeling voor
dit feit niet tot cassatie hoefde te
leiden. De Hoge Raad keek er anders
naar en oordeelde dat het bewijs
was gebaseerd op de verklaring van
aangeefster en de verklaring van de
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verdachte dat hij de desbetreffende nacht bij haar in de woning was
geweest. Bovendien had het hof bij
de beoordeling of aan artikel 342 lid
2 Sv was voldaan, betrokken dat de
bedreigingen tijdens de verkrachting
hadden plaatsgevonden en hadden
de gebezigde bewijsmiddelen ook betrekking op de bedreiging waardoor
niet gezegd kon worden dat de verklaring van aangeefster onvoldoende
steun vond in ander bewijsmateriaal.

VORMVERZUIMEN
ARTIKEL 359A SV
Bewijsuitsluiting
Alhoewel de lijn van de Hoge Raad
die in 2013 is ingezet (ECLI:NL:HR:
2013:BY5322) nog steeds weinig
ruimte laat voor sanctionering van
vormverzuimen, putten de auteurs
van deze Kronieken elk jaar weer
hoop uit verschillende uitspraken
van feitenrechters. Overigens mag
een uitgebreid onderzoek van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC),
uitgevoerd naar aanleiding van de
contourennota in het kader van het
nieuwe Wetboek van Strafvordering,
niet onbenoemd blijven.8 Hierin
wordt geconcludeerd dat de strafrechter zich te afstandelijk opstelt en
dat een oplossing hiervoor zou zijn
om de rol van de rechter te ‘revitaliseren’, zodat meer leermomenten
kunnen worden gecreëerd voor de
politie en het Openbaar Ministerie.
Een mogelijkheid daartoe zou zijn
om vormfouten opnieuw zwaarder
te bestraffen, of er op zijn minst een
grotere aandacht aan te besteden.
Iedere lezer van deze Kroniek zal bekend zijn met het – uitermate teleurstellende – arrest van de Hoge Raad
over de dynamische verkeerscontrole
(ECLI:NL:HR:2016:2454), waarin in
elk geval de open deur werd ingetrapt
dat etnisch profileren niet is toegestaan. De Rechtbank Amsterdam
(ECLI:NL:RBAMS:2017:370) oordeelt
dat daar in een specifieke zaak sprake van is. De politierechter oordeelt
dat uit het proces-verbaal van bevindingen blijkt dat verbalisanten twee
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Marokkaans uitziende jongemannen
zien rijden in een Volkswagen Golf en
dat zij daarom besluiten de bestuurder en bijrijder aan een verkeerscontrole te onderwerpen. De politierechter oordeelt dat de selectie louter is
gebaseerd op de etnische kenmerken
van de inzittenden, hetgeen de Hoge
Raad heeft verboden. De politierechter laat na de vereisten van 359a lid
2 Sv na te lopen, maar besluit wel
dat de aangetroffen wikkels cocaine (4,98 gram) dienen te worden
uitgesloten, waarop vrijspraak volgt.
Opvallend detail: het OM kan zich
hierin klaarblijkelijk vinden want er
wordt geen appel ingesteld.
Een andere interessante uitspraak
betreft die van de Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2017:889). In
deze zaak wordt een huis betreden
zonder machtiging tot binnentreden
op basis van een verdenking van een
overtreding. Uiteindelijk worden onder andere gegevensdragers in beslag
genomen met daarop drieëndertig
kinderpornografische afbeeldingen.
De rechtbank overweegt dat het belang dat het geschonden voorschrift
dient, ziet op de bescherming van
de huisvrede en het privéleven van
de bewoner. Door het onrechtmatig
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binnentreden, is inbreuk gemaakt
op een wezenlijk grondrecht. Tevens
hebben verbalisanten zich daardoor
onttrokken aan de mogelijkheid
van voorafgaande controle door een
hogere autoriteit. Daarmee is ook
de ernst van het verzuim gegeven.
Verdachte heeft hierdoor nadeel ondervonden, want de overtreding waar
hij van werd verdacht, valt in het niet
bij de schending van een zo wezenlijk
grondrecht van de verdachte. Gelet
hierop wordt al het materiaal dat is
aangetroffen uitgesloten, waardoor
deze verdachte van meerdere feiten
wordt vrijgesproken. Eveneens
oordeelt de rechtbank daardoor dat
de verbalisanten niet handelen in
de rechtmatige uitoefening van hun
bediening, waardoor eveneens vrijspraak volgt voor dat feit.
Ook de Rechtbank Zeeland-WestBrant (ECLI:NL:RBZWB:2017:6692)
komt bij een vergelijkbaar vormverzuim tot een vergelijkbaar oordeel.
In deze zaak ging het om inbeslagname van onder andere enkele kilo’s
amfetamine, MDMA en hennep.
De rechtbank constateert dat er
gesloten kasten zijn geopend en
tassen zijn doorzocht, zonder dat de
rechter-commissaris hierbij aanwe-

zig was. De rechtbank oordeelt dat er
een ernstige inbreuk is gemaakt op
het huisrecht waarbij het belang om
toekomstige vergelijkbare vormverzuimen te voorkomen noopt tot
bewijsuitsluiting. Daarbij wordt ook
nog meegewogen dat de zaak zonder
enige aanwijsbare reden eerst na drie
jaar en tien maanden na de zoeking
op zitting is gebracht. Dit leidt tot een
integrale vrijspraak.
Ook de uitspraak van de Rechtbank
Den Haag geeft hoop (ECLI:NL:
RBDHA:2017:11688). In deze zaak
vraagt de politie aan een zus van de
verdachte, na een eerdere zoeking,
om te bekijken of er in zijn kamer nog
meer gestolen goederen liggen. De
zus doet dit braaf waarop zij onder
meer twee schoenendozen vindt onder een kast. Dit is een doorzoeking
die zonder toestemming van de bewoner alleen kan geschieden door de
rechter-commissaris, dan wel onder
omstandigheden door een hulp(ovj)
voorzien van een machtiging van de
rechter-commissaris. De rechtbank
overweegt dat dit een vergaande
inbreuk oplevert op de persoonlijke
levenssfeer. De rechtbank vindt dit
ernstig omdat er ook geen proces-verbaal is, zodat er ook niet getoetst
kan worden door de rechtbank hoe
een en ander is verlopen. Hierdoor
is niet alleen inbreuk gemaakt op de
persoonlijke levenssfeer van de verdachte, maar ook op zijn recht op een
eerlijk proces. Reden waarom een en
ander wordt uitgesloten, hetgeen leidt
tot vrijspraak.

NIET-ONTVANKELIJKHEID OM
De niet-ontvankelijkheid van het OM
is het afgelopen jaar zowel uitgesproken in zaken waarin sprake was van
een onherstelbaar vormverzuim als
in gevallen dat er andere vervolgingsbeletselen aanwezig waren.

Onherstelbaar vormverzuim
(art. 359a Sv)
In een zaak waarin het gaat om een
verdenking van het voorhanden
hebben/verkopen van 18,9 gram hennepolie, verklaart het Gerechtshof
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Den Bosch het OM niet-ontvankelijk
(ECLI:NL:GHSHE:2017:283). In deze
zaak is er sprake van een vermoeden
dat er vanuit een growshop, geëxploiteerd door de verdachte, hennepplannen en -stekjes worden verkocht.
Door de officier van justitie wordt
een bevel pseudokoop afgegeven
(art. 126i Sv). De verbalisant geeft ten
opzichte van de verdachte aan dat
zijn vrouw kampt met reuma en dat
hij alles voor zijn vrouw wil doen om
het leed wat draaglijker te maken. Op
dat moment besluit de verdachte wat
wietolie te verkopen. Het hof vindt
het aannemelijk dat het idee om
hennepolie te verkopen slechts bij
de verdachte is opgekomen doordat
de verbalisant met een hulpvraag
kwam inzake zijn zieke echtgenote
en dat hij alles wilde doen om haar
leed draaglijk te maken. Daardoor
is deze verdachte enkel op instigatie
van de opsporingsambtenaar tot dit
strafbare feit gebracht, hetgeen in
strijd is met het in artikel 126i lid 2
Sv neergelegde Talloncriterium. Het
hof overweegt dat dit een ernstige
schending is van de beginselen
van een goede procesorde, waarbij
doelbewust of met grove veronachtzaming van verdachtes belangen is
tekortgedaan aan haar recht op een
eerlijke behandeling van de zaak,
waardoor het OM niet-ontvankelijk
wordt verklaard.
Een ander interessant arrest wordt
gewezen door het Gerechtshof
Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:
2017:1670). De raadsman komt met
een (steekhoudend) verweer dat door
toedoen van het OM, zijn cliënt geen
gebruik kan maken van zijn aanwezigheidsrecht ex artikel 6 EVRM. Na
het instellen van het hoger beroep is
deze verdachte uitgezet door Nederland, ondanks dat de raadsman heeft
gevraagd om hiervan af te zien omdat
zijn cliënt graag gebruik wenste te
maken van zijn aanwezigheidsrecht.
Het hof overweegt dat het duidelijk
moet zijn geweest dat de verdachte
gebruik wilde maken van zijn aanwezigheidsrecht. Gelet op alle inspanningen van de advocaat wordt artikel
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6 EVRM geschonden, zodat dit in
deze specifieke zaak tot niet-ontvankelijkheid dient te leiden.
Ook de Rechtbank Limburg (ECLI:
NL:RBLIM:2017:10403) verklaart
het OM niet-ontvankelijk wegens
het overschrijden van de redelijke
termijn met zes jaar. Daartoe wordt
overwogen dat de ten laste gelegde
feiten zich hebben voorgedaan in de
periode 2001-2011. Het is voorstelbaar dat de verdachte, gelet op dit
grote tijdsverloop, zich zaken niet
meer goed kan herinneren en niet
goed meer in staat is de verdediging
te voeren. Hierdoor is zowel het verdedigingsbelang als het belang van
de waarheidsvinding geschonden.

Schending beginselen
behoorlijke proces
In een ontnemingszaak wijst de
Rechtbank Oost-Brabant een interessant vonnis (ECLI:NL:RBOBR:
2017:4804). Dit gaat om de ontneming naar aanleiding van een onderzoek naar drugshandel waarvoor
zes verdachten zijn veroordeeld. Het
lijkt er sterk op dat het Openbaar
Ministerie niet zo goed weet hoe
zij het wederrechtelijk verkregen
voordeel moet inschatten. Eerst wil
het dat doen op basis van opgelegde gevangenisstraffen (sowieso al
een omstreden methode), daarna
erkent de officier dat dit niet kan
en vervolgens komt de officier toch
weer met een min of meer vergelijkbare manier van berekenen op
de proppen. De officier houdt zich
evenmin aan de opdracht van de
rechtbank om periodiek verslagen uit
te brengen over de voortgang van het
nadere SFO, waarbij de officier zich
evenmin heeft willen inspannen om
in opdracht van de rechtbank de vermogenspositie van de veroordeelden
te inventariseren. Daarnaast wordt
na meerdere aanhoudingen geconstateerd dat er geen enkele onderzoeksactiviteit meer is ontplooid. Dit
is ernstig, aldus de rechtbank, omdat
het steeds wisselen qua standpunt
over het gevorderde bedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen
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voordeel bij de verdediging onduidelijkheid schept waartegen zij verweer
dient te voeren. Tevens maakt het
de rechtbank niet goed mogelijk
om op adequate wijze verzoeken te
beoordelen en (overige) beslissingen
te nemen. De rechtbank oordeelt dat
de beginselen van een behoorlijke
proces dermate zijn geschonden dat
dit moet leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM.
Een andere, interessant uitspraak
wordt gewezen door een politierechter van de Rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2017:4912).
De verdachte werd hier onder andere
vervolgd voor valsheid in geschrifte,
omdat zij als verdachte weliswaar
gehoord is in haar eigen zaak maar
vooral heeft verklaard over haar medeverdachte, zodat dit feitelijk moet
worden gezien als een getuigenverklaring, aldus het OM. Zij heeft deze
verklaring ondertekend terwijl later
is vast komen te staan dat deze leugenachtig is. Nu de afgelegde verklaring tot doel heeft te worden gebruikt
in een strafrechtelijke procedure,
namelijk die van haar medeverdachte, wordt voldaan aan alle bestanddelen van de delictsomschrijving
van valsheid in geschrifte, aldus de
officier. De politierechter maakt hier
– zeer terecht – korte metten mee. Zo
overweegt hij allereerst dat de verdachte is gehoord als verdachte, dat
niet is medegedeeld dat haar verklaring mogelijk zou worden gebruikt
als getuigenverklaring in de zaak van
de medeverdachte, noch dat zij als
getuige de waarheid dient te spreken
en de verdachte is er evenmin op
gewezen dat zij zich met de ondertekening van haar verklaring mogelijk
schuldig zou kunnen maken aan een
strafbaar feit. Ten overvloede speelt
in deze zaak ook nog mee dat haar
als getuige mogelijk een verschoningsrecht toekwam, gelet op haar
relatie met de medeverdachte. De politierechter overweegt verder nog dat
zij evenmin is gehoord om over deze
vermeende valsheid in geschrifte een
verklaring af te leggen. Deze gang
van zaken is in strijd met het in arti-
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kel 29 Sv neergelegde pressieverbod.
De mogelijkheid voor een officier van
justitie om een verdachte te vervolgen voor valsheid in geschrifte past
niet binnen het huidige systeem van
strafvordering. Derhalve wordt het
OM niet-ontvankelijk verklaard.

ANDERE
VERVOLGINGSBELETSELEN
Specialiteitsbeginsel
De Rechtbank Limburg (ECLI:NL:RBLIM:2017:1741) verklaart het OM
partieel niet-ontvankelijk omdat er is
gehandeld in strijd met het specialiteitsbeginsel. In deze zaak is de
verdachte overgeleverd aan Nederland voor mensenhandel, valsheid in
geschrifte, oplichting en witwassen.
Witwassen wordt niet feitelijk beschreven, het woord ‘hypotheekfraude’ wordt genoemd als kwalificatie
bij het genoemde oplichtingsartikel
(art. 326 Sr). In de nadere feitelijke beschrijving wordt met geen woord gerept over financiële instellingen die
het slachtoffer van oplichting zouden
zijn geworden of van witwassen van
uit oplichting verkregen hypotheekgelden, wat wel op de tenlastelegging is komen te staan onder maar
liefst vier feiten. Niet is gebleken dat
de rechtbank in Diekirch (Luxemburg) die over de overlevering ging,
hierover heeft geoordeeld. Evenmin
is gebleken dat de officier nog een
nadere toelichting op het feitencomplex aan de rechtbank heeft gegeven
op grond waarvan aangenomen mag
worden dat de rechtbank die feiten
heeft betrokken bij haar oordeel. Het
enkele gegeven dat witwassen in het
bevel is aangekruist en dat het woord
‘hypotheekfraude’ wordt genoemd,
is onvoldoende om aan te nemen dat
de Luxemburgse rechtbank toestemming beoogt te hebben gegeven
voor het vervolgen van die feiten
zoals in de tenlastelegging vermeld.
De rechtbank overweegt verder dat
de verdachte geen afstand heeft
gedaan van de bescherming van het
specialiteitsbeginsel, noch heeft de
officier een nader verzoek gedaan
aan Luxemburg om toestemming te
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geven voor het vervolgen van andere
feiten. Daarom wordt het OM partieel
niet-ontvankelijk verklaard.

Vertrouwensbeginsel
Het Gerechtshof Den Haag (ECLI:
NL:GHDHA:2017:394) verklaart het
OM niet-ontvankelijk omdat er wordt
gehandeld in strijd met het vertrouwensbeginsel. Deze zaak draait om
een inbraak uit een bedrijfspand, dat
onder een bepaald politienummer
staat geregistreerd. De raadsman
belt naar de afdeling ZSM met een
verzoek om nadere informatie over
de vervolging. Daar wordt medegedeeld dat de zaak is geseponeerd.
De raadsman bericht dit zijn cliënt
diezelfde dag via Whatsapp. Later
blijkt dit niet te kloppen, want de
raadsman ontvangt via zijn cliënt een
bericht dat hij zou zijn veroordeeld.
Als hij vervolgens belt naar de afdeling ZSM voor de afdoening, krijgt hij
toch weer een e-mail dat de zaak is
geseponeerd. Het hof acht het aannemelijk dat de raadsman inderdaad telefonisch te horen heeft gekregen dat
de zaak was geseponeerd, onder andere omdat dit nadien ook per mail
is bevestigd. Onder dit PL-nummer
vielen meerdere zaken. Gelet op de
ZSM-werkwijze waarin men ernaar
streeft vragen over onder meer de
(verdere) vervolging snel te beantwoorden en ernaar te handelen, oordeelt het hof dat
de raadsman op grond
van dit telefoongesprek mocht
vertrouwen
dat verdachte
niet zou worden
vervolgd. Nu dit
PL-nummer bovenaan
bladzijde 2 prijkt waaronder ook andere zaken
stonden, had het op de
weg van het OM gelegen
om daar direct telefonisch duidelijkheid
over te verschaffen.

Strafvermindering
Enkele andere uitspraken zijn noemenswaardig, waaronder die van
de Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:
RBGEL:2017:1894). In deze zaak
wordt een auto doorzocht terwijl er
geen sprake was van een redelijk
vermoeden. Derhalve is de auto doorzocht zonder redelijk vermoeden
van schuld, wat een onherstelbaar
vormverzuim oplevert. De rechtbank
oordeelt dat bewijsuitsluiting niet
aan de orde is, omdat dit geen belangrijk strafvorderlijk voorschrift is
dat in aanzienlijke mate is geschonden in combinatie met het feit dat
het niet ontdekken van een strafbaar
feit geen rechtens te respecteren belang is. Wel overweegt de rechtbank
dat dit tot strafvermindering dient
te leiden. Deze strafvermindering is
aanzienlijk, want de rechtbank kan
zich eigenlijk vinden in de geëiste
straf van achttien maanden onvoorwaardelijk, maar let uiteindelijk
op zestien maanden waarvan zes
voorwaardelijk. Netto scheelt dit vier
maanden (veertien maanden (in verband met v.i.-regeling) ten opzichte
van tien maanden).
De Rechtbank Amsterdam past eveneens strafvermindering toe in een
zaak waarin de verdachte terecht-
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staat voor het bezit van kinderporno
(ECLI:NL:RBAMS:2017:5532). Dit doet
de rechtbank omdat zij van mening
is dat van de zijde van het OM bij de
verdachte de indruk is gewekt dat er
een grote kans bestond dat de zaak
zou worden geseponeerd omdat er
sprake zou zijn van een zogenoemde ‘INDIGO-afdoening’. Dit is een
afdoening die wordt toegepast door
het OM als er een beperkt aantal
plaatjes wordt aangetroffen. Het
staat voor ‘Initiatief niets doen is
geen optie’. Een INDIGO-afdoening
betreft een voorwaardelijk sepot met
als voorwaarde dat de verdachte zich
onder behandeling stelt. Door de politie is ten tijde van de doorzoeking
een folder over de INDIGO-afdoening
uitgereikt, tezamen met een folder
van De Waag. Uit deze folder kan
naar het oordeel van de rechtbank de
indruk ontstaan dat de zaak voorwaardelijk zal worden geseponeerd
en wordt te weinig aandacht besteed
aan de mogelijkheid dat dit niet zal
gebeuren, bijvoorbeeld afhankelijk
van de hoeveelheid materiaal die op
de gegevensdrager zal worden aangetroffen. De rechtbank overweegt
verder dat de raadsman hier meerdere malen helderheid over heeft
geprobeerd te krijgen door contact
te zoeken met het OM, maar deze is
hem niet verschaft. Deze verkeerde
veronderstelling van zaken en het
uitblijven van duidelijkheid leiden tot
strafvermindering.

Voorlopige hechtenis
In maart dit jaar is de wet gewijzigd
waardoor het mogelijk werd verdachten langer voor onderzoek op te
houden. De termijn van het ophouden voor onderzoek ter zake een
voorlopige hechtenis-feit is met drie
uur verlengd. In plaats van de zes uur
kan een volwassene nu voor zo’n onderzoek maximaal negen uur op het
politiebureau worden opgehouden.
Die extra tijd wordt noodzakelijk gevonden om verhoren goed te kunnen
voorbereiden en rechtsbijstand te
kunnen realiseren. Ook is de termijn
waarbinnen een verdachte vervolgens
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voor de rechter-commissaris moet
worden geleid met drie uur verlengd
naar drie dagen en achttien uur.
Een maand later, in april 2017, verschenen de resultaten van een praktijkonderzoek van het College voor
de Rechten van de Mens. Zij deed
onderzoek naar de motivering van
beslissingen tot het opleggen van
voorlopige hechtenis. Er kan niet langer in alle gevallen worden volstaan
met een standaardmotivering door
– zoals dat door een aantal gerechten
werd gedaan – op een formulier aan
te kruisen waarom de voorlopige
hechtenis wordt bevolen, aldus het
college. Een uitgebreidere en meer
specifiek op de omstandigheden
van het geval toesneden motivering
doet meer recht aan de ingrijpende
gevolgen van vrijheidsbeperking
voor verdachten.
Ten slotte is het goed – zij het kort –
stil te staan bij de conceptteksten
van Boek 1 (Strafvordering in het
algemeen) en 2 (Het opsporingsonderzoek) van het nieuwe Wetboek van
Strafvordering. In dat wetgevingsproces is voor het onderwerp ‘voorlopige
hechtenis’ een aantal belangrijke
wijzigingen voorgesteld, waarvan
er hier twee worden besproken. Ten
eerste maakt het huidige artikel 67
Sv het mogelijk een bevel tot voorlopige hechtenis te geven in geval van
verdenking van een misdrijf waarop
naar de wettelijke omschrijving
een gevangenisstraf van vier jaar of
meer is gesteld. In het voorgestelde
(nieuwe) artikel 2.5.4.1.2 staat dat
een bevel tot bewaring kan worden
gegeven in geval van verdenking van
een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf
van twee jaar of meer is gesteld.
Een bevel tot gevangenhouding of
gevangenneming kan ingevolge dat
artikel worden gegeven in geval van
verdenking van een misdrijf waarop
naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf van vier jaar of meer is
gesteld. De wetgever heeft, ten tweede, een duidelijke accentverschuiving
naar het vooronderzoek voor ogen.
Teneinde het aantal pro-formazittin-
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gen te verminderen, stelt de wetgever
voor de gevangenhouding vóór de
aanvang van het onderzoek op de
terechtzitting gedurende ten hoogste
een jaar te verlengen met periodes
van steeds maximaal drie maanden.
Zo wordt de termijn voor voorlopige hechtenis opgerekt en wordt de
toetsing daarvan niet bij de zittingsrechters, maar bij de (drie rechters
in de) raadkamer gelegd. Bovendien
krijgt de rechter-commissaris langer
gelegenheid de regie te voeren.
De Raad voor de rechtspraak heeft
in mei gereageerd op de conceptteksten. Over de 88 pagina’s tellende
reactie van de Rechtspraak moet
worden opgemerkt dat hij in beginsel
enthousiast is over het voornemen
een groter gewicht toe te kennen aan
het vooronderzoek en strafzaken zo
veel mogelijk in het vooronderzoek
‘zittingsgereed’ te maken. Echter,
vraagt de Rechtspraak zich af of de
voorgestelde aanpassing niet leidt tot
een verlaging van de druk/prikkel om
tot een snelle inhoudelijke behandeling over te gaan. In zoverre zou een
– ongewenste – beweging ontstaan
naar méér voorlopige hechtenis,
aldus de Rechtspraak. De conceptteksten van voornoemde Boeken
zullen aan de Raad van State worden
voorgelegd nadat de Boeken 3 tot en
met 6 in (november 2017 in) consultatie zijn gegaan.

Bijzondere
opsporingsbevoegdheden
Stroomlijning van bijzondere
opsporingsbevoegdheden wordt
meegenomen in het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Daarnaast
zijn verschillende wetsvoorstellen
aanhangig die al op korte termijn
tot nieuwe bevoegdheden zullen
kunnen leiden.
Het wetsvoorstel Uitvoering Bijzondere Opsporingsbevoegdheden
(34 720) zou de inzet van specifieke
BOB-bevoegdheden door bijzondere
opsporingsdiensten (zoals de FIODECD) en de Marechaussee mogelijk
maken. Zo krijgen zij de bevoegdheid om zonder tussenkomst van de
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politie vertrouwelijke communicatie
op te nemen (art. 126l Sv). Daarnaast
wordt het voor de rechter-commissaris mogelijk om een tapbevel ‘op
naam’ af te geven waardoor niet voor
elk telefoonnummer een afzonderlijke machtiging hoeft te worden
verstrekt, en wordt het voor de politie
eenvoudiger om camerabeelden te
vorderen. Dit wetsvoorstel is nog bij
de Tweede Kamer in behandeling.
In september sloot de internetconsultatie van het beoogde wetsvoorstel
Zoekmiddelen bij Urgente Persoonsvermissingen, waarin een regeling
wordt voorgesteld om BOB-bevoegdheden te kunnen gebruiken bij het
lokaliseren van niet-verdachte personen. In het geval van een urgente persoonsmissing zou bijvoorbeeld informatie kunnen worden gevorderd over
pintransacties en reisgegevens in het
openbaar vervoer.
Bij de genoemde wetsvoorstellen
blijven de waarborging van privacy
en de controle op de opsporing een
punt van zorg en aandacht.

GETUIGEN (HOREN
EN OPROEPEN)
Het blijft lastig te duiden wat de Hoge
Raad nu precies in petto heeft voor
de Nederlandse strafrechtpraktijk
ten aanzien van het ondervragingsrecht van getuigen zoals vastgelegd
in artikel 6 lid 3 EVRM. Alleen al
vanwege de hooggespannen verwachtingen valt de uitkomst van de
tweede beoordeling in cassatie van
de Vidgen-zaak immers erg tegen.
De eerste keer dat de Hoge Raad de
zaak beoordeelde, werd een arrest
van het Gerechtshof Amsterdam in
stand gelaten, ook al had de enige
getuige die belastend verklaard over
Vidgens betrokkenheid bij de grootschalige doorvoer van harddrugs
(‘sole evidence’) zich consequent op
zijn verschoningsrecht beroepen.
Na de vernietiging door het EHRM
had de Hoge Raad de zaak verwezen
naar het Gerechtshof Den Bosch, dat
wonder boven wonder opnieuw tot
een veroordeling kwam, ook al waren
de ondervragingsmogelijkheden van

Advocatenblad_2017_10.indd 86

ADVOCATENB!D

de verdediging van diezelfde getuige
ditmaal wederom niet effectief en
behoorlijk: de getuige kon zich weliswaar niet meer verschonen, maar kon
zich evenmin iets herinneren over
wat hij vijftien jaar geleden tegen
de Duitse justitiële autoriteiten had
verklaard. Nog steeds ‘sole evidence’,
nog steeds een weinig effectieve ondervraging, maar de Hoge Raad liet
het arrest opnieuw in stand (HR 4 juli
2017, ECLI:NL:HR:2017:1015).
De hoop is gevestigd op de Keskin-zaak. Dit is een Nederlandse
strafzaak die al bij het EHRM liep,
toen de Nederlandse regering bij het
EHRM aangaf terug te willen komen
op het eerdere artikel 80a RO-oordeel van de Hoge Raad om alsnog te
erkennen dat wel degelijk sprake was
van een schending van het ondervragingsrecht.9 In die zaak gold ten tijde
van de gedane getuigenverzoeken het
verdedigingsbelang als criterium bij
de beoordeling, en het gerechtshof
had de verzoeken afgewezen omdat
de verdediging die onvoldoende
had onderbouwd. De Keskin-zaak is
inhoudelijk echter niet zo bijzonder,
aldus A-G Spronken, als de casus
wordt afgezet tegen andere zaken
waarin een gerechtshof een verdachte heeft veroordeeld op basis van
niet-gehoorde getuigen. Keskin was
in eerste aanleg bij verstek veroordeeld en had in appel een zevental
getuigen opgegeven, zij het volgens
het gerechtshof onvoldoende gemotiveerd. De Keskin-zaak hangt op dit
moment ergens tussen een mogelijk
herstel of compensatie namens de
Nederlandse regering en de beslissing van het EHRM om de zaak alsnog te behandelen. Ironisch genoeg
heeft de zaak waarin Spronken haar
conclusie schreef en die volgens haar
zo lijkt op de Keskin-zaak, inmiddels
geleid tot een overzichtsarrest van
de Hoge Raad waarin het ondervragingsrecht bijna traditioneel beperkt
wordt uitgelegd (het eerdergenoemde
ECLI:NL:HR:2017:1015). De Hoge
Raad zet in het overzichtsarrest uiteen dat het niet uit den boze is van de
verdediging te vergen dat verzoeken

tot het horen van getuigen worden
gemotiveerd en dat artikel 6 EVRM
zich niet verzet tegen die eis van
onderbouwing. Wat nog het meest
opvalt aan het overzichtsarrest is dat
het ondervragingsrecht – hoewel een
fundamenteel recht – wordt opgedeeld in allerlei kleine deelbeslissingen met bijbehorende criteria. En
dergelijke criteria zijn er nu eenmaal
niet op gericht om ruimhartiger met
getuigenverzoeken om te springen;
het zijn doorgaans redenen om te
rechtvaardigen dat een verzoek kan
worden afgewezen.

WEDERRECHTELIJK
VERKREGEN VOORDEEL
De Hoge Raad heeft dit jaar weinig
vernieuwde arresten gewezen met
betrekking tot voordeelsontneming.
In het arrest van 4 juli 2017 (ECLI:
NL:HR:2017:1229) is bepaald dat de
reikwijdte van artikel 74 AWR zich
ook uitstrekt over feitelijk leidinggevenden. Uit dit artikel volgt dat bij
de belastingwet strafbaar gestelde
feiten ex artikel 36e Sr geen toepassing vindt. Dit geldt dus niet enkel
voor de veroordeelde rechtspersoon.
Hoewel dit niet eerder is vastgesteld,
betreft dit een geenszins verrassende
uitspraak. In het arrest van 3 januari
2017 (ECLI:NL:HR:2017:8) heeft de
Hoge Raad bepaald dat artikel 36e
lid 9 Sv niet zodanig kan worden
uitgelegd dat bij het opleggen van
een hoofdelijke betalingsverplichting
telkens het volledige bedrag van aan
benadeelde derden in rechte toegekende vorderingen in mindering kan
worden gebracht. Het hof had de vier
medeveroordeelden hoofdelijk veroordeeld tot schadevergoeding aan
de benadeelde partijen en steeds een
vierde van die vorderingen tot schadevergoeding op het voordeelsbedrag
in mindering gebracht. De Hoge Raad
heeft dit arrest in stand gelaten.
Daarnaast verdient aandacht het
arrest dat is gewezen naar aanleiding
van de door A-G Hofstee ingestelde cassatie in het belang der wet
(ECLI:NL:HR:2017:970). Dit cassatieberoep had betrekking op de afwij-
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zende beslissing door het Gerechtshof Den Bosch op een verzoek tot
vermindering van het vastgestelde
ontnemingsbedrag ex artikel 577b Sv.
Het middel van de A-G komt op tegen
het oordeel van het hof dat dit artikel
er niet toe strekt om het wederrechtelijk verkregen voordeel op basis van
nieuwe feiten opnieuw te berekenen.
Uit de overwegingen van de Hoge
Raad volgt uit welke feiten en omstandigheden een beroep kan worden gedaan bij het verzoek tot vermindering of kwijtschelding. Daarbij
wordt een onderscheid gemaakt
tussen verzoeken gebaseerd op de
stelling dat het te betalen bedrag hoger is dan de som van het werkelijke
voordeel en andere gronden (bijvoorbeeld het draagkrachtbeginsel). Kort
gezegd dienen in het eerste geval
nieuwe feiten en omstandigheden te
worden aangevoerd, niet bekend bij
de rechter die het ontnemingsbedrag
heeft vastgesteld. In het tweede geval
kunnen mede reeds bij de rechter
bekende feiten en omstandigheden
worden aangevoerd. Daarbij geldt wel
dat dat de Hoge Raad deze ruimte direct heeft beperkt in het geval dat er
uitsluitend een beroep wordt gedaan
op feiten en omstandigheden die
de ontnemingsrechter reeds bij zijn
oordeel heeft betrokken. Het arrest
biedt een overzicht van jurisprudentie ten aanzien van artikel 577b Sv en
kan daarom handzaam zijn bij het
opstellen van een dergelijk verzoek.

deelt. De eisen die aan de verdediging
worden gesteld bij de onderbouwing
van een getuigenverzoek zijn vervolgens per archetype verschillend. Wij
bespreken op deze plaats slechts de
twee archetypen waar de rechtbank
in haar beschikking op bezwaar expliciet op ingaat, te beginnen met de
‘zwijgende getuige’.
De ‘zwijgende getuige’ is de getuige
die eerder door de politie is gehoord,
maar die toen geweigerd heeft een
verklaring af te leggen. De rechter-commissaris oordeelt dat in zo’n
situatie geen aanleiding is om de
verdediging gelegenheid te geven de
getuige te ondervragen, aangezien
er geen inhoudelijke getuigenverklaring ligt, zodat het verzoek tot het
horen van zo’n getuige moet worden
beoordeeld als een ‘witness for the
defence’. De rechtbank denkt daar
echter anders over en roept daarbij in herinnering dat een getuige
bij de politie niet verplicht is een
verklaring af te leggen, terwijl hij
wel verplicht is om te verschijnen en
te verklaren bij de rechter-commissaris. Dit kan dan ook een rechtvaardiging zijn om de getuige bij de
rechter-commissaris te horen.
Het vierde archetype dat de rech-
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ter-commissaris onderscheidt, is ‘de
niet betwiste waarneming’. Dit gaat
om getuigen die een verdachte van
een foto of aan zijn stem menen te
herkennen. De rechter-commissaris
oordeelt over dit type getuigen dat
het verzoek om een getuige te horen
over de juistheid van deze identificatie dient te beginnen met de expliciete verklaring van de verdachte dat
deze waarneming onjuist is. Ook dit
oordeel kan niet op goedkeuring van
de rechtbank rekenen. De verdachte heeft het recht om te zwijgen en
indien de raadsman (in plaats van
de verdachte) naar voren brengt dat
de verdachte ontkent deze gesprekken te hebben gevoerd, moet dit als
uitgangspunt worden genomen bij de
beoordeling van zo’n verzoek. In beginsel zal de verdediging vervolgens
het recht hebben om de getuige te
horen, aangezien de kans bestaat dat
een dergelijke herkenning voor het
bewijs wordt gebruikt en daarmee
dus belastend is. Al met al is de beschikking van de rechtbank daarmee
ruimhartiger bij het beoordelen van
de verzoeken dan die van de rechter-commissaris, met als gevolg dat
een groot aantal getuigenverzoeken
alsnog is toegewezen.

RC: ONDERZOEK EN DOSSIER
Beoordelen getuigenverzoeken
Om te beginnen bespreken we
twee beschikkingen die in dezelfde
strafzaak zijn genomen. Het begint
met een beschikking van de rechter-commissaris in Arnhem (ECLI:
NL:RBGEL:2017:1646), gevolgd door
een beschikking van de rechtbank op
het daartegen gemaakte bezwaar ex
artikel 182 lid 6 Sv (ECLI:NL:RBGEL:
2017:3230).
In diens beschikking onderscheidt
de rechter-commissaris een vijftal archetypen aan de hand waarvan hij in
die zaak de getuigenverzoeken beoor-
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Procesdossier

Varia

In het kader van het verkrijgen van
processtukken kan worden gewezen
op een beschikking van de rechter-commissaris van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, waaruit volgt
dat de rechter-commissaris uitsluitend in het voorbereidend onderzoek
verzoeken van de verdachte kan beoordelen (ECLI:NL:RBZWB:2017:434).
Op het moment dat de strafzaak op
zitting is aangebracht, is de rechter-commissaris niet langer bevoegd
hieromtrent een beslissing te nemen,
maar is dit uitsluitend aan de rechtbank voorbehouden.

Uit een beslissing van de Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:
2017:1277) volgt dat de ontnemingsprocedure moet worden gezien als
een van de aanvankelijke strafvervolging afgesplitste procesgang, met als
gevolg dat niet de rechter-commissaris, maar de zittingsrechter op grond
van artikel 316 Sv moet beslissen of
enig onderzoek door de rechter-commissaris noodzakelijk is. Dit geldt
dus niet alleen voor de inhoudelijke
strafzaak, maar ook voor verzoeken
die worden gedaan in het kader van
de ontnemingsprocedure die van
de aanvankelijke strafvervolging
is afgesplitst.
Een laatste beschikking die bespreking verdient, komt van
de rechter-commissaris van de
Rechtbank Limburg (ECLI:NL:
RBLIM:2017:4484). Deze beschikking borduurt in zekere zin voort
op het arrest van de Hoge Raad over
onderzoek aan in beslag genomen
telefoons (ECLI:NL:HR:2017:584).
De rechter-commissaris overweegt
dat, indien de voorzienbare inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer van
de verdachte dermate beperkt is dat
(slechts) een bevel van de officier
van justitie vereist is, hij zichzelf
onbevoegd zal verklaren om over een
vordering van de officier van justitie
te beslissen, omdat de bevoegdheid
in dat geval bij de officier van justitie
zelf ligt. De rechter-commissaris
hoeft hier pas bij te worden betrokken indien sprake is van een voorzienbare zeer ingrijpende inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer.

Regierol
In het kader van de regiefunctie
van de rechter-commissaris is
een beslissing van de Rechtbank
Amsterdam interessant (ECLI:NL:
RBAMS:2017:1908). De verdediging in
deze zaak heeft op grond van artikel
263 Sv een verzoek gedaan om getuigen op te roepen om ter zitting te worden gehoord. Dit terwijl de verdediging en de officier van justitie een jaar
eerder al contact hebben gehad over
eventuele onderzoekswensen. Op dat
moment heeft de officier van justitie
de verdediging namelijk al verzocht
om onderzoekswensen kenbaar te
maken, zodat de rechter-commissaris
zou kunnen worden ingeschakeld
voor een regiebijeenkomst. Ondanks
een toezegging daartoe en ondanks
herhaaldelijke verzoeken van de officier van justitie blijven deze onderzoekswensen uiteindelijk uit, tot kort
voor de inhoudelijke behandeling.
De rechtbank oordeelt dat de verdediging haar onderzoekswensen, zoals
toegezegd, had moeten indienen in
de periode dat daarover contact was
tussen het Openbaar Ministerie en
de verdediging in het kader van de
mogelijk in te plannen regiebijeenkomst. Reden voor de rechtbank om
de op grond van artikel 263 Sv opgegeven getuigen niet langs de lat van
het verdedigingsbelang te leggen,
maar in plaats daarvan het noodzakelijkheidscriterium van toepassing te achten.
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RECHTSMIDDELEN
Perikelen
Volmacht tot instellen
rechtsmiddel per e-mail
Uiteindelijk valt ook in de juridische
wereld het doek voor de fax. De Wet
en het Besluit digitale stukken
Strafvordering introduceren een
‘elektronische voorziening’ zijnde
een ‘webportaal of andere internetdienst’ ten behoeve van de overdracht
van stukken. Dat moet ook het di-

gitaal indienen van de volmacht aan
de griffiemedewerker tot het instellen van een rechtsmiddel mogelijk
gaan maken (art. 450 lid 4 Sv). Voor
de tussentijd heeft de Hoge Raad bij
arrest van 22 november 2016 (ECLI:
NL:HR:2016:2654) de mogelijkheid geopend om deze volmacht als (gescande)
bijlage bij een e-mail te sturen aan de
griffie, mits het gerecht een specifiek
e-mailadres voor dat doel heeft aangewezen. De inhoudelijke eisen aan de
volmacht blijven dezelfde (zie daarvoor
ECLI:NL:HR:2009:BJ7810) en alleen
een e-mailbericht voldoet nog steeds
niet als volmacht. Het moet gaan om
een rechtsgeldige volmacht als bijlage
bij een e-mail. Zodra de genoemde
‘elektronische voorziening’ is opgetuigd, kan een gerecht de mogelijkheid
van het versturen van de volmacht per
e-mail ook weer beëindigen.

Gebreken aan volmacht
Al langer moeten gebreken in de
volmacht van de raadsman aan de griffiemedewerker om hoger beroep in te
stellen volgens de Hoge Raad voor gedekt worden gehouden als de verdachte en/of de gemachtigd raadsman ter
zitting in hoger beroep verklaren dat
de wens bestond rechtsgeldig hoger beroep in te stellen. In HR 7 februari 2017
was de volmacht niet ondertekend
door de advocaat maar per order door
zijn secretaresse. Ook dit gebrek moest
volgens de Hoge Raad voor gedekt
worden gehouden, nu vorenbedoelde
verklaring ter zitting van het hof was
afgelegd (ECLI:NL:HR:2017:183).

Termijnoverschrijding
Voor de hand liggend was het oordeel
dat de betekening van de mededeling
uitspraak aan een huisgenoot niet
geldt als een omstandigheid waaruit
voortvloeit dat de einduitspraak ook
de verdachte bekend is, als bedoeld
in artikel 408 lid 2 Sv (HR 10 oktober
2017, ECLI:NL:HR:2017:2586).

VERSCHONINGSRECHT
Getuige zijnde (ex-)medeverdachte
In HR 4 juli 2017 (ECLI:NL:HR:2017:
1212) kwam aan de orde het ondervra-
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gingsrecht van een getuige (medeverdachte) die een beroep deed op
zijn verschoningsrecht. In cassatie
was geklaagd over de verwerping
door het hof van het verweer dat
de verdediging onvoldoende in de
gelegenheid is geweest deze getuige
te ondervragen en de betrokkenheid
van de verdachte bij het ten laste gelegde feit niet voldoende steun vindt
in andere bewijsmiddelen. De Hoge
Raad herhaalt zijn jurisprudentie
ten aanzien van de getuige die zich
van het geven van een getuigenis of
van het beantwoorden van bepaalde
vragen verschoont en dientengevolge weigert antwoord te geven op de
vragen die de verdediging hem stelt
of doet stellen. Volgens de Hoge Raad
ontbreekt in dergelijke gevallen een
behoorlijke en effectieve mogelijkheid tot ondervraging (vgl HR 29
januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:
BX5539, NJ 2013/145). Daaropvolgend
constateert de Hoge Raad dat het hof
gemotiveerd heeft geoordeeld dat de
(eerdere) verklaringen van de medeverdachte wel bruikbaar zijn voor het
bewijs, nu de betrokkenheid van de
verdachte niet in beslissende mate op
die verklaringen is gebaseerd, maar
in voldoende mate steun vindt in
andere bewijsmiddelen. Bovendien
heeft dit steunbewijs betrekking
op die onderdelen van de verklaringen van de medeverdachte die door
verdachte zijn betwist. In het licht
van de inhoud van de door het hof
gebezigde bewijsmiddelen oordeelde
de Hoge Raad dat het oordeel van het
hof niet getuigde van een onjuiste
rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk was. Het cassatiemiddel werd
verworpen.10
Onherroepelijk veroordeeld was de
verdachte in een uitspraak van het
Hof Amsterdam van 20 maart 2017
(ECLI:NL:GHAMS:2017:797). Aan de
verdachte in onderhavige strafzaak
was ten laste gelegd ex artikel 192 Sr
– kortgezegd – het niet voldoen aan
een wettelijke plicht als getuige een
verklaring af te leggen. De verdachte was onherroepelijk veroordeeld
voor het medeplegen van de moord
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op Thomas van der Bijl en heeft op
9 april 2015 in het Passageproces
geweigerd om als getuige vragen te
beantwoorden. Zonder nadere toelichting had de getuige een beroep
gedaan op het verschoningsrecht.
Het hof oordeelde dat het te ver voert
om van de getuige die zich op een in
artikel 219 Sv gestoeld verschoningsrecht wil beroepen in alle gevallen
te verlangen dat hij inzicht in de
achtergrond en motieven daarvan
geeft. Voldoende is dat aannemelijk
is geworden dat de getuige zichzelf,
een familielid, een echtgenoot of een
geregistreerd partner aan het gevaar
van een strafrechtelijke vervolging
blootstelt. In voorkomend geval kan
ook zonder een toelichting van de
getuige zo’n gevaar aannemelijk zijn.
In andere gevallen, zo oordeelde het
hof, is dat gevaar minder evident en
is een dergelijke toelichting wel benodigd om het beroep op het verschoningsrecht te kunnen toetsen. Deze
toets dient te geschieden op basis
van de informatie die ten tijde van
die beoordeling beschikbaar was. Die
informatie kan volgens het hof mede
bestaan uit de toelichting die een verdachte in een later stadium alsnog op
een in die hoedanigheid van getuige
gedaan beroep op een verschoningsrecht heeft gegeven. Verder is het hof
van oordeel dat een redelijke uitleg
van het bepaalde in artikel 219 Sv in
het geval dat een gewezen verdachte
als getuige wordt gehoord over een
strafbaar feit ter zake waarvan hij
reeds onherroepelijk is veroordeeld,
meebrengt dat het in artikel 219 Sv
neergelegde verschoningsrecht in
beginsel slechts dan kan worden
ingeroepen als aannemelijk is dat
de beantwoording van één of meer
bepaalde vragen het gevaar op een
strafrechtelijke veroordeling van de
getuige voor een ander feit in het leven roept. Daarnaast kan met vrucht
een beroep op dat artikel worden
gedaan als aannemelijk is dat een
getuige door het beantwoorden van
één of meer bepaalde vragen personen met wie hij in een nauwe relatie
staat aan het gevaar op een strafrech-
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telijke veroordeling blootstelt. Een
algemeen beroep op een verschoningsrecht als bedoeld in artikel 219
Sv behoort dus in beide gevallen in
beginsel niet tot de mogelijkheden.

Professioneel verschoningsrecht
Het professioneel verschoningsrecht
bleef ook dit jaar de gemoederen
bezighouden, met name de reikwijdte daarvan. In een beschikking van
6 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1018)
herhaalt de Hoge Raad de relevante
overwegingen van HR 10 november
2015 (ECLI:NL:HR:2015:3258) ten
aanzien van het verschoningsrecht
van een advocaat: […] ‘een advocaat
komt alleen een verschoningsrecht
toe in het kader van zijn juridische
dienstverlening aan degene die zich
tot hem heeft gewend vanwege zijn
hoedanigheid van advocaat’ (r.o. 3.2).
De rechtbank had vastgesteld dat
klaagster (advocaat) ten aanzien van
in beslag genomen brieven tussen
twee betrokken bestuurders, geen
verschoningsrecht toekomt. Reden is
dat de desbetreffende stukken niet
zien op enige correspondentie met
een medewerk(st)er van klaagster.
Dat oordeel van de rechtbank getuigt
volgens de Hoge Raad niet van een
onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.
Tevens kwam in HR 20 juni 2017
(ECLI:NL:HR:2017:1205) het medisch
beroepsgeheim en een eventueel
daaraan gekoppeld verschoningsrecht ter sprake. In onderhavig
zaak was een klaagschrift ex artikel
552a Sv ingediend door een regionale ambulancevoorziening tegen
een aan haar ex artikel 126nf Sv
gerichte vordering van de officier
van justitie tot verstrekking van
gevoelige gegevens. De Hoge Raad
achtte het oordeel van de rechtbank
juist dat een op grond van Wet BIG
een geregistreerd verpleegkundige
die als centralist werkzaamheden verricht op het gebied van de
individuele gezondheidszorg een
geheimhoudingsplicht (ex art. 88 Wet
BIG) heeft ten aanzien van hetgeen
haar in haar beroepsuitoefening ter
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kennis is gekomen. Eveneens acht
de Hoge Raad het oordeel van de
rechtbank juist dat het standpunt
van de centralist dat de inhoud van
het telefoongesprek met de beller van
het alarmnummer heeft te gelden als
wetenschap die haar in het kader van
haar beroepsuitoefening is toevertrouwd en op grond waarvan haar ex
artikel 218 Sv een verschoningsrecht
toekomt. De Hoge Raad herhaalt de
relevante overwegingen uit ECLI:
NL:HR:1985:AC99066, NJ 1986/173
en ECLI:NL:HR:2011:BP6141 ten
aanzien van de reikwijdte van het
verschoningsrecht. Tevens zet de
Hoge Raad uiteen wat de te volgen
procedure is als de (afgeleide) geheimhouder, met een beroep op het
verschoningsrecht weigert aan de
vordering te voldoen, maar een derde
de verlangde gegevens onder zich
heeft. Ook hier is het beroep van de
geheimhouder op zijn verschoningsrecht in beginsel doorslaggevend
voor de vraag of aan de vordering
moet worden voldaan, hetzij door
hemzelf (of degene met een afgeleid verschoningsrecht) of door een
derde. Een derde dient de gevorderde
gegevens in handelen stellen van de
rechter-commissaris, die in beginsel
de beslissing van de geheimhouder
respecteert, tenzij deze beslissing
duidelijk onjuist is of zich zeer
uitzonderlijke omstandigheden
voordoen.
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terwijl verzoeker als niet-gelovige
niet dergelijke ideologische denkbeelden nastreefde. De rechtbank
volgde hierin verzoeker niet. Hoewel
de rechtbank erkende dat deze
omstandigheden kunnen leiden tot
een hogere schadevergoeding, zag
de rechtbank in het strafdossier van
verzoeker voldoende contra-indicaties voor de stelling van verzoeker
dat hij niet gelovig is en helemaal
niet sympathiseert met de ideologieën van de groep. Daarmee was
onvoldoende aannemelijk geworden
dat verzoeker de door hem gestelde
extra schade heeft geleden.

Artikel 591a Sv
De Rechtbank Rotterdam d.d. 6
maart 2017 (ECLI:NL:RBROT:
2017:1705) kent de kosten voor rechtsbijstand toe voor zover deze kosten in
redelijkheid zijn toe te rekenen aan
de rechtsbijstand in de VI-procedure.
Volgens de rechtbank kan op grond
van artikel 591a Sv een gewezen verdachte in beginsel aanspraak maken
op vergoeding van de te zijnen laste
gekomen kosten voor de rechtsbijstand als de zaak is geëindigd zonder
oplegging van een straf of maatregel
en zonder dat toepassing is gegeven
aan artikel 9a Sr. Vervolgens zoekt de

rechtbank aansluiting bij het arrest
van de Hoge Raad van 19 februari
2013 (ECLI:NL:HR:2013:BX5566).
Daarin wordt evenwel geconcludeerd
dat uit de wetsgeschiedenis niet kan
worden afgeleid dat de wetgever heeft
beoogd de mogelijkheid tot toekenning van een vergoeding als bedoeld
in artikel 591a Sv te binden aan strikte grenzen wat betreft de fase van het
strafproces waarin de kosten van een
raadsman in de geëindigde strafzaak
zijn gemaakt of wat betreft de aard
van de met die zaak rechtstreeks verband houdende juridische procedure. De wetgever heeft bij de totstandkoming van artikel 15k Sr geen blijk
gegeven van een bewuste keuze om
de kosten voor rechtsbijstand die zijn
gemaakt in een procedure op de voet
van dat artikel niet voor vergoeding
in aanmerking te laten komen. Gelet
op deze achtergrond is er geen reden
om aan te nemen dat die kosten
voor rechtsbijstand niet op grond
van artikel 591a Sv kunnen worden
gecompenseerd. De rechtbank wijst
dan ook de gevraagde kosten toe voor
zover ze zien op de herroeping van
de VI-procedure.
Tot slot oordeelde de Rechtbank Zutphen in de uitspraak van 6 april 2017
(NbSr 2017/174) dat de kosten voor het

VERZOEKSCHRIFTEN
EX ARTIKEL 89 EN
ARTIKEL 591A SV
Artikel 89 Sv
De Rechtbank Den Haag d.d. 12
september 2017 (ECLI:NL:RBDHA:
2017:10364) oordeelde dat aan verzoeker geen hogere schadevergoeding werd toegekend voor verblijf in
de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).
Verzoeker verzocht om een hogere
immateriële schadevergoeding
omdat binnen de EBI sprake was van
een bepaalde groepsdruk om aan
het op de terroristenafdeling van
de EBI levende radicaal extremistische gedachtegoed mee te doen,
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mediationtraject niet in aanmerking
komen voor vergoeding op grond van
artikel 591a Sv. De kosten van rechtsbijstand die zien op het contact met
de mediator komen wél voor vergoeding in aanmerking.

WET- EN REGELGEVING
Nieuwe wetten
Op 1 januari 2017 ging het nieuwe
jaar van start met de inwerkingtreding van een tweetal nieuwe witwasbepalingen; de artikelen 420bis.1 en
420quater.1 Sr (zie ook de Kroniek
Materieel Strafrecht).11 Sinds 2010
is de reikwijdte van de tot dan toe
bestaande witwasbepalingen door
de Hoge Raad enigszins begrensd
door te bepalen dat het verwerven
of voorhanden hebben van uit eigen
misdrijf verkregen opbrengsten
niet kan worden gekwalificeerd als
witwassen.12 De introductie van de
nieuwe witwasbepalingen voorziet
in een met name door de wetgever
gevoelde ‘leemte’. Ook het verwerven
of voorhanden hebben van uit eigen
misdrijf verkregen geldbedragen
zonder dat sprake is van verbergende
of verhullende handelingen is nu
strafbaar en wordt wel getypeerd als
eenvoudig (schuld)witwassen.
Dat de witwasbepalingen door de
wetgever zijn uitgebreid in reactie
op de strengere koers die de Hoge
Raad is gaan varen, heeft op de
nodige kritiek kunnen rekenen.13 Dat
door ons hoogste rechtscollege een
kwalificatie-uitsluitingsgrond is geintroduceerd voor uit eigen misdrijf
verkregen opbrengsten is niet voor
niets. Daarmee wordt ten eerste voorkomen dat de pleger van een misdrijf
waarmee hij goederen verwerft of
onder zich heeft, zich automatisch
ook schuldig maakt aan het gewoon
(schuld)witwassen. Ten tweede
wordt zo bevorderd dat het door de
verdachte begane (grond)misdrijf in
de vervolging centraal staat.14 De wetgever is met de nieuwe strafbaarstelling van eenvoudig witwassen aan
die punten voorbijgegaan. Het werd
van groter belang geacht dat misdaad
nooit mag lonen en elke laakbare en
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wederrechtelijke situatie, in dit geval
het verwerven en voorhanden hebben
van goederen uit eigen misdrijf afkomstig, onder alle omstandigheden
kan worden bestraft.15
Vlak voor de inwerkingtreding van de
eenvoudig witwasbepalingen heeft de
Hoge Raad zich in een overzichtsarrest nog wel uitgelaten over mogelijke
samenloop bij de vervolging. De
wetgever heeft weliswaar benadrukt
dat de nieuwe bepalingen vooral
tot doel hebben het voorkomen van
straffeloosheid wanneer veroordeling
voor het grondmisdrijf niet mogelijk
of niet aangewezen is, maar tegelijkertijd blijkt uit de wetsgeschiedenis
dat gezamenlijke tenlastelegging van
gronddelict en eenvoudig witwassen
tot de opties behoort. De wetgever
merkt daarover op dat het voor de
hand zou liggen dat de rechter oordeelt dat sprake is van een voortgezette handeling (art. 56 Sr). Mocht
die evenwel van mening zijn dat toch
sprake is van meerdaadse samenloop
dan zou het in de rede liggen dat de
bewezenverklaring van de witwashandeling niet van invloed is op de
hoogte van de straf.16
De Hoge Raad lijkt in het overzichtsarrest een vriendelijk doch
dringend verzoek aan het adres van
het Openbaar Ministerie te doen wat
betreft de wijze van ten laste leggen.
Legt men het gronddelict en het
eenvoudig witwassen niet cumulatief
maar alternatief ten laste dan doen
zich bij een veroordeling voor het
subsidiair ten laste gelegde eenvoudig witwassen vragen omtrent de
voortgezette handeling en samenloop niet voor. Of het Openbaar
Ministerie aan dat verzoek in de
praktijk ook gevolg zal geven, moet
de tijd nog leren. De (gepubliceerde)
rechtspraak van het afgelopen jaar
laat nog geen gevallen zien waarin
eenvoudig witwassen is ten laste
gelegd.
Op 1 januari 2017 is ook een eerste onderdeel van Wet langdurig
toezicht, gedragsbeïnvloeding en
vrijheidsbeperking in werking getreden.17 Deze wet die nog door Teeven
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als staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie is geëntameerd, is al op 24 november 2015
door de Eerste Kamer aangenomen
en wordt geruime tijd later pas gefaseerd ingevoerd. Opmerkelijk genoeg
is dat relatief geruisloos verlopen
en lijkt deze nieuwe wetgeving vrij
onbekend onder het grotere publiek.
Dat terwijl de Wet langdurig toezicht
zeer verstrekkende gevolgen heeft
voor gedetineerden en terbeschikkinggestelden die (voorwaardelijk) in
vrijheid worden gesteld, aangezien
op hen zeer langdurig en in sommige gevallen levenslang toezicht kan
worden gehouden.
Tot slot wordt een nieuwe gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel in artikel 38z Sr
opgenomen die door de rechter op
vordering van de officier van justitie
of ambtshalve kan worden opgelegd
als hij de maatregel van terbeschikkingstelling oplegt of voor een zwaar
geweldsmisdrijf of zedendelict
veroordeelt tot een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf. Het gaat
hier om verstrekkende maatregelen,
zoals een meldplicht, behandelverplichting, een alcohol- en drugsverbod, locatie- en contactverboden
of zelfs een vestigingsverbod of
verhuisplicht. Wel is voorzien in een
dubbele rechterlijke toetsing. Na
oplegging van de maatregel in het
veroordelend vonnis krijgt die pas
effect als het Openbaar Ministerie tegen het einde van de tbs-maatregel of
de gevangenisstraf een vordering tot
tenuitvoerlegging bij de rechter die
in eerste aanleg heeft kennisgenomen van het strafbare feit waarvoor
de maatregel is opgelegd.
De tenuitvoerlegging van de maatregel kan worden gelast als aan een
van de in artikel 38ab Sr opgenomen
gronden is voldaan. Kort gezegd
moet er dan een actueel recidiverisico bestaan waarvan uit een reclasseringsadvies blijkt of er moeten
aanwijzingen zijn voor ‘ernstig belastend gedrag’ jegens het slachtoffer
of de getuige. Wordt aan één van die
twee gronden voldaan, dan kan de
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rechter de zelfstandige gedragsbeïnvloedende en/of vrijheidsbeperkende
maatregel opleggen voor minimaal
twee jaar en maximaal vijf jaar. Op
vordering van het OM kan de maatregel telkens met twee, drie, vier of
vijf jaar worden verlengd, zonder dat
daaraan een maximale duur is verbonden.18 Met de komst van de Wet
langdurig toezicht gaan de mogelijkheden om zicht te houden op (onder
andere) zedendelinquenten enorm
toenemen. In de discussie die rondom de (vermeende) betrokkenheid
van de veroordeelde zedendelinquent
Michael P. bij het overlijden van Anne
Faber is losgebarsten, is deze nieuwe
wet opmerkelijk genoeg niet of nauwelijks aan de orde gekomen.
Een verandering die niemand het
afgelopen jaar zal zijn ontgaan, is de
inwerkingtreding per 1 maart 2017
van een tweetal nieuwe wetten die
het recht op bijstand van een raadsman voorafgaand aan en tijdens
het politieverhoor voor de verdachte
in het Wetboek van Strafvordering
verankeren.19 Voor de praktijk is er
wat betreft de bijstand tijdens het
politieverhoor weinig nieuws onder
de zon. Met zijn arrest van 22 december 2015 had de Hoge Raad immers
al bewerkstelligd dat dit recht met
ingang van 1 maart 2016 kon worden
geëffectueerd.20 Twijfelachtig is ondertussen wel of de rol van de raadsman tijdens het verhoor zoals die nu
in de nationale wetgeving is geïmplementeerd in overeenstemming is met
de EU-richtlijn die aan de wijziging
ten grondslag ligt.21 Artikel 28d Sv
voorziet niet in een actieve rol tijdens
en bijdrage aan het verhoor door de
raadsman, terwijl de richtlijn dat wel
voorschrijft. Uit het Besluit inrichting en orde politieverhoor, waarin
nadere regels worden gesteld aan de
inbreng van de advocaat tijdens het
verhoor, volgt eveneens dat het recht
op verhoorbijstand zeer restrictief
wordt uitgelegd.22 Het daadwerkelijk verlenen van verhoorbijstand
binnen de termijn voor ophouden
voor onderzoek is per 1 maart verder
onder iets minder tijdsdruk komen
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te staan (zie art. 56a lid 2 Sv). Voor
feiten waarvoor voorlopige hechtenis
is toegelaten, beloopt die termijn
inmiddels negen uur. Wordt een
verdachte aangehouden voor een feit
waarvoor geen voorlopige hechtenis
is toegelaten dan geldt nog altijd de
vertrouwde termijn van zes uur.
Evenals de voorgaande jaren is in
2017 nieuwe wet- en regelgeving in
werking getreden die ziet op de rol
van het slachtoffer in het strafproces.
Met ingang van april geldt het Besluit
slachtoffers van strafbare feiten23 en
is het Wetboek van Strafvordering
gewijzigd24 ter implementatie van
een EU-Richtlijn.25 Op deze plaats zal
verder niet inhoudelijk op de wijziging die dat met zich heeft gebracht
worden ingegaan. Bij de bespreking
van de nieuwe Aanwijzing slachtofferzorg in het stuk over de benadeelde partij is die al uitvoerig aan de
orde gekomen.
Diverse wetten die het afgelopen jaar
van kracht zijn geworden, hebben als
gemene deler dat daarin de aanpak
van middelengebruik centraal staat.
Zo trad per 1 januari de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers
in werking, die na kleinschalige
toepassing in het eerste halfjaar
per 1 juli 2017 door de politie ook
landelijk wordt toegepast.26 Op grond
van de nieuwe artikelen 55d en 55e
Sv kan de politie een aangehouden
verdachte van een geweldsmisdrijf,
daartoe aangewezen in het Besluit
middelenonderzoek bij geweldplegers,27 bevelen mee te werken aan een
voorlopig en nader ademonderzoek,
een speekseltest en een bloedonderzoek. Een dergelijk bevel kan alleen
worden gegeven als er aanwijzingen
zijn dat de verdachte onder invloed
is en die door de voorlopige onderzoeken worden gestaafd. Blijkt een
geweldpleger onder invloed te zijn
dan kan dat aanleiding zijn voor
het Openbaar Ministerie om een
hogere straf te eisen. Of de rechter
vervolgens ook een hogere straf gaan
opleggen, is een andere vraag waarop
het antwoord nog verschuldigd
moet blijven.

Ook deelnemers aan het verkeer
kunnen vanaf 1 juli op drugs gecontroleerd worden met behulp van een
speekseltester op grond van artikel
160 lid 5 WVW.28 Eveneens vanaf die
datum gelden wettelijke limieten
voor de aanwezigheid van (o.a.) amfetamine, MDMA, cocaïne, cannabis
en GHB met het oog op de deelname
aan het verkeer. Voor een combinatie
van drugs of een combinatie met
alcohol geldt een nullimiet.29 Per
1 oktober zijn verder de nieuwe Richtlijn voor strafvordering rijden onder
invloed van alcohol en/of drugs30
en de Instructie handhaving rijden
onder invloed van kracht geworden.31
Met name deze laatste geeft een goed
overzicht van de wijzigingen voor
de opsporingspraktijk en geeft een
stappenplan weer van de te doorlopen fasen. De aangescherpte regels
met betrekking tot het rijden onder
invloed van drugs hebben ook een
uitbreiding van de recidiveregeling
ex artikel 123b WVW gehad. Ook een
veroordeling voor het rijden onder
invloed van drugs kan nu naast het
rijden onder invloed van alcohol aan
het van rechtswege ongeldig worden
van het rijbewijs bijdragen.32

Wetsvoorstellen
Een langdurende wetgevingsoperatie
waarin ook dit jaar weer stappen zijn
gezet mag niet onbenoemd blijven:
de modernisering van het Wetboek
van Strafvordering. Hoewel dat
nieuws nog niet wijd en zijd bekend
is, hebben twee boeken van het
nieuwe Wetboek van Strafvordering
al hun definitieve vorm aangenomen.
Het gaat dan om het nieuwe Boek
7 dat draait om de internationale
rechtshulp en samenwerking33 en
Boek 8 over de tenuitvoerlegging van
strafrechtelijke beslissingen.34 Boek
1 (strafvordering in het algemeen) en
Boek 2 (het opsporingsonderzoek)
zijn in februari van het afgelopen jaar
in consultatie gegaan en vervolgens
zijn door verschillende instanties
adviezen uitgebracht. De reacties zijn
zeker niet telkens positief te noemen.
Vooral de voorgestelde (grondige)
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wijziging van de verdenkingscriteria
voor de inzet van (bijzondere) opsporingsbevoegdheden waardoor die in
veel meer gevallen kunnen worden
ingezet,35 dat tot uitgangspunt wordt
genomen dat de verdachte steeds
door een raadsman wordt bijgestaan
terwijl in de praktijk veel verdachten
het zonder rechtsbijstand moeten
doen36 en het gebrek aan codificatie van belangrijke beginselen als
openbaarheid en rechtszekerheid
hebben op de nodige kritiek kunnen
rekenen.37
Naast deze inhoudelijke punten van
kritiek is er ook commentaar op de
snelheid waarmee de hele operatie
doordendert en op de verschillende
etappes waarin de diverse boeken
ter consultatie worden aangeboden.
De boeken hebben inhoudelijk ook
samenhang en het wordt daarom
minder gelukkig gevonden dat eerst
de Boeken 1 en 2 afzonderlijk moeten
worden beoordeeld en vervolgens
pas de Boeken 3 tot en met 6. Die
laatste drie boeken zullen volgens
de laatste planning in november
2017 in formele consultatie gaan.
Tegelijkertijd heeft Minister Blok
aangekondigd dat een voorlopige rem wordt gezet op de verdere
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behandeling van de Boeken 1 en 2,
die oorspronkelijk al in oktober aan
de Raad van State zouden worden
voorgelegd.38 Er wordt meer tijd voor
uitgetrokken om de adviezen te verwerken in de conceptwetsvoorstellen
van de Boeken 1 en 2. Dat er ruimte
is voor het maken van een pas op te
plaats in het moderniseringsproject
is positief te noemen, zeker als men
bedenkt dat de snelheid waarmee de
introductie van een nieuw Wetboek
van Strafvordering zou plaatsvinden
vooral in de beginfase een doel op
zichzelf leek te zijn. De toekomstbestendigheid van de plannen en de
onderlinge samenhang tussen de
boeken hebben inmiddels gelukkig
aan belang gewonnen.
Een ander wetsvoorstel waarvan
de behandeling zich over meerdere
jaren uitstrekt, is de Wet Computercriminaliteit III. Nadat het voorstel
op 20 december 2016 door de Tweede
Kamer is aangenomen, heeft de
Eerste Kamer zich het afgelopen
jaar over de plannen rondom de Wet
Computercriminaliteit III gebogen.
Er zijn een voorlopig verslag, een
memorie van antwoord en een nader
voorlopig verslag opgesteld.39 Tijdens
de behandeling van het wetsvoorstel
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in de Eerste Kamer heeft de nadruk
tot nu toe gelegen op de zogenaamde hackbevoegheid die de politie in
staat zou stellen om heimelijk en op
afstand binnen te dringen in een
computer of ander geautomatiseerd
werk (zoals een smartphone). Vooral
de vraag of er naast toezicht vooraf
ook achteraf moet worden voorzien
in een wettelijke toetsingsmogelijkheid is onderwerp van discussie.40
Ook de uitbreiding van de strafbaarstelling van grooming (art. 248e Sr)
en verleiding tot ontucht (art. 248a
Sr), waardoor de mogelijkheid bij de
opsporing een lokpuber kan worden
ingezet, is bij de behandeling in de
Eerste Kamer uitgebreider aan bod
geweest.41 De Wet computercriminaliteit III is door de senaat op een
aantal punten aan een kritische beschouwing onderworpen. Toch gaat
de behandeling gestaag voort en lijkt
de daadwerkelijke invoering van de
Wet computercriminaliteit III steeds
dichterbij te komen. Het wachten is
nog wel op een nader memorie van
antwoord en uiteraard op de uiteindelijke stemming.
Halverwege het jaar 2017, eind
juni, is het wetsvoorstel versterking
strafrechtelijke aanpak terrorisme
ter behandeling bij de Tweede
Kamer ingediend.42 Het voorstel past
binnen de huidige tijdgeest, waarin
het voorkómen van terroristische
aanslagen en het direct kunnen
ingrijpen op het moment dat
sprake is van een vermoeden dat
een aanslag hoog op de politieke
agenda staan. Het wetsvoorstel bevat
enerzijds een uitbreiding van de
misdrijven die de voorbereiding van
een terroristisch misdrijf opleveren
en de strafrechtelijke maatregelen
die kunnen worden opgelegd. Het
trainen voor en financieren van
terrorisme zou volgens de wetgever
in artikel 83b Sr worden aangemerkt
als de voorbereiding van een
terroristisch misdrijf. Voorts zou
ontzetting uit het kiesrecht in alle
gevallen na een veroordeling voor
een terroristisch misdrijf mogelijk
moeten worden. Anderzijds ziet het
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voorstel ook op het verbeteren van
de mogelijkheden om onderzoek
te verrichten naar terroristische
misdrijven. Daartoe wordt ten eerste
voorgesteld om verdachten van een
terroristisch misdrijf zonder dat
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ernstige bezwaren bestaan niet
alleen in bewaring te stellen, maar
ook gevangen te houden. Met name
dit voorstel stuit bij de behandeling
in de Tweede Kamer – terecht – op de
nodige bezwaren. Daarnaast wordt
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ALGEMENE LEERSTUKKEN
Opzet
Voor zover in 2017 spraakmakende
uitspraken zijn gedaan ten aanzien
van het leerstuk opzet, geldt dat die
ter sprake zullen komen bij de verschillende andere leerstukken zoals
dat van de poging (het voornemen
van de dader), maar bijvoorbeeld ook
bij concrete delicten zoals de levensdelicten. Wat niet onvermeld mag
blijven in deze Kroniek echter is de
bijdrage vanuit de rechterlijke macht
in het Strafblad van december 2016,
waarin wordt gepleit voor de afschaffing van het voorwaardelijk opzet.1
Met een beknopte analyse van wat recente uitspraken laat de auteur zien
dat het voorwaardelijk opzet vooral
een ‘normatief opzet’ is geworden: de
uiterlijke verschijningsvorm van een
gedraging geeft steeds de doorslag
bij het bewijs van het voorwaardelijk
opzet. De rechters hebben gekeken
naar de betekenis van het gedrag in
het maatschappelijk verkeer, oftewel
naar de sociale context. Opmerkelijk
genoeg lijkt bij dergelijke redeneringen eigenlijk geen sprake van
voorwaardelijk opzet, maar van ‘gewoon’ opzet, van ‘willens en wetens
handelen’. Hoe dat ook zij, en hoe
logisch of toelaatbaar het hanteren van het normatieve opzet in de
huidige strafrechtspleging ook moge
zijn, de bewijsredenering rondom
het opzet wordt wel goeddeels gevoed

door de invulling van de maatschappelijke betekenis van het bedrag. Als
die invullingen door verschillende
rechters gaat uiteenlopen, wordt het
op voorhand lastig te voorspellen
wanneer het voorwaardelijk opzet in
de gedraging kan worden bewezen.

Culpa en roekeloosheid
Roekeloosheid
Het afgelopen jaar is een tweetal
arresten door de Hoge Raad gewezen
waarin het juridische begrip roekeloosheid als zwaarste vorm van culpa
centraal staat. Beide arresten passen
naadloos in de lijn die vanaf 2012 is
ingezet waarbij zwaardere motiveringseisen worden gesteld aan de bewezenverklaring van roekeloosheid.2
Zo oordeelde de Hoge Raad op 6
december 2016 dat het hof bij een bewezenverklaring van roekeloosheid
niet had kunnen volstaan met een
opgave van de bewijsmiddelen, hoewel dat normaal gesproken bij een
bekennende verdachte op grond van
artikel 359 lid 3 Sv mogelijk is. Aan
het juridische begrip ‘roekeloosheid’
komt immers een specifieke betekenis toe die niet samenvalt met wat
daaronder in het normale spraakgebruik wordt verstaan. De enkele en
niet nader gemotiveerde vaststelling
dat sprake is van roekeloos rijgedrag
zal dan ook niet snel genoeg zijn,
ook niet als het gaat om een bekennende verdachte (HR 6 december

2016, ECLI:NL:HR:2016:2773). Dat
zou in onze optiek zelfs opgaan als
de verdachte letterlijk zou hebben
verklaard dat hij zich roekeloos heeft
gedragen. Naar normaal spraakgebruik wordt daaronder immers iets
anders verstaan dan in juridische
zin, zodat ook dan een nadere motivering noodzakelijk zal zijn.
Meer recent, op 19 september 2017
(ECLI:NL:HR:2017:2414), stemde de
Hoge Raad in met de wijze waarop
de bewezenverklaring van roekeloosheid door het Hof Den Bosch was
gemotiveerd. Het ging in die zaak
om een nachtelijke verkeersruzie
waarbij de verdachte al bumperklevend en seinend met groot licht zijn
ongenoegen over het rijgedrag van
een medeweggebruiker kenbaar had
gemaakt. Na die vervolgens rechts te
hebben ingehaald, had de verdachte
zijn voertuig abrupt op de rechterrijbaan tot stilstand gebracht, waardoor het andere voertuig eveneens
tot stoppen werd gedwongen. Een
derde voertuig klapte vervolgens
boven op de twee stilstaande voertuigen waardoor gewonden vielen. De
rechtbank had in zijn motivering tot
uitdrukking gebracht dat het ging
om een uitzonderlijke en buitengewoon onvoorzichtige gedraging
van verdachte waardoor zeer ernstig
gevaar in het leven werd geroepen en
waarvan verdachte zich ook bewust
is geweest. Achteropkomend verkeer
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is op een donkere snelweg, midden
in de nacht, niet berekend op een
dergelijke situatie op de weg.
Het gerechtshof overwoog in hoger
beroep na een verweer van de
verdediging dat eventuele onoplettendheid van de bestuurder van de
achteropkomende auto de evidente
schuld van verdachte aan het veroorzaken van het ongeval niet weg kon
nemen. Wat betreft de roekeloosheid
oordeelde het hof echter niet meer
dan dat de rechtbank op juiste wijze
heeft overwogen dat sprake was van
die buitengewoon onvoorzichtige
gedraging, waarover in cassatie werd
geklaagd. De Hoge Raad oordeelde
echter dat het hof in de bewijsvoering
voldoende tot uitdrukking zou hebben gebracht dat zich een zodanig
uitzonderlijk geval had voorgedaan
dat van roekeloosheid sprake was.
Dat oordeel wekt geen verbazing:
wanneer de feitenrechter in eerste
aanleg er voldoende werk van heeft
gemaakt om te motiveren waarom
van roekeloosheid sprake is, staat
niets er aan in de weg om daar bij
arrest naar te verwijzen. Gezien de
situaties waarin de Hoge Raad eerder
heeft geoordeeld dat de bewezenverklaring van roekeloosheid voldoende
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was gemotiveerd, past dit arrest goed
in dat rijtje. Door als gevolg van een
verkeersruzie voor de overige weggebruikers zeer afwijkend rijgedrag te
vertonen, heeft de verdachte zich als
het ware buiten het normale verkeer
geplaatst.

Causaliteit
Ten aanzien van het leerstuk causaliteit is de zaak over een natuurgenezeres het bespreken waard
(ECLI:NL:HR:2017:585). Zij behandelde drugs- en alcoholverslaafden
met het middel ibogaïne en bij die
behandelingen deden zich schadelijke incidenten voor (hartstilstand,
psychose, hartritestoornissen).
Dat leidde tot een strafrechtelijke
vervolging voor het verrichten van
handelingen op het gebied van de
individuele gezondheidszorg buiten
noodzaak die schade aan de gezondheid van een ander veroorzaken (art.
96 lid 1 Wet BIG). Het hof overwoog
dat in sommige gevallen sprake was
van een zodanig tijdsverloop tussen
de inname van de ibogaïne en het
moment van het optreden van de
gezondheidsschade, dat een causaal
verband tussen beide niet was vast
te stellen. Dat was volgens het hof

anders in het geval van het slachtoffer dat een hartstilstand opliep,
omdat die kort na de behandeling
plaatsvond, terwijl uit deskundigenrapportages bleek dat hartstilstand
een bekende bijwerking van het
gebruik van ibogaïne vormt. Gelet
daarop en in aanmerking genomen
dat enige andere oorzaak voor het
ontstaan van de hartstilstand niet
aannemelijk was geworden, was het
hof van oordeel dat tussen de toediening van de ibogaïne en het optreden
van de hartstilstand een oorzakelijk
verband bestond.
De Hoge Raad verwierp het tegen dit
oordeel ingestelde cassatieberoep,
geheel in lijn met haar eerdere rechtspraak over causaliteit. Het (impliciete) oordeel van het hof dat de hartstilstand redelijkerwijs als gevolg van de
bewezen verklaarde toediening van
ibogaïne kan worden toegerekend
aan de gedraging van de verdachte,
getuigde volgens de Hoge Raad niet
van een onjuiste rechtsopvatting en
was toereikend gemotiveerd. In de
overwegingen van het hof lag besloten dat de toediening van ibogaïne
door de verdachte een onmisbare
schakel kan hebben gevormd in de
gebeurtenissen die hebben geleid tot
het optreden van de hartstilstand,
alsook dat die hartstilstand met ten
minste de vereiste aanzienlijke mate
van waarschijnlijkheid door die toediening is veroorzaakt.

Deelnemingsvormen
De Kronieken van 2015 en 2016
laten enigszins afwijkende beelden
zien van de striktere eisen die aan
de motivering van het medeplegen
werden gesteld (conform de overzichtsarresten van de Hoge Raad
van december 2014), respectievelijk
van concrete casussen waarin toch
ook meer ruimhartige motivering
van gerechtshoven door de Hoge
Raad in stand werden gelaten. Dat
laatste beeld past ook bij de Kroniek
van 2017, vooral in zaken waarbij de
verdachte geen uitleg geeft waarom
hij kort nadien en in de buurt van het
plaats delict wordt aangetroffen en

08-12-17 13:52:41

KRONIEKEN

ADVOCATENB!D

waarom hij toch niets te maken zou
hebben met het strafbare feit (zie HR
6 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1019).
De scheidslijn tussen medeplegen
en medeplichtigheid is met name bij
Opiumwetdelicten in het geding, en
dan in het bijzonder bij het telen van
hennep. De Hoge Raad casseerde het
arrest waarin het gerechtshof een
verhuurder van een pand die een deel
van de winst van de hennepkweek
zou krijgen als huur, als medepleger
had aangemerkt (HR 18 april 2017,
ECLI:NL:HR:2017:719).3 Een veroordeling voor medeplichtigheid ligt
hier veel meer voor de hand,4 hoewel
ook dat niet in alle gevallen opgaat –
zoals in het geval van de huurder c.q.
katvanger die weliswaar een aantal
keer bij de ‘door hem gehuurde’
woning langs is gegaan maar nooit
in de kelderbox mocht kijken (HR 14
februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:226).
Criterium voor het onderscheid
tussen medeplegen en medeplichtigheid ligt nog altijd bij de vraag of de
verdachte daadwerkelijk aanwezig
is geweest bij de uitvoering, of een
duidelijk ondergeschikte rol heeft gespeeld. De wetenschap van inbraken
door de medeverdachten – drie stuks
met dezelfde modus operandi, met
geprepareerde tassen en de verdachte die steeds met draaiende motor
stond te wachten, blijkt te weinig
om hem medepleger te maken (HR 7
maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:371).
De Hoge Raad wees ook een arrest
waarin een bijzondere eigenschap
van de medeplichtigheid naar voren
komt, namelijk het feit dat de medeplichtige wat het opzet betreft het
opzet van de medeverdachte op het
grondfeit volgt. Indien de verdachte
enkel uit is op een bedreiging, maar
de medeverdachte geacht kan worden opzet te hebben gehad op moord
of doodslag, dan zal de verdachte
worden aangemerkt als medeplichtige van dat levensdelict. Enige voorwaarde in dat geval is dat beide delicten (de bedreiging met de dood en de
doodslag) voldoende verband houden
met elkaar. Een zaak waarbij de
verdachte ervan uit was gegaan dat
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hij zou helpen bij het verwerven van
een grote hoeveelheid harddrugs,
en het gerechtshof hem niettemin
aanmerkte als medeplichtige aan
afpersing, werd door de Hoge Raad
gecasseerd, ondanks de wetenschap
rond het gebruik van vuurwapens en
de palmares van de verdachte die wel
volgden uit diens strafblad (HR 27
juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1158).
In 2017 heeft ook het alom bekende
Porsche-arrest een nieuwe dimensie
gekregen. Dat gebeurde in een casus
waarbij de medeverdachte een auto
bestuurde die met hoge snelheid
inreed op een aantal politieagenten die hem tot stoppen maanden.
Daarbij heeft de verdachte zonder
zelf in de auto te hebben gezeten,
over de telefoon, zijn medeverdachte
aangespoord vol gas te geven en op
de slachtoffers in te rijden. De beperkende factor voor het aannemen van
(voorwaardelijk) opzet op de dood,
namelijk dat de verdachte ook zijn
eigen leven in de waagschaal zou
stellen door bewust een ongeval te
veroorzaken, doet zich hier niet voor,
nu die verdachte zich juist buiten de
auto bevond. De Hoge Raad liet de
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veroordeling voor het medeplegen
van een poging tot doodslag in stand.
Deelneming als zodanig vormt ook
de kern van de strafbaarstelling
deelneming aan een criminele of terroristische organisatie (art. 140 resp.
140a Wetboek van Strafrecht, Sr). Wat
betreft de strafbare organisatie is
slechts één arrest van de Hoge Raad
het vermelden waard (HR 14 maart
2017, ECLI:NL:HR:2017:413), waarbij
het Openbaar Ministerie cassatie had
ingesteld tegen een vrijspraak van
deelneming aan een terroristische
organisatie en deelneming aan de
voortzetting van de werkzaamheid
van een van rechtswege verboden
organisatie. Het OM klaagt dat het
hof een onjuiste uitleg heeft gegeven
aan de aan artikel 140 lid 4 Sr ontleende term ‘deelneming’. De Hoge
Raad herhaalt het uitgangspunt dat
van deelneming aan een criminele of
terroristische organisatie slechts dan
sprake kan zijn als 1) de verdachte
behoort tot het samenwerkingsverband en 2) daarnaast een aandeel
heeft in gedragingen die strekken tot
of rechtstreeks verband houden met
de verwezenlijking van het oogmerk,
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dan wel deze gedragingen ondersteunt. De Hoge Raad merkt op dat
het Openbaar Ministerie er kennelijk
vanuit gaat dat dit vereiste niet geldt
voor de in artikel 140 lid 4 en 140a
lid 3 Sr omschreven gedraging van
het verlenen van geldelijke steun, zodat reeds het verlenen van geldelijke
steun aan een dergelijke organisatie
deelneming aan die organisatie oplevert, en dat is onjuist. Het hof had
geoordeeld dat de verdachte in de
ten laste gelegde periode en daaraan
voorafgaand weliswaar veel interesse
heeft gehad in en onderzoek heeft
gedaan naar de gewapende strijd
en diverse terroristische organisaties terwijl zij hun gedachtegoed en
doelstelling wellicht ook aanhing
en wilde ondersteunen, maar dat
daaruit niet zonder meer kan worden
afgeleid dat zij behoorde tot het
samenwerkingsverband van deze
organisaties. Daarom is er volgens
de Hoge Raad geen sprake van een
onjuiste uitleg van het begrip ‘deelneming’ en verwerpt de Hoge Raad
het middel.

POGING EN VOORBEREIDING
De Hoge Raad heeft sinds het verschijnen van de vorige Kroniek een
aantal interessante arresten gewezen
over het leerstuk van de poging. Het
eerste arrest betreft de (on)deugdelijkheid van de poging (HR 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2761). Het
gerechtshof had een vrouw vrijgesproken van poging tot doodslag van
haar twee pasgeboren baby’s. Het hof
was immers van oordeel dat niet met
voldoende mate van zekerheid was
vast te stellen of de baby’s tijdens of
kort na de geboorte hadden geleefd.
De Hoge Raad casseerde en overwoog dat de enkele omstandigheid
dat onzekerheid bestaat over of de
baby’s tijdens of kort na de geboorte
leefden, niet afdoet aan de mogelijkheid dat de aan de verdachte ten laste
gelegde gedragingen zijn begaan ‘ter
uitvoering van het door de verdachte
voorgenomen misdrijf’. Van die mogelijkheid is echter geen sprake als
de rechter aannemelijk acht dat de
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baby’s dood ter wereld zijn gekomen,
meent de Hoge Raad. In dit arrest
lijkt de Hoge Raad de vraag of sprake
is van een begin van uitvoering afhankelijk te stellen van de mate van
de deugdelijkheid van de poging.
De deugdelijkheid van de poging
stond ook in een ander arrest
centraal (HR 4 april 2017, ECLI:NL:
HR:2017:579). Het gerechtshof had
de verdachte veroordeeld wegens
poging tot uitlokking van ontuchtige handelingen. De verdachte had
een tienjarig meisje benaderd via
Hyves en had haar gevraagd of ze
weleens een piemel had gezien en
of ze daar weleens aan zou willen
zitten, maar de vader van het meisje
had het gesprek overgenomen en zich
als haar voorgedaan. De verdachte
dwong het meisje/de vader met hem
verder te praten via MSN en vroeg
haar/hem in dat chatgesprek om een
seksueel getinte foto in ruil voor 100
euro. De cassatie draaide erom dat de
verdachte feitelijk aan de vader van
het meisje had gevraagd om foto’s
van zichzelf te maken en niet aan
het meisje zelf. Volgens A-G Aben
kon in deze casus niet echter niet
worden gesproken over een absoluut
ondeugdelijke poging, omdat als de
vader van het meisje het gesprek niet
had overgenomen, de verdachte in
de gelegenheid was geweest om alle
bestanddelen van artikel 248a Sr te
vervullen. Het object was aanvankelijk geschikt, maar is op een later moment ondeugdelijk geraakt, terwijl de
uiterlijke verschijningsvorm van de
gedraging van de verdachte daardoor
niet is aangetast, aldus Aben. De
Hoge Raad liet de bewezenverklaring
van de poging (begin van uitvoering)
in stand, mede vanwege het korte
tijdsverloop en het nauwe verband
tussen het bericht op Hyves en het
chatgesprek.
Een ander interessant aspect van de
poging betreft het opzet. In de zaak
waarin twee hondenbazen met elkaar aan de stok geraakten over hun
vechtende honden, drong de vraag
zich op of de verdachte door meermalen te steken in de buik van het

slachtoffer, opzet zou hebben gehad
op diens dood (HR 6 december 2016,
ECLI:NL:HR:2016:2763). Het slachtoffer droeg een steekwerend vest, dat
was doorboord, en liep uiteindelijk
daardoor slechts een niet-levensbedreigende verwonding op. De verdediging voerde bij het gerechtshof aan
dat geen aanmerkelijke kans op de
dood had bestaan. Het hof oordeelde
daaranders over: Het met kracht steken in de buikstreek van een ander,
in welk deel van het lichaam zich vitale organen bevinden, is wel degelijk
een aanmerkelijke kans op de dood.
De Hoge Raad liet dit arrest in stand
omdat een dergelijke bijzondere omstandigheid, ‘gelet op het (toekomstgerichte) karakter van een poging,
niet onverenigbaar is met de voor een
poging toereikende vaststelling dat
het met kracht steken van een mes
in de buikstreek normaal gesproken
een aanmerkelijke kans op de dood
doet ontstaan’. Het lijkt erop dat
de Hoge Raad bij deze beoordeling
van de objectieve omstandigheden
abstraheert. De redenering lijkt dan
dat bij het beoordelen van de aanmerkelijke kans bepaalde factoren
buiten beschouwing kunnen worden
gelaten wanneer de gedraging doorgaans een aanmerkelijke kans op het
strafbare gevolg oplevert.
De vraag of je een ander kunt pogen
tot afgifte te dwingen van een goed
dat zich (nog) niet in de beschikkingsmacht van die ander bevindt,
is relatief gemakkelijk te beantwoorden. A-G Vegter beschrijft dat het
begrip ‘afgifte’ in artikel 317 Sr veronderstelt dat de afgever de beschikking over het afgegevene verliest en
daartoe door een derde kan worden
gedwongen. Het kenmerk van een
poging is volgens hem nu juist dat
het goed nog niet is afgegeven en niet
hoeft te blijken dat het slachtoffer
het goed al kon afgeven. De A-G wijst
erop dat artikel 317 Sr ook het vermogen van anderen beschermt en een
dwangelement in zich heeft waarmee
het tevens een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid is. De Hoge Raad
beslist in deze lijn en casseert niet.
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STRAFUITSLUITINGSGRONDEN
Noodweer(exces)
In de Kroniek van vorig jaar is het
overzichtsarrest van de Hoge Raad5
over noodweer aan de orde gekomen en in 2017 is veelvuldig daaruit
geput en daarnaar verwezen. De
belangrijkste vraag blijkt evenwel te
zijn hoe de latere verdachte op een
oorspronkelijke wederrechtelijke
aanranding reageert. Als slachtoffer
en verdachte buiten een partycentrum ruzie hebben, en het slachtoffer
zich daarbij heel boos en agressief
gedraagt jegens de verdachte en staat
te zwaaien met een vuurwapen, terwijl de verdachte weet dat de agressie
alleen tegen hem is gericht, ligt het
op het pad van de verdachte om weg
te gaan. Als de verdachte dan naar
zijn auto loopt en aldus de gelegenheid heeft om te vertrekken, maar
in plaats daarvan een wapen pakt
en terugloopt in de richting van het
slachtoffer, met een schietpartij als
gevolg, is die verdedigingsactie niet
subsidiair (HR 18 april 2017, ECLI:
NL:HR:2017:701).
Dat het nog steeds zinvol is cassatie in te stellen tegen door het
gerechtshof verworpen verweren
omtrent noodweer, moge blijken
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uit de volgende vier casus. De eerste
casus betreft een schietpartij na een
ripdeal in een flatwoning. Toen de
verdachte en zijn medeverdachten
na de ripdeal naar buiten kwamen,
werden zij onverwachts geconfronteerd met een ander persoon die hen
bedreigde met een vuurwapen. De
schietpartij tussen verdachte en die
ander leidde tot de dood van één van
de medeverdachten. Na de eerdere
cassatie door de Hoge Raad, heeft het
gerechtshof uiteindelijk geoordeeld
dat verdachte ten aanzien van de
poging tot doodslag op die ander een
beroep op noodweer toekomt. De gepleegde ripdeal die aan de schietpartij voorafging maakt dat kortgezegd
niet anders omdat de situatie buiten
op straat niet kan worden gezien als
voortzetting van de situatie binnen in de flat (HR 28 februari 2017,
ECLI:NL:HR:2017:320). De tweede casus gaat over een 73-jarige verdachte
die in zijn woning werd bezocht door
twee mannen die een langlopend
hennepgerelateerd betalingsgeschil
‘kwamen oplossen’. Met een smoes
mocht de verdachte even naar een andere ruimte en nadat hij aldaar zijn
vuurwapen had gepakt, bedreigde hij
de mannen dat ze zijn woning moesten verlaten. Toen één van hen toch
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dreigend op hem af kwam, schoot de
verdachte op diens bovenlichaam.
Omdat de mannen ongewapend waren en verdachte tijdens de eerdere
worsteling niet was geslagen, had
het gerechtshof geoordeeld dat het
schieten disproportioneel was, maar
de Hoge Raad casseerde (HR 30 mei
2017, ECLI:NL:HR:2017:973). In de
derde casus is volgens het gerechtshof weliswaar sprake van twee afzonderlijke ogenblikkelijke wederrechtelijke aanrandingen (het slachtoffer
forceerde een deur en greep en smeet
met de slapende verdachte en het
slachtoffer hield de meegetroonde
verdachte buiten opnieuw vast), maar
heeft de verdachte disproportioneel
gereageerd door uiteindelijk na veel
schreeuwen en losrukken met een
mes te zwaaien in de richting van
het slachtoffer waardoor die in zijn
bovenlichaam werd geraakt. De Hoge
Raad vindt echter het oordeel dat het
zwaaien met het mes niet in redelijke
verhouding staat tot het vasthouden,
niet zonder meer begrijpelijk en
casseert (HR 27 juni 2017, ECLI:NL:
HR:2017:1162). In de laatste casus
had het slachtoffer de verdachte
aangevallen met een hevig bloedende
wond boven diens wenkbrauw tot gevolg. Niet alleen de aanval, maar ook
de ontdekking van de wond zorgde
bij de verdachte voor grote boosheid,
waarna hij met een schroevendraaier
het slachtoffer in het gezicht en de
arm stak. Het gerechtshof achtte
aannemelijk dat de verdachte als
gevolg van het eerdere incident boos
is geworden, maar vond wat daarover
naar voren was gebracht volstrekt
niet toereikend om te kunnen spreken van een hevige gemoedstoestand
die nodig is voor een geslaagd beroep
op noodweerexces. De Hoge Raad
vindt dat oordeel niet begrijpelijk
omdat het hof niet duidelijk heeft
gemaakt of het een hevige gemoedsbeweging niet aannemelijk heeft
geacht dan wel of het de gemoedsbeweging niet van doorslaggevend
belang heeft geacht voor de verweten
gedraging (HR 19 september 2017,
ECLI:NL:HR:2017:2413).
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Overmacht in de zin
van noodtoestand
Hulp bij zelfdoding door een arts is
niet strafbaar als voldaan is aan de
zorgvuldigheidseisen van de Wet
toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Slechts
onder uitzonderlijke omstandigheden kan ook een persoon die geen
arts is een beroep op overmacht in de
zin van noodtoestand doen, maar het
gerechtshof oordeelde in geval van
verdachte Heringa dat een dergelijk
verweer kon slagen. Het Openbaar
Ministerie stelde cassatieberoep
in en de Hoge Raad vernietigde de
uitspraak van het gerechtshof, omdat
het niet begrijpelijk was waarom
het gerechtshof zo had geoordeeld.
Het gerechtshof had immers niet
wezenlijk meer gedaan dan het als
referentiekader hanteren van de voor
een arts geldende zorgvuldigheidseisen (terwijl Heringa geen arts was)
en het gerechtshof had bovendien
vastgesteld dat Heringa juist niet had
voldaan aan die eisen (HR 14 maart
2017, ECLI:NL:HR:2017:418).

Ontbreken van de materiële
wederrechtelijkheid
Een eveneens voor de verdediging
teleurstellende uitspraak is het arrest
van de Hoge Raad dat ziet op de
bedrijfsmatige hennepteelt voor gedoogde coffeeshops. De verdediging
had bij het gerechtshof een beroep
op het ontbreken van de materiële
wederrechtelijkheid gedaan. In het
kader daarvan had de verdediging
aangevoerd dat de teelt uitsluitend
plaatsvond volgens een verantwoord,
niet op winstbejag gericht productieproces ten behoeve van de levering
aan gedoogde coffeeshops. Daarbij
werd onder meer verschuldigde
belasting betaald, goede kwaliteit
geleverd en geen overlast veroorzaakt. De Hoge Raad schaarde dit
echter niet onder het ontbreken van
de materiële wederrechtelijkheid,
ongeacht de omstandigheid dat
de vraag of de levering van hennep
aan gedoogde coffeeshops onder
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bepaalde (vergunnings)voorwaarden gedoogd zou kunnen worden
onderwerp van maatschappelijk en
politiek debat is (HR 13 juni 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1074).

AVAS
Ook in 2017 heeft de Hoge Raad weer
eens bevestigd dat een beroep op
afwezigheid van alle schuld (avas)
ten aanzien van een geobjectiveerd
delictsbestanddeel, in casu ‘als ambtenaar’, mogelijk is (HR 14 februari
2017, ECLI:NL:2017:231).

Samenloop
Op 20 juni 2017 heeft de Hoge Raad
vijf overzichtsarresten gewezen over
eendaadse samenloop en voortgezette handeling, waarin zij haar rechtspraak over deze leerstukken heeft
verruimd.6 Volgens de Hoge Raad vervullen de samenloopbepalingen een
wezenlijke functie bij het voorkomen
van onevenredige aansprakelijkheid
en bestraffing in geval van gelijktijdige berechting van sterk samenhangende strafbare feiten. Een voorbeeld
is de strafbaarstelling van eenvoudig
witwassen en voorbereidingshandelingen, waarin de wetgever zorgen
over dubbele bestraffing wegwuift
onder verwijzing naar de samenloopregeling. De Hoge Raad herhaalt
dat bij de eendaadse samenloop het
accent sterk is komen te liggen op de
strekking van de aan de orde zijnde
strafbepalingen. Loopt die strekking
uiteen, dan is geen sprake van één
feit in de zin van artikel 55 lid 1 Sr.
Daardoor krijgt de regeling van de
eendaadse samenloop in de praktijk
een beperkt bereik. Dat is echter niet
wenselijk, juist gezien het belang dat
de wetgever aan de samenloopbepalingen hecht. Daarom verduidelijkt
de Hoge Raad dat ‘naar huidig inzicht’ een enigszins uiteenlopen van
de strekking van de desbetreffende
strafbepalingen niet in de weg staat
aan het aannemen van eendaadse
samenloop indien het in essentie om
hetzelfde feitencomplex gaat. Een
dergelijk uiteenlopen is evenmin een

blokkade voor het aannemen van
een voortgezette handeling.
Bij eendaadse samenloop komt het
dus vooral aan op de vraag of de
bewezen verklaarde gedragingen
in die mate een samenhangend,
zich min of meer op dezelfde tijd
en plaats afspelend feitencomplex
opleveren dat de verdachte daarvan
(in wezen) één verwijt wordt
gemaakt. Bij voortgezette handeling
komt het erop aan of de verschillende
bewezen verklaarde, elkaar in de tijd
opvolgende gedragingen, zo nauw
met elkaar samenhangen dat de
verdachte daarvan (in wezen) één
verwijt wordt gemaakt. Dit maakt
het toepassingsbereik van deze
regelingen volgens de Hoge Raad
ruimer dan ‘wellicht’ kon worden
afgeleid uit eerdere rechtspraak.
Dat de verruiming van de samenloopregeling in de praktijk echter
niet altijd verschil zal maken, wordt
geïllustreerd door diverse arresten. Zo was er de zaak waarin het
gerechtshof poging tot doodslag en
zware mishandeling had gekwalificeerd als meerdaadse samenloop.
Volgens de Hoge Raad was dat niet
zonder meer begrijpelijk, omdat in
casu sprake was van één geweldsuitbarsting en de strekking van de
strafbepalingen niet dusdanig uiteenliep dat reeds hierom geen sprake
kon zijn van eendaadse samenloop of
een voortgezette handeling. Er werd
echter niet gecasseerd omdat het
gerechtshof nog twee andere feiten
had bewezen verklaard, zodat artikel
57 Sr sowieso van toepassing was
(ECL:NL:HR:2017:1111). In een andere zaak had het gerechtshof de invoer
van cocaïne en de voorbereidingshandelingen daartoe als meerdaadse
samenloop gekwalificeerd. Ook dat
vond de Hoge Raad niet zonder meer
begrijpelijk, vanwege een vergelijkbare strekking en een zich min of
meer op dezelfde tijd en plaats afspelend feitencomplex. Ook dat leidde
echter niet tot cassatie, om dezelfde
redenen met betrekking tot het strafmaximum (ECLI:NL:HR:2017:1114).
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SPECIFIEKE DELICTEN
Mishandeling
In cassatie klaagde een advocaat over
het feit dat het gerechtshof bij een
veroordeling voor mishandeling een
onjuiste en met de wet strijdige betekenis aan die term had toegekend
door de term ‘opzettelijk’ in te lezen,
waardoor niet was beraadslaagd en
beslist op de grondslag van de tenlastelegging.7 A-G Harteveld omschrijft
mishandeling in zijn conclusie als
een bijzonder delict nu artikel 300
Sr geen definitie geeft, al heeft de
Hoge Raad die leemte wel aangevuld
in eerdere jurisprudentie (‘het aan
een ander toebrengen van lichamelijk letsel of pijn alsmede – onder
omstandigheden – het bij een ander
teweegbrengen van een min of meer
hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het lichaam, een en
ander zonder dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat’).8 Dat de
Hoge Raad het opzet in die definitie
niet noemt, moet volgens Harteveld
als reden hebben dat de Hoge Raad
alleen een omschrijving geeft van het
‘gevolg’ van de mishandeling. Dat het
veroorzaken van deze gevolgen opzettelijk dient te geschieden om als het
misdrijf te worden gekwalificeerd is
om andere redenen kennelijk vanzelfsprekend genoeg. Harteveld geeft
aan dat de Hoge Raad wel uitdrukkelijk de wederrechtelijkheid als (impliciet) bestanddeel van mishandeling
benoemt (‘zonder dat daarvoor een
rechtvaardigingsgrond bestaat’).
Concreet betekent dit volgens de A-G
dat het opzet bij het delict ‘mishandeling’ moet worden uitgedrukt in
de tenlastelegging, door het woord
zelf daarin op te nemen of door een
omschrijving op te nemen waarin het
opzet is opgenomen. Omdat mishandeling een soort ingeblikt opzet
bevat, was wat hem betreft in casu
voldoende dat de concrete handeling
(het slaan en aan de haren de trap
af slepen) was opgenomen nu deze
handelingen niet anders dan opzettelijk kunnen worden gepleegd. De
Hoge Raad volgt Harteveld en maakt
duidelijk dat mishandelen opzet
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impliceert, door het woord opzettelijk aan die definitie toe te voegen.
Het woord ‘opzettelijk’ hoeft dus niet
perse in de tenlastelegging te worden
opgenomen, het opnemen daarin van
de concrete gedraging is daarvoor
voldoende.
Over de betekenis van mishandeling
wordt in 2017 ook verder gediscussieerd. De Amsterdamse politierechter oordeelde bijvoorbeeld dat
het bespugen ook als mishandeling
kan worden gekwalificeerd, namelijk als het opzettelijk bij een ander
teweegbrengen van een min of meer
hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het lichaam,
een mishandeling kan opleveren
(ECLI:NL:RBAMS:2017:1740). De
politierechter overweegt dat dit criterium in moderner taalgebruik is te
omschrijven als ‘een zeer onaangename fysieke ervaring’ en dat bespugen
daaronder valt, waarbij zij de feitelijke omstandigheden en de context
tevens van belang acht voor de vraag
of (objectiveerbaar) is vast te stellen
of het een zeer onaangename fysieke
ervaring was voor het slachtoffer.
De intentie van de dader zou daarbij
geen rol spelen. Nog in hetzelfde
jaar wordt de politierechter door het
gerechtshof teruggefloten: bespugen
is toch echt iets anders dan de zeer
onaangename fysieke ervaringen
die eerder tot een veroordeling voor
mishandeling hebben geleid, omdat
het bespugen anders dan haren
afknippen of in het water duwen
geen zelfstandige reactie van het
lichaam bewerkstelligt. Het opwekken van walging wordt door het hof
niet gekwalificeerd als mishandeling
(Hof Amsterdam 8 september 2017,
ECLI:NL:GHAMS:2017:4109).

Uitingsdelicten
Discriminatie
Een proces dat niemand kan hebben
gemist is de zaak over de ‘Minder,
minder, minder’-uitspraken van
Wilders, oftewel de zaak-Wilders II.9
Na wederom een proces met veel media-aandacht en een wraking, wees
de Rechtbank Den Haag uiteindelijk
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op 9 december 2016 vonnis. Wilders
werd schuldig bevonden aan groepsbelediging (art. 137c Sr) en aanzetten
tot discriminatie (art. 137d Sr) zonder
dat aan hem een straf of maatregel
werd opgelegd (Rb. Den Haag 9
december 2016, ECLI:NL:RBDHA:
2016:15014). Naast een aantal preliminaire verweren strekkende tot
niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, die door de rechtbank alle zijn verworpen, is namens
Wilders betoogd dat Marokkanen
geen ras zijn dat en de uitlatingen
om die reden niet strafbaar zijn op
grond van de discriminatieartikelen.
Dat verweer is eenvoudig verworpen
onder verwijzing naar de betekenis
van artikel 1 IVUR (Internationaal
Verdrag inzake de uitbanning van
alle vormen van rassendiscriminatie), waarvan het begrip ‘ras’ in onze
nationale bepalingen is afgeleid.
De rechtbank oordeelt dat de term
‘Marokkanen’ zoals die door Wilders
is gebruikt, verwijst naar de in het
IVUR opgenomen kenmerken ‘afkomst’, ‘nationale afstamming’ en
‘etnische afstamming’. Dat Wilders
enkel heeft gedoeld op personen met
de Marokkaanse nationaliteit in de
zin van staatsburgerschap volgt de
rechtbank niet. Heel verrassend is
dit juridische oordeel in het licht van
eerdere rechtspraak niet.10
Vervolgens was de vraag aan de orde
of de uitlating beledigend is voor
een bevolkingsgroep, mede gelet op
de bredere context, en of beperking
van de vrijheid van meningsuiting
van een politicus in dit specifieke
geval is te verenigen met artikel 10
EVRM. Het antwoord van de rechtbank luidde daarop volmondig ‘ja’.
Met zijn vraag heeft Wilders een hele
bevolkingsgroep binnen de Nederlandse samenwerking apart gezet,
die minder aanspraak zou kunnen
maken op een verblijf in Nederland
en in aantal moet verminderen. Enig
onderscheid binnen die groep is bewust niet gemaakt nu Wilders ervoor
heeft gekozen om de vraag niet te beperken tot ‘criminele Marokkanen’.
Gelet op de voorbereidingen die aan
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de daadwerkelijke uitlatingen vooraf
zijn gegaan en de geregisseerde interactie met het ‘minder, minder, minder’ scanderende publiek, is de latere
nuancering dat slechts op ‘criminele
Marokkanen’ gedoeld zou zijn niet
meer relevant en neemt de bredere
context het beledigende karakter van
de uitlating niet weg. Onder verwijzing naar jurisprudentie van het
EHRM oordeelt de rechtbank tot slot
dat juist in een situatie waarin een
politicus zijn uitlatingen expliciet
richt op een minderheidsgroep en
die als inferieur wegzet diens vrijheid
van meningsuiting kan worden beperkt.11 Dezelfde uitlatingen leveren
niet alleen een groepsbelediging
op, maar zetten bovendien aan tot
discriminatie, volgens de rechtbank.
Er wordt immers een onderscheid gemaakt tussen Marokkanen en andere
bevolkingsgroepen in Nederland en
de uitlatingen hebben een opruiend
karakter. Wilders heeft hoger beroep
ingesteld, waarvan de eerste regiezittingsdagen hebben plaatsgevonden.
In het arrest van de Hoge Raad
van 14 februari 2017 stond het
verspreidingsdelict van artikel
137e Sr centraal. In die zaak werd
de verdachte verweten dat hij een
antiquarisch exemplaar van ‘Mein
Kampf’ in zijn winkel in voorraad
had. Dat de verdachte het exemplaar
te koop had aangeboden en dat Mein
Kampf uitlatingen bevat die beledigend zijn en aanzetten tot haat en
discriminatie van Joden stond niet
ter discussie. Het hof was ook tot een
bewezenverklaring van artikel 137e
Sr gekomen, maar had de verdachte
ontslagen van alle rechtsvervolging
omdat geen sprake was van een
dringende behoefte om de verdachte
te veroordelen voor het ‘in voorraad
hebben’. Naar het oordeel van het hof
stond artikel 10 lid 2 EVRM derhalve
in de weg aan een veroordeling en
moet onder die omstandigheden op
grond van artikel 94 Grondwet de
straf bepaling buiten toepassingen
worden gelaten. Het gaat allereerst
om een historische bron van antisemitisch gedachtegoed, waarvan ver-
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dachte alleen originele exemplaren
uit de jaren dertig in voorraad had en
die vanwege de historische betekenis verkocht aan belangstellenden
voor historische exemplaren. Niet
gebleken is dat de verdachte ook het
nazistische gedachtegoed aanhangt
of propageert, terwijl de tekst van
Mein Kampf op internet vrij beschikbaar is. Het Openbaar Ministerie
stelde cassatieberoep in en legde aan
de Hoge Raad de vraag voor of het hof
had mogen oordelen dat artikel 137e
buiten toepassing werd gelaten. De
Hoge Raad oordeelde dat het hof ‘op
basis van deze – met de waardering
van de concrete feitelijke omstandigheden samenhangende – weging van
de omstandigheden van het geval (…)
zonder blijk te geven van een onjuiste
rechtsopvatting’ inderdaad tot dat
oordeel [heeft] kunnen komen (HR 14
februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:220,
NJ 2017, 259, m.nt. E.J. Dommering). Hieruit lijkt te volgen dat de
beweegredenen en de subjectieve
beleving van de verdachte aan belang
hebben gewonnen bij de uitleg van
artikel 137e Sr.12

Bedreiging
Op 10 januari 2017 casseerde de
Hoge Raad een arrest waarbij de
verdachte was veroordeeld voor
een bedreiging van zijn ex-partner
door een sms naar haar moeder te
sturen met de dreiging de dochter te
verminken. In cassatie ligt de vraag
voor of uit het arrest van het hof
voldoende blijkt dat de bedreiging
ook ter kennis van de ex-partner
van verdachte is gekomen. De Hoge
Raad bevestigt eerdere rechtspraak
en oordeelt dat voor een veroordeling voor bedreiging is vereist dat
de bedreigde daadwerkelijk op de
hoogte is geraakt van de bedreiging.
Pas dan kan immers bij de bedreigde
de redelijke vrees ontstaan dat deze
(minimaal) zwaar lichamelijk letsel
zou kunnen oplopen (HR 10 januari
2017, ECLI:NL:HR:2017:24).

Belediging
Er is één noemenswaardige zaak en
die heeft betrekking op de belediging
van een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening.
Tijdens een zitting van het hof had de
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verdachte achter zijn rug een middelvinger opgestoken en met zijn hand
en mond pijpbewegingen gemaakt
naar een drietal agenten die als
benadeelde en belangstellende op de
publieke tribune zaten. De verdachte
ontkende het maken van die gebaren niet. Desondanks vroegen de
advocaat-generaal en de raadsvrouw
het hof de verdachte van een belediging van een ambtenaar gedurende
of terzake zijn functie vrij te spreken
omdat niet bewezen kon worden dat
de verbalisanten aan het werk waren.
Het hof oordeelde desondanks van
wel, nu ook sprake van zou zijn van
‘de rechtmatige uitoefening van de
bediening’ wanneer een verbalisant
gedurende zijn vrije tijd beledigd
wordt in zijn hoedanigheid van
politieambtenaar. Die motivering
getuigt wat de Hoge Raad betreft van
een onjuiste uitleg van artikel 267
Sr. Ofwel een ambtenaar voert zijn
werkzaamheden uit ten tijde van het
uiten van de belediging, ofwel met de
belediging wordt specifiek verwezen
naar de hoedanigheid van het zijn
van ambtenaar. Geen van die situaties gaat op als een ambtenaar in zijn
vrije tijd is beledigd en er inhoudelijk
geen link is met de hoedanigheid van
ambtenaar (HR 19 september 2017,
ECLI:NL:HR:2017:2394).

Vernieling en grafschennis
Valt het urineren in een politiecel
onder vernieling? De cel kon in elk
geval niet worden gebruikt totdat die
weer was schoongemaakt, aldus het
gerechtshof. In cassatie klaagt de
verdediging dat het hof ten onrechte,
althans ontoereikend gemotiveerd,
heeft geoordeeld dat sprake is van
‘onbruikbaar maken’. Volgens de A-G
is sprake van ‘onbruikbaar maken’
als het voorwerp in een toestand
wordt gebracht waardoor dit niet
meer kan worden gebruikt voor het
doel waarvoor het is bestemd. Het
is niet vereist dat het voorwerp zelf
wordt beschadigd, terwijl evenmin
relevant is dat het weinig tijd en
moeite kost om de schade te herstellen. De omstandigheid dat de schade
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eenvoudig kan worden hersteld door
de politiecel schoon te maken, staat
dan ook niet aan een bewezenverklaring in de weg. De Hoge Raad volgt de
A-G en laat de veroordeling van het
gerechtshof in stand (HR 10 januari
2017, ECLI:NL:HR:2017:26).
Blijkbaar is er ook een casus denkbaar die ertoe noopt dieper in te gaan
op de betekenis en strekking van het
delict grafschennis (art. 149 Sr). Het
Gerechtshof Den Bosch veroordeelde
een overijverige medewerker van de
Belastingdienst voor het opzettelijk
schenden van een graf, nu die de
stengel van twee kunstbloemen die
op het graf stonden had afgetrokken.
Het hof definieerde ‘graf’ als een
plaats waar een lijk begraven ligt,
waaronder mede dienen te worden
begrepen al die onderdelen van het
graf waarmee de piëteit van de rustplaats van de overledene tot uitdrukking worden gebracht. Het ligt dan
voor de hand ook de aangebrachte
eerbetonen en versieringen zoals
beelden, foto’s, planten en bloemen
onder het begrip te laten vallen. Het
‘schenden’ ziet volgens het hof op de
integriteit van het graf. Het hof oordeelde dat de verdachte op zijn minst
bewust de aanmerkelijke kans heeft
aanvaard dat hij daardoor de nagedachtenis van de overledene of van
het piëteitsgevoel zijner betrekkingen zou krenken. Beide oordelen acht
de Hoge Raad niet onbegrijpelijk (HR
4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1224).

VERMOGENSDELICTEN
Diefstal of heling?
Als een verdachte gestolen goederen
voorhanden heeft, rijst al snel de
vraag of de verdachte niet zelf degene
is geweest die de goederen heeft gestolen, zeker als tussen het moment
van de diefstal en het aantreffen van
de goederen slechts een kort tijdsverloop zit. Hoe zit dat bijvoorbeeld
als de inbraak is gepleegd tussen
11.00 en 13.00 uur en de verdachte
om 13.30 uur in de nabijheid van
een deel van de goederen was en
hij om 14.54 uur de gestolen sieraden verkocht? Het hof baseerde het
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bewijs dat de verdachte de inbraak
had gepleegd (onder meer) op het
korte tijdsverloop. Datoordeel bleef
in cassatie in stand (HR 11 april 2017,
ECLI:NL:HR:2017:644, NJ 2017, 277).
Bij de beoordeling of het voorhanden
hebben van een gestolen voorwerp
de conclusie rechtvaardigt dat de
verdachte het goed gestolen heeft,
kan een rol spelen of de verdachte een aannemelijke verklaring
heeft gegeven voor het voorhanden
hebben. Het enkel verblijven in
een woning waarin van inbraak
afkomstige goederen en inbrekerswerktuigen worden aangetroffen
en meerdere andere verdachten, is
volgens de Hoge Raad onvoldoende
voor een veroordeling, ondanks het
ontbreken van een verklaring van
de verdachte (HR 1 november 2016,
ECLI:NL:HR:2016:2460).
Bij heling kan (het uitblijven van)
een verklaring ook een rol spelen
bij de vraag of vastgesteld kan
worden dat de verdachte ‘ten tijde
van het voorhanden krijgen’ wist
of redelijkerwijs moest vermoeden
dat het een door misdrijf verkregen
goed betrof. Toch casseerde de
Hoge Raad een veroordeling waarbij
een verklaring ten aanzien van
gestolen sieraden die in een kluis
in het chalet van de verdachte
werden aangetroffen (HR 24 januari
2017, ECLI:NL:HR:2017:62). Het
uitblijven van een verklaring over het
(eventuele) rechtmatige verkrijgen
van een auto werd in een andere zaak
wel betrokken bij het oordeel dat de
verdachte tijdens de verkrijging van
de auto al wist dat deze van misdrijf
afkomstig was, waarbij wel werd
betrokken dat de verdachte niet
op de gealarmeerde politie wilde
wachten, een valse naam en adres
opgaf en wegreed in de gestolen
auto (HR 11 april 2017, ECLI:NL:
HR:2017:652, NJ 2017, 278).

Diefstal of verduistering?
In de zaak met verdwenen afstortzakjes van de ALDI speelde een probleem
op het grensvlak van diefstal en
verduistering (HR 14 februari 2017,
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ECLI:NL:HR:2017:227). Verdachte
had toegang tot de kluis waar de zakjes in hadden moeten zitten en bleek
aantekeningen te hebben gemaakt
van het ontvreemde geldbedrag en
waar hij dit geld aan had uitgegeven.
Het gerechtshof vroeg zich enkel
af of verdachte de zakjes niet in de
kluis had gestort (verduistering), of
dat de zakjes eerst wel waren gestort
en later uit de kluis waren genomen
(diefstal). Het hof verklaarde diefstal
en/of verduistering in dienstbetrekking bewezen en kwalificeerde het
feit ook als zodanig. De Hoge Raad
casseert en overweegt dat de keuze
tussen diefstal en verduistering niet
achterwege had mogen blijven omdat
de keuze – gelet op de aan het feit
te geven kwalificatie – van belang is
voor de strafrechtelijke betekenis van
het bewezen verklaarde.

Door diefstal verkregen
goederen?
Zijn foto’s van de in 2013 van scholengemeenschap Ibn Ghaldoun
gestolen eindexamens ‘goederen’
zoals bedoeld in artikel 416 Sr en zijn
ze wel door diefstal verkregen? Het
waren uiteraard de examens zelf die
gestolen waren en niet de gemaakte
en verspreide afbeeldingen daarvan. De Hoge Raad oordeelde dat
het maken van afbeeldingen van de
examens en het opslaan daarvan op
een USB-stick had plaatsgevonden
nádat de examens gestolen waren,
zodat uit de bewijsvoering niet
bleek dat ook die afbeeldingen zelf
gestolen waren. Bovendien had het
hof vastgesteld dat het hier ging om
‘goederen’ aangezien de afbeeldingen in het maatschappelijk verkeer
een zekere economische waarde tot
het moment van het examen vertegenwoordigden. De Hoge Raad hanteert echter vaste jurisprudentie dat
als wezenlijke eigenschap van een
‘goed’ wordt beschouwd dat degene
die de feitelijke macht daarover heeft
deze noodzakelijkerwijs verliest als
een ander zich de feitelijke macht
erover verschaft en dat (bijvoorbeeld)
computergegevens deze eigenschap
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niet hebben. De Hoge Raad acht het
oordeel van het hof dat sprake was
van diefstal niet begrijpelijk en casseert (HR 10 oktober 2017, ECLI:NL:
HR:2017:2573).

Oplichting
Oplichting speelt zich steeds meer
via internet af; de digitale werkelijkheid roept nieuwe vragen op over
bijvoorbeeld het aannemen van een
valse hoedanigheid. In de praktijk
zijn oplichtingsmiddelen niet scherp
van elkaar te onderscheiden. Hetzelfde gedrag kan onder meerdere oplichtingsmiddelen worden gebracht.
Daar komt bij dat niet elke vorm van
bedrog strafbaar is gesteld. Er wordt
pas van oplichting gesproken als de
verdachte door een specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk
handelen bij een ander een onjuiste
voorstelling van zaken in het leven
wil roepen om daar misbruik van
te maken.
Van een samenweefsel van verdichtsels is in de kern sprake wanneer uitingen van de verdachte bij de ander
een onjuiste voorstelling van zaken
in het leven roepen, terwijl deze onjuiste voorstelling op meer dan een
enkele leugenachtige mededeling is
gebaseerd. Dat betekent niet dat er

minimaal twee leugens nodig zijn.
Het samenweefsel kan ook bestaan
uit een leugen in combinatie met andere aan de verdachte toe te rekenen
omstandigheden die tot misleiding
kunnen leiden (HR 20 december,
ECLI:NL:HR:2016:2892). Via een
soortgelijke redenering moet het bij
het oplichtingsmiddel listige kunstgrepen gaan om meer dan een enkele
misleidende feitelijke handeling die
een onjuiste voorstelling van zaken
in het leven kan roepen. Het sturen
van een fax op briefpapier van KPN
teneinde een bank te bewegen een
valse factuur te voldoen, is daarvoor
bijvoorbeeld onvoldoende (HR 20
december, ECLI:NL:HR:2016:2892).
Bij het aannemen van een valse naam
of een valse hoedanigheid gaat het
er om dat bij het beoogde slachtoffer
een onjuiste voorstelling van zaken
over de persoon van de verdachte
in het leven wordt geroepen, met
de bedoeling hier misbruik van te
maken. Ook hierbij is de context van
de gedraging doorslaggevend, het
enkel gebruiken van een valse naam
is nog geen oplichting. Van het aannemen van een valse hoedanigheid is
bijvoorbeeld sprake als een verdachte
in strijd met de waarheid stelt dat
hij de energiemeter komt vervangen
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en dat daarvoor een eigen bijdrage
moet worden betaald. Het ‘zich als
een bonafide deelnemer aan het
rechtsverkeer presenteren’ levert niet
automatisch een valse hoedanigheid
op (ECLI:NL:HR:2016:2889).
Bij de beoordeling van het gewicht
van het gehanteerde oplichtingsmiddel betrekt de Hoge Raad in elk geval
1) het misbruik maken van een in het
maatschappelijk verkeerd geldende
verwachtingspatroon, 2) het verstrekken van onbruikbare contactgegevens of 3) het veelvuldig herhalen van
identieke gedragingen in relatie tot
telkens weer andere (beoogde) slachtoffers. Voor een bewezenverklaring
van oplichting dient ook een causaal
verband aangetoond te worden tussen het gebezigde oplichtingsmiddel
en het daaruit volgende gedrag van
het slachtoffer. Hiervan is sprake als
voldoende aannemelijk is geworden
dat het slachtoffer mede onder invloed van de door dit oplichtingsmiddel in het leven geroepen onjuiste
voorstelling van zaken is overgegaan
tot (bijvoorbeeld) de afgifte van een
geldbedrag. Ook aan de goedgelovigheid van het slachtoffer worden
minimumeisen gesteld. Oplichting
is bijvoorbeeld niet aan de orde
wanneer het slachtoffer de onjuiste
voorstelling van zaken had moeten
doorzien (ECLI:NL:HR:2016:2892).

Witwassen
De Hoge Raad creëerde een kwalificatieuitsluitingsgrond voor het
verwerven of voorhanden hebben van
een voorwerp onmiddellijk afkomstig van enig eigen misdrijf zonder
enige gedraging van verhullen of
verbergen. Precies voor die situatie
– in reactie op deze jurisprudentie –
introduceerde de wetgever per 1 januari 2017 de strafbaarstelling van
eenvoudig witwassen (art. 420bis.1
Sr en art. 420quater.1 Sr, zie ook de
Kroniek Formeel Strafrecht). In een
overzichtsarrest van einde van vorig
jaar (HR 13 december 2016, ECLI:NL:
HR:2016:2842) heeft de Hoge Raad
– dus nog voor de inwerkingtreding
van de wet – aangegeven hoe deze
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wetgeving zich verhoudt tot de bestaande jurisprudentie. In de eerste
plaats signaleert de Hoge Raad dat de
nieuwe wetgeving alleen van toepassing is op voorwerpen die ‘onmiddellijk’ uit eigen misdrijf zijn verkregen.
Voor middellijke verkrijgingen
blijven de oorspronkelijke witwasartikelen van toepassing. Verder geeft
de Hoge Raad aan dat zijn jurisprudentie over de kwalificatieuitsluitingsgrond van toepassing blijft op
de ‘gewone’ witwasbepalingen en dat
het verwerven of voorhanden hebben
van een voorwerp dat onmiddellijk
afkomstig is uit enig eigen misdrijf
enkel strafbaar is onder de nieuwe
bepalingen van eenvoudig (schuld)
witwassen. De Hoge Raad gaat ook in
op de inrichting van de tenlastelegging in voorkomende gevallen en benoemt daarbij nadrukkelijk het doel
van de nieuwe wetgeving, te weten
het voorkomen van straffeloosheid
op het moment dat veroordeling voor
het grondmisdrijf niet mogelijk of
aangewezen is. De Hoge Raad geeft
in dat kader aan dat het mogelijk
wordt om een verdachte te vervolgen
voor zowel het gronddelict en het
delict eenvoudig witwassen. In dat
geval komt de discussie op of sprake
is van een voortgezette handeling of
meerdaadse samenloop. De Hoge
Raad lijkt de suggestie te doen om
deze discussie te voorkomen en – met
het oog op het doel van de wetgeving – geeft het Openbaar Ministerie
de mogelijkheid om het (eenvoudig)
witwassen subsidiair ten laste te
leggen, voor het geval ter zake van het
gronddelict niet tot een bewezenverklaring kan worden gekomen.

ZEDEN
Het digitaal verleiden of lokken van
kinderen onder de zestien jaar tot
een ontmoeting met het verrichten van ontuchtige handelingen of
vervaardigen van kinderporno tot
doel, is strafbaar gesteld in artikel
248e Sr (grooming). Nadat zowel de
Haagse rechtbank als het Haagse
gerechtshof besliste dat de inzet van
zogenaamde lokpubers niet zou kun-
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nen leiden tot een veroordeling tot
grooming, klonk de roep vanuit het
Openbaar Ministerie om een uitbreiding van de strafbaarstelling zo luid
dat de wetgever in het Wetsvoorstel
Computercriminaliteit III daar een
voorstel toe doet. De wijziging van
artikel 248e Sr is in de visie van de
regering noodzakelijk geacht om de
inzet van lokpubers mogelijk te maken voor ‘een adequate bestrijding
van het seksueel benaderen van kinderen door volwassenen via internet’.
Dat is vreemd omdat het creëren van
nieuwe strafrechtelijke bevoegdheden per uitstek plaats dient te vinden
door aanpassing van het Wetboek
van Strafvordering. Het voorstel ligt
nu ter stemming bij de Eerste Kamer.
De vraag of de wetswijziging echt
noodzakelijk is, dringt zich verder
op vanwege de zaak over de vader die
het MSN-contact met de verleider
van zijn minderjarige dochter had
overgenomen dat bij het algemene
leerstuk van de poging is besproken.
In een zaak waarin een zestienjarige
op uitnodiging van haar judoleraar
met hem en zijn gezin vier weken
vakantie vierde op een camping in
Frankrijk en die vervolgens ontuchtige handelingen verrichtte bij haar,
heeft de Hoge Raad het oordeel
van het hof in stand gelaten dat het
bestanddeel ‘zorg en/of waakzaamheid van de pleger is toevertrouwd’
van artikel 249 lid 1 Sr was vervuld,
ondanks dat verdachte haar niet
had meegenomen in zijn hoedanigheid als judoleraar (HR 13 juni 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1071). Het gerechtshof oordeelde dat zij zich tegenover
de veel oudere verdachte in een
afhankelijke positie bevond waartegen zij onvoldoende weerstand
heeft kunnen bieden. Voldoende
werd geacht dat in casu sprake was
van een omstandigheid waarin geen
direct bescherming door de ouder(s)
geboden kon worden.
In een arrest van de Hoge Raad over
het grootschalig bezit van kinderporno en de wijze van ten laste leggen
werd geklaagd over het feit dat het
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
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had verzuimd de tenlastelegging
partieel nietig te verklaren omdat
de tenlastegelegde 864 kinderpornografische afbeeldingen onvoldoende feitelijk waren omschreven
(HR 17 november 2015, ECLI:NL:
HR:2015:3322). A-G Aben concludeert
dat voor een verdachte een tenlastelegging pas goed te begrijpen
is, als hij daaruit kan vernemen 1)
welk specifiek gedrag hem wordt
verweten, én, 2) op welk delict wordt
gedoeld. Niets verzet zich ertegen dat
ingeval het gaat om een groot aantal
afbeeldingen men zich beperkt tot
een selectie van (representatieve)
afbeeldingen. In deze zaak had de
steller van de tenlastelegging zich
echter niet beperkt tot een beschrijving van een beperkte selectie van
(representatieve) afbeeldingen, maar
gekozen voor het benoemen van het
aantal afbeeldingen, zonder deze
concreet te beschrijven dan wel de
vindplaatsen te benoemen. Dit was
dan ook de reden dat de zaak werd
gecasseerd.

OPIUMWET
De Rechtbank Amsterdam wijst in
een Opiumwetzaak een min of meer
voor de hand liggende, doch interessante uitspraak over het al dan
niet vaststellen van daderschap (Rb.
Amsterdam 9 februari 2017, ECLI:
NL:RBAMS:2017:1058). In deze zaak
staat een verdachte terecht voor het
telen dan wel voorhanden hebben
van een groot aantal hennepplanten
en de diefstal van stroom. De enige
– als belastend uit te leggen – bewijsmiddelen zijn een blikje frisdrank
en een peuk waarop het DNA van de
verdachte wordt aangetroffen. De
rechtbank is van oordeel dat deze
sporen weliswaar in de richting van
de verdachte wijzen, maar dat deze
sporen zich echter op voorwerpen
bevinden die te weinig specifiek
zijn om de betrokkenheid van de
verdachte bij de hennepkwekerij en
de daarmee gepaard gaande diefstal
van elektriciteit aan te nemen. Ook
blijkt uit het dossier niet van verdere
aanknopingspunten waaruit een
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beschikkingsmacht over de kwekerij
of enige andere betrokkenheid van
de verdachte blijkt, zodat hij wordt
vrijgesproken.
In een Rotterdamse Opiumwetzaak
staat een verdachte terecht voor de
invoer dan wel het vervoeren van
meer dan duizend kilo cocaïne (Rb.
Rotterdam 20 april 2017, ECLI:NL:
RBROT:2017:2991). De verdediging
doet daar een beroep op psychische
overmacht, dat er kort op neer komt
dat de verdachte wegens de bedreigingen jegens hem, geen andere keus
had dan doen wat hem werd opgedragen. De rechtbank overweegt dat de
verklaringen van de verdachte volledig worden ondersteund door een getuige. Dit, alsmede de omstandigheid
dat twee andere getuigen uit vrees
voor hun veiligheid niets tegenover
de politie hebben willen verklaren,
maakt dat de rechtbank geen reden
heeft te twijfelen aan de juistheid van
de verklaring van de verdachte over
de ernstige bedreigingen die zowel
aan boord als aan wal tegen hem zijn
geuit en de druk die op hem is uitgeoefend om aan het strafbare feit mee
te werken. De rechtbank overweegt
dat door de bedreigingen sprake
was van een ernstige van buiten
komende drang tegen de verdachte
waardoor hij zich gedwongen zag het
bewezen verklaarde te begaan. Het
schip bevond zich op volle zee en van
de verdachte kon onder de gegeven
omstandigheden redelijkerwijs niet
worden gevergd aan de op hem uitgeoefende druk weerstand te bieden.
Dat de verdachte nadat hij nattigheid
voelde opnieuw aan boord is gegaan,
maakt dat niet anders omdat aannemelijk is dat hij na de genoemde
bedreigingen en terwijl hij in een
vreemd land was het gevoel had dat
hij geen andere keus had. Deze verdachte wordt derhalve ontslagen van
alle rechtsvervolging.

WEGENVERKEERSWET
Op het gebied van de Wegenverkeerswet was 2017 een bewogen jaar. Per
1 juli 2017 is de Wegenverkeerswet
1994 op twee punten gewijzigd. Zo

werd de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten uitgebreid door aanpassing van
artikel 123b WVW 1994. Daarnaast is
gepoogd om de aanpak van rijden onder invloed van drugs te verbeteren
door het uitbreiden van onder andere
artikel 8 lid 5 en artikel 123b WVW
1994.
Ook de Hoge Raad heeft op het
gebied van de WVW niet stilgezeten.
Naast de zaken over het roekeloos
rijden die al eerder in deze Kroniek
zijn besproken, wees de Hoge Raad
ook arresten over de bewijsbaarheid
van het onder invloed rijden. Zo werd
bij een verdachte bloed afgenomen
nu hij ervan werd verdacht te hebben
gereden onder invloed van cannabis.
Verbalisanten hadden hem over een
doorgetrokken streep zien rijden
en hadden bij de staandehouding
geconstateerd dat verdachte vergrote
pupillen had en er een sterke wietlucht uit de auto kwam. Uit de afgenomen bloedtest bleek dat hij een te
hoge concentratie THC in zijn bloed
had. Ter zitting in hoger beroep een
jaar later is door de verdediging om
een contra-expertise verzocht, die
ook is uitgevoerd. Uit deze contra-expertise kwam een lagere concentratie THC naar voren, die volgens de
deskundige te verklaren was door de
opslag van het bloed gedurende 52
weken bij een temperatuur van -20
graden Celsius. Door de verdediging
is in hoger beroep vrijspraak bepleit,
omdat het oorspronkelijke rapport
niet voor het bewijs kon worden
gebruikt. Daartoe heeft de verdediging aangevoerd dat niet uitgesloten
kan worden dat het onderzoek niet
betrouwbaar is geweest, omdat de
verdachte niet direct na het onderzoek is geïnformeerd over de (vermeend) beperkte mogelijkheid een
betrouwbare contraexpertise te kunnen doen. Het hof heeft dit verweer
verworpen en gesteld dat het de kans
dat het oorspronkelijke rapport onbetrouwbaar was, in combinatie met
de bevindingen van de verbalisanten
dat verdachte vergrote pupillen had
en uit zijn auto een wietlucht kwam,
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verwaarloosbaar klein was. Op basis
van dit oorspronkelijke rapport is de
verdachte veroordeeld. Het middel,
dat over de motivering van deze
bewezenverklaring klaagde, werd
door de Hoge Raad verworpen (HR
4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:593).
De Hoge Raad overwoog dat van ‘een
onderzoek’ als bedoeld in artikel
163 lid 4 WVW 1994 is slechts sprake
indien de waarborgen zijn nageleefd
waarmee de wetgever dat onderzoek
heeft omringd. Tot die waarborgen behoort niet dat na onderzoek
van het afgenomen bloedmonster
(onverwijld) aan de verdachte wordt
medegedeeld, dat hij recht heeft op
contra-expertise. In dat licht, aldus
de Hoge Raad, getuigde het oordeel
van het hof dat aan de betrouwbaarheid van de oorspronkelijke
onderzoeksresultaten van het NFI
niet afdoet ‘dat de verdachte niet
op voorhand is geïnformeerd over
de beperkte mogelijkheid om een
betrouwbare contra-expertise te
kunnen doen, te weten binnen korte
tijd na de bloedafname’ niet van een
onjuiste rechtsopvatting en was het
evenmin onbegrijpelijk.

Op 9 mei 2017 wees de Hoge Raad
een arrest over ontzegging van de
rijbevoegdheid van de eigenaar van
een voertuig wanneer de overtreding
door een onbekend gebleven bestuurder is begaan (ECLI:NL:HR:2017:838).
In deze zaak heeft een onbekend
gebleven bestuurder met de auto
van verdachte 181 km/u gereden op
een weg waar de maximumsnelheid
120 km/u was, een overschrijding
van 61 km/u. Het hof heeft in hoger
beroep verdachte veroordeeld tot een
hoge boete en een ontzegging van de
rijbevoegdheid voor de duur van twee
maanden. De Hoge Raad had al in
een eerder arrest met een beroep op
de wetsgeschiedenis geoordeeld dat
op grond van artikel 181 lid 1 WVW
1994 aan de eigenaar of houder van
een motorvoertuig de bijkomende
straf van ontzegging van de rijbevoegdheid kan worden opgelegd,
als deze wordt veroordeeld voor een
snelheidsovertreding van meer dan
30 km/u, terwijl het feit is begaan
door een bij ontdekking onbekend
gebleven bestuurder. In deze zaak
was de klacht dat het hof verdachte
ten onrechte de rijbevoegdheid had
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ontzegd zonder nadere motivering
met betrekking tot de verwijtbaarheid van de eigenaar of houder op te
geven. De Hoge Raad oordeelde dat
de opvatting die heeft geleid tot het
middel een motiveringseis stelt die
het recht niet kent.
Tot slot nog een noemenswaardig
arrest in een zaak over een veroordeling voor rijden, terwijl de verdachte
wist dat zijn rijbewijs ongeldig was
verklaard (HR 16 mei 2017, ECLI:NL:
HR:2017:886). Namens de verdachte
is in hoger beroep door de verdediging bepleit dat uit het dossier niet
volgt dat hij inderdaad wetenschap
had van de ongeldigverklaring van
zijn rijbewijs. Dit verweer is door het
hof verworpen met de overweging
dat het besluit tot ongeldigverklaring
van het rijbewijs van de verdachte
aangetekend verzonden was en niet
retour was gekomen. Daarnaast, zo
stelde het hof, is door de verbalisant
waargenomen dat de verdachte
en zijn vriendin na het tegemoetkomend passeren van het politievoertuig wisselden van zitplaats, waarna
de vriendin van verdachte reed. De
Hoge Raad was hier kort over: uit de
enkele omstandigheid dat het besluit tot ongeldigverklaring van het
rijbewijs van de verdachte per aangetekende brief aan deze is verzonden en niet retour is gekomen bij het
CBR, kan niet worden afgeleid dat de
verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Deze conclusie
is ook in samenhang met hetgeen het
hof blijkens de hiervoor weergegeven
bewijsvoering voor het overige in
aanmerking heeft genomen niet gerechtvaardigd. De Hoge Raad achtte
de bewezenverklaring, voor zover
inhoudende dat de verdachte wist dat
zijn rijbewijs ongeldig was verklaard,
daarom niet naar de eis der wet met
redenen omkleed en verwees de
zaak terug.

TAAKSTRAFVERBOD
Naar aanleiding van een in het Algemeen Dagblad verschenen artikel is er
weer het nodige geschreven over het
taakstrafverbod ex artikel 22b Sr.13
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Rechters zouden het taakstrafverbod
omzeilen door een taakstraf op te
leggen in combinatie met één dag
celstraf die vaak niet wordt uitgezeten.14 Volgens de Rechtspraak passen
rechters juist de wet toe door gebruik
te maken van de middelen die zij
hebben.15 De minister van Veiligheid
en Justitie antwoordt op vragen van
de Vaste Kamercommissie dat het
krantenbericht slechts een suggestie
betreft en dat het feit dat een rechter
een taakstraf met een dag celstraf
oplegt, op zichzelf niet aantoont dat
de rechter dit verbod heeft willen omzeilen. De minister vermeldt ook dat
het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) op
dit moment de toepassing van artikel
22b Sr onderzoekt en dat hij die resultaten wenst af te wachten.16
Er is in afwachting daarvan interessante jurisprudentie te bespreken
rondom het buiten toepassing laten
van artikel 22b Sr. De Rechtbank
Limburg betrok deze bepaling
bijvoorbeeld bij de straftoemeting
naar aanleiding van een veroorde-
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ling wegens het in bezit hebben van
kinderporno en winkeldiefstal (Rb.
Limburg 26 april 2017, ECLI:NL:
RBLIM:2017:3945). Met betrekking
tot de straftoemeting overwoog
de rechtbank dat de verdachte op
vrijwillige basis hulp heeft gezocht
voor zijn verslavingen.Daarmee heeft
hij er blijk van gegeven dat hij inziet
dat hij de maatschappelijke norm
aanmerkelijk heeft overtreden. De
rechtbank legde een voorwaardelijke
gevangenisstraf op van zes maanden
met bijzondere voorwaarden (ambulante behandeling voorzetten) en een
taakstraf van 100 uur en weigerde
in weerwil van artikel 22b Sr een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf
op te leggen, om zo te straffen in
overeenstemming met het doel van
de wetgever, dat gericht is op het
bewerkstelligen van een verandering
van het gedrag van de veroordeelde
en diens resocialisatie.
Dat de rechter ook weleens een
andere kant op redeneert, ten nadele van de verdachte, volgt uit de
veroordeling door het gerechtshof

voor ontucht met een minderjarige
(art. 248 lid 2 Sr). Het gerechtshof
oordeelde dat wrijven over de blote
billen van het slachtoffer terwijl
zij met haar buik op de knieën van
verdachte lag, een ernstige inbreuk op
de lichamelijke integriteit tot gevolg
heeft en dus dat het opleggen van een
kale taakstraf niet mogelijk zou zijn.
Vervolgens werd in cassatie geklaagd
door de verdediging dat het wrijven
geen ernstige inbreuk zou opleveren.
A-G Harteveld en de Hoge Raad wezen
die klacht van de hand (ECLI:NL:HR:
2017:66): ‘Het middel klaagt […] tevergeefs dat het hof de strafoplegging
niet toereikend heeft gemotiveerd.
Het middel miskent dat het hof de
strafoplegging niet alleen heeft gebaseerd op hetgeen het heeft overwogen
over de psychische gevolgen die het
desbetreffende zedendelict heeft
gehad voor het slachtoffer, maar dat
het hof aan de strafoplegging mede
ten grondslag heeft gelegd dat het
opleggen van een taakstraf niet passend is gelet op de ernst van de beide
bewezenverklaarde feiten.’

NOTEN
1 Zie J.L.M. Boek, ‘Een pleidooi voor het afschaffen van voorwaardelijk opzet’, Strafblad 2016, p. 439-444.
2 Zie o.a. HR 22 mei 2012, NJ 2012/418; HR 4 december 2012, NJ 2013/16; HR 15 oktober 2013, NJ 2014/26;
HR 15 oktober 2013, NJ 2014/28; HR 3 december 2013, NJ 2014/29; HR 4 maart 2014, NJ 2014/220.
3 Zie ook Hoge Raad 28 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:336.
4 Zie HR 19 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:681.
5 Zie HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456.
6 HR 12 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111, ECLI:NL:HR:2017:1112, ECLI:NL:HR:2017:1113,
ECLI:NL:HR:2017:1114 en ECLI:NL:HR:2017:1115.
7 Zie HR 13 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1077.
8 Zie HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2677, NJ 2014/402 en HR 12 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1237.
9 Het ging in de zaak-Wilders II concreet om de volgende uitlatingen: ‘Willen jullie in deze stad en in
Nederland meer of minder Marokkanen’, waarna door het publiek werd gescandeerd: ‘Minder, minder,
minder’ en waarop Wilders antwoordde: ‘Nah, dan gaan we dat regelen’.
10 Zie o.a. HR 29 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:511 en HR 1 mei 1990, NJ 1991, 75.
11 Zie over de zaak-Wilders ook: H.G. van der Wilt, ‘Wilders: voor de zoveelste keer…’, DD 2017/15.
12 Zie in dat verband ook Dommering in zijn noot bij het arrest van 14 februari 2017.
13 Zie – onder anderen – J. van der Pijl, ‘Het taakstrafverbod in een weerbarstige rechtspraktijk’, NJB 2017/421;
L. Noyon, ‘De geschiedenis van het ‘taakstrafverbod’ van artikel 22b Sr: een klucht vol verwarring’,
Ars Aequi 2017, 307.
14 Boere, R. en P. Winterman, ‘Verbod op taakstraf steeds vaker omzeild’, te raadplegen via: https://www.ad.nl/
nieuws/verbod-op-taakstraf-steeds-vaker-omzeild~ad32cb7e/ (laatstelijk geraadpleegd 30 oktober 2017).
15 http://www.advocatenblad.nl/2017/01/19/rechter-omzeilt-vaker-taakstrafverbod/.
16 Na de wetswijziging van artikel 22b Sr in 2012 is aan de Tweede Kamer toegezegd na drie jaar de effecten
van deze wetswijziging te evalueren. Zie https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2566-evaluatie-wetwijziging-taakstraffen.aspx.
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VACATURE
RICHARD KORVER ADVOCATEN
(GEVORDERD) ADVOCAAT-STAGIAIR(E)
Richard Korver Advocaten is op zoek naar een gedreven (gevorderd)
advocaat – stagiair(e) die stevig in zijn of haar schoenen staat
met een brede juridische interesse en met goede anal tische en
communicatieve vaardigheden.
Wij zijn een advocatenkantoor dat interessante en uitdagende
zaken behandelt op het gebied van straf- en civiel recht. ns
kantoor bestaat uit een dynamisch team en biedt de mogelijkheid
om je verder te ontwikkelen in een drukke en gevarieerde (proces)
praktijk.

Kortman Advocaten is een gerenommeerd advocatenkantoor
in het centrum van Den Haag.

GENOTEN DIE BINNEN ONS KANTOOR HUN
EIGEN PRAKTIJK UITBOUWEN.
Advocaten op ons kantoor zijn zelfstandig ondernemer.
Bent u geïnteresseerd in een boeiende werkomgeving met profe ione e on er e nin
re e o e ia e feer en er aren
collega-advocaten? Lees verder op www.kortmanadvocaten.nl
of neem telefonisch contact op: 070 - 302 40 30.

n tie-ei en
• Je bent communicatief, anal tisch sterk, stressbestendig,
een doorze er en resultaatgericht;
• Je kunt prioriteiten stellen;
• Je hebt geen negen tot vijf mentaliteit;
• Je hebt ervaring op het gebied van straf- en civiel recht;
• Je Nederlands is uitstekend en je hebt goede kennis van
het ngels, zowel in woord als in geschrift.
o i i eren
ndien je ge nteresseerd bent, stuur dan je CV, motivatie brief,
cijferlijsten, eventuele stageverklaringen en andere relevante
stukken per e-mail aan: werkenbij@richardkorver.nl

ADVERTENTIE
Een stap vooruit bij

Een stap vooruit bij
GijsHeutink
HeutinkAdvocaten
Advocaten
Gijs
Gijs Heutink Advocaten is een niche kantoor gespecialiseerd in Vastgoed & Overheid. Onze praktijk
is gericht op de vastgoedmarkt, met nadruk op project- en gebiedsontwikkeling, omgevings- en
milieurecht. Tot onze cliënten behoren nationale en internationale (vastgoed-) ondernemingen:

Wij zoeken een
advocaat-medewerker
Wij
zoeken een
advocaat-medewerker
omgevingsrecht
omgevingsrecht

ontwikkelaars, beleggers, retailers, banken, bouw- en aannemingsbedrijven. Daarnaast adviseren en
begeleiden we overheden. Specialisatie en vakkennis vormen de kern van onze aanpak.

Ben jij ondernemend en zoek je een
uitdagende praktijk in de top van de markt?
Ben je proactief en neem je graag initiatief?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij
bieden een open en informele sfeer, waarin
medewerkers zich blijvend kunnen ontwikkelen.
Door gedegen begeleiding en kennis die we
met je delen. En door je de mogelijkheid te
bieden om te doceren en te publiceren.
Wat we graag in jou zien? Affiniteit met de
vastgoedbranche, analytisch vermogen en
een scherpe juridische geest.

Ben jij ondernemend en zoek je een uitdagende praktijk in de top van de markt? Ben je proactief en neem
je graag initiatief? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij bieden een open en informele sfeer, waarin
medewerkers zich blijvend kunnen ontwikkelen. Door gedegen begeleiding en kennis die we met je delen.
En door je de mogelijkheid te bieden om te doceren en te publiceren.
Wat we graag in jou zien? Affiniteit met de vastgoedbranche, analytisch vermogen en een scherpe
juridische geest. Onze lat ligt hoog maar je krijgt er veel voor terug. Toegewijde juristen bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden. Spreekt ons verhaal jou aan? Reageer dan snel.
Meer weten over de vacature?
Neem contact op met mr. Eefje van Bommel MRE MRICS: 020-305 01 20. Stuur je motivatie en CV voor
(..-..-..) naar eefje@gijsheutingkadvocaten.nl
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Meer weten over de vacature?
Neem contact op met mr. Eefje van Bommel
MRE MRICS: 020 - 305 01 20. Stuur je motivatie
en CV voor maandag 8 januari 2018 naar
eefje@gijsheutinkadvocaten.nl

www.gijsheutinkadvocaten.nl
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Nieuwe reeks onder redactie van P.A.M. Mevis,
J.S. Nan, J.H.J. Verbaan en P.C. Verloop
De Parlementaire Geschiedenis verschijnt in 9 delen
Elk deel geeft de wijzigingen en de relevante
passages uit de wetsgeschiedenis van een bepaling
aan
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ONDERTUSSEN OP HET BINNENHOF

VOOR ADVOCATEN RELEVANTE
HAAGSE DEBATTEN EN WETTEN
OP DE AGENDA EERSTE
EN TWEEDE KAMER
De Tweede Kamercommissie
Justitie en Veiligheid spreekt op
20 december 2017 over de monitor
ontwikkeling coffeeshopbeleid
meting 2016 en scenario’s toekomst cannabisbeleid.
De Tweede Kamercommissie
Justitie en Veiligheid behandelt
op 21 december 2017 het verslag
Regels met betrekking tot de
terugkeer van vreemdelingen en
vreemdelingenbewaring (Wet
terugkeer en vreemdelingenbewaring).
De Tweede Kamer debatteert op
15 januari 2018 over het voorstel
tot wijziging van het Wetboek van
Strafrecht om bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van
bevriende staatshoofden te laten
vervallen.
De Eerste Kamer debatteert op 15
en 16 januari 2018 over drie wetsvoorstellen met betrekking tot
het verlenen van verplichte zorg
aan personen met een psychische
stoornis: de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg,

de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk
gehandicapte cliënten en de Wet
forensische zorg.

CONSULTATIES VAN
WETSVOORSTELLEN
Tot 17 januari 2018 loopt de internetconsultatie over afschaffing
van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de
voorwaardelijke veroordeling.
In dit wetsvoorstel wordt geregeld
dat de opgelegde straf ook echt
wordt uitgezeten. De automatische voorwaardelijke invrijheidstelling wordt afgeschaft. Alleen
als het expliciet in het vonnis is
bepaald, is sprake van een voorwaardelijke straf. Die kan echter
nooit meer dan een kwart van de
totale straf zijn en maximaal vier
jaar. Bij korte straffen wordt de
mogelijkheid van een voorwaardelijk deel verkort van twee naar
een jaar.

MEER INFORMATIE
Kijk op tweedekamer.nl,
eerstekamer.nl en
internetconsultatie.nl.
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REGELGEVING

NIEUWE
CATEGORIEINDELING
FINANCIËLE
BIJDRAGE
Per 1 januari 2018 geldt voor
de financiële bijdrage een
nieuwe categorie-indeling.
De inkomensgrens voor de
lage categorie 2 verschui"
van € 32.500 naar € 37.000.
Hierdoor komen mogelijk meer
advocaten in aanmerking voor
een lagere financiële bijdrage.
Voor de financiële bijdrage 2018 is
indeling in categorie 2 van toepassing als in 2016 het bruto-inkomen
€ 37.000 of lager was. Hiermee wordt
aangesloten bij het door het CPB
gehanteerde bruto modale inkomen
voor 2017. Ook indien u op 1 januari
2018 in totaal nog geen drie jaar op
het tableau staat ingeschreven, valt u
in de lagere categorie.

MIJN ORDE
Is dit op u van toepassing? Dan kunt
u dat tot 31 december 2017 aangeven
via Mijn Orde. In dat geval ontvangt
u in januari de juiste factuur voor de
lagere financiële bijdrage 2018.
Voor de berekening van het brutoinkomen en de benodigde bewijsmiddelen wordt verwezen naar de
artikelen 3 en 4 van de Roda.

FACTUURADRES
Nederlandse orde van advocaten
Het Advocatenblad is het officiële
orgaan van de Nederlandse orde
van advocaten. De NOvA verzorgt
de rubrieken Van de NOvA,
Geschillencommissie, Tuchtrecht,
Transfers en de column Ten slotte van
de landelijk deken.
Samenstelling algemene raad
Nederlandse orde van advocaten
– Bart van Tongeren (algemeen deken)
– Bert Fibbe (waarnemend deken)
– Bernard de Leest
– Ruben Alderse Baas
– Theda Boersema
– Frans Knüppe

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

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

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

Twitter
@Advocatenorde

Postadres
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

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

Voor het toesturen van de factuur
voor de financiële bijdrage in januari
2018 en correspondentie hierover
maken wij gebruik van het zakelijke
e-mailadres dat in BAR geregistreerd
staat. Hebben wij geen zakelijk
e-mailadres dan zenden we de factuur naar het algemene e-mailadres
van uw kantoor.

Periscope
@Advocatenorde
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ARBEIDSRECHT

‘WIJ BETWIJFELEN OF DE DOELSTELLINGEN
ACHTER DE WWZ ZIJN GEREALISEERD’
De NOvA telt zeventien adviescommissies wetgeving, die gevraagd en
ongevraagd advies uitbrengen over wetsvoorstellen. Eén daarvan is de
adviescommissie arbeidsrecht. Vier vragen aan de voorzi$er Astrid Baremans.

Wat is kenmerkend voor uw
adviescommissie?
‘Het arbeidsrecht is nog steeds
doorspekt met regels die zijn ingegeven door het principe van ongelijkheidscompensatie in de relatie
werkgever-werknemer. De leden van
onze commissie komen van grotere
en kleinere kantoren, zowel uit een
meer werkgevers- als een meer werknemerspraktijk. Samen vormen wij
een goede mix van kennis, ideeën en
ervaring. We kunnen putten uit een
schat aan praktijkervaring en juridische verdieping aan beide zijden van
het spectrum.’
Welk wetgevingstraject staat u
het meest bij en waarom?
‘Zonder twijfel: de Wet werk en
zekerheid (Wwz). De laatste grote
arbeidsrechtelijke wetswijziging
dateerde uit 1999, de Wet flexibiliteit en zekerheid. Die Flexwet liet
het systeem van het ontslagrecht in

essentie intact. De Wwz heeft het
Nederlandse arbeidsrecht, met name
het ontslagrecht, echter volledig op
zijn kop gezet. Het hybride stelsel
met een keus tussen een procedure
via het UWV of ontbinding via de
rechter is afgeschaft. Er zijn voorgeschreven ontslagroutes gekomen
en een stelsel van ontslag op basis
van in de wet beschreven “redelijke
gronden”. Zelden is een zo ingrijpende wets- en stelselwijziging zo snel
door de Tweede en Eerste Kamer
geloodst. Of de doelstellingen van de
wetgever achter de Wwz – enerzijds
werkzekerheid (meer gericht op het
vinden van ander werk) en anderzijds
een eenvoudiger, sneller, eerlijker en
minder kostbaar stelsel voor werkgevers – zijn gerealiseerd, wagen wij
overigens te betwijfelen.’
Met welk advies heeft uw commissie
echt het verschil kunnen maken?
‘In oktober 2017 hebben de adviescommissies insolventierecht en
arbeidsrecht een gezamenlijk advies
aan de Eerste Kamer uitgebracht
naar aanleiding van het arrest-FNV
c.s./Smallsteps van het Europees Hof
van Justitie. Daarin is uitgemaakt dat
bij een “pre-pack” de regels over overgang van onderneming onverkort
van toepassing blijven. Wij hebben
geadviseerd over de vraag welke
implicaties dit arrest heeft voor de
Wet continuïteit ondernemingen I
(WCO I) die een wettelijke basis geeft
aan de pre-pack. In de slipstream
daarvan rijst de vraag of de arbeidsrechtelijke wetgeving, die de regels
over overgang van onderneming

tijdens faillissement buiten toepassing verklaart, aanpassing behoeft.
De minister van (toen nog) Veiligheid en Justitie had de Eerste Kamer
eerder laten weten dat de WCO I niet
behoefde te worden aangepast, omdat deze wet niet ziet op de arbeidsrechtelijke positie van werknemers.
Ook zag de minister geen aanleiding
voor een arbeidsrechtelijke wetswijziging. Dat zien wij, beide adviescommissies, als een gemiste kans.
Wij denken dat de uitspraak van het
Europees Hof in de praktijk aanleiding kan én zal geven tot veel rechtsonzekerheid. Ons gezamenlijke
advies heeft ertoe geleid dat de Eerste
Kamer de minister unaniem heeft
gevraagd op ons advies te reageren.
Het wachten is nu op de reactie van
de minister. Hoe het afloopt, blijft
dus nog even ongewis.’
Wat staat de komende tijd
bovenaan in uw agenda?
‘De in het regeerakkoord aangekondigde aanpassingen in het
ontslagrecht!’

SAMENSTELLING
ADVIESCOMMISSIE
ARBEIDSRECHT
– Voorzitter: Astrid Baremans,
Nysingh advocaten-notarissen
– Mirjam de Blécourt-Wouterse,
Baker McKenzie
– Pieter Fluit,
Stadhouders Advocaten
– Olav van der Kind,
Dingemans-VanderKind
– Maruca Overdijk,
Boels Zanders Advocaten
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JURIDISCHE PAO CURSUSSEN

VU LAW
ACADEMY

CURSUSPROGRAMMA VOORJAAR 2018

AANBESTEDINGSRECHT

NOTARIEELRECHT

LEERGANGEN 2018

Masterclasses aanbestedingsrecht**
woensdag 14 maart 2018
woensdag 20 juni 2018
woensdag 26 september 2018
woensdag 28 november 2018
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen
NOvA 2 PO, PWO

Nieuw huwelijksvermogensrecht** NIEUW
donderdag 14 juni 2018
mr. Bart Breederveld
NOvA 4 PO, KNB 4

Leergang Arbeidsrecht
VERNIEUWD
start: 22 maart 2018; prijs: 2 4.240,punten: 42 PO NOvA

Actualiteiten aanbestedingsrecht**
dinsdag 11 december 2018
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen,
prof. mr. Elies Steyger
NOvA 4 PO, PWO

Financieel Toezichtrecht**
donderdag 7 juni 2018 module 1
dinsdag 19 juni 2018 module 2
o.l.v. mr. Bart Joosen
NOvA 4 PO

ARBEIDSRECHT
Actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht
in het onderwijs**
dinsdag 29 mei 2018
mr. Willem Lindeboom, mr. Marion Scholtes
NOvA 4 PO, NfM 4
Procederen in het arbeidsrecht**
mei 2018
mr. dr. Vivian Bij de Vaate

Bedrijfsovername en bedrijfsopvolging:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
aspecten**
donderdag 24 en 31 mei 2018
o.a. prof. mr. Wino van Veen e.a.
NOvA 10 PO

NIEUW

BESTUURS(PROCES)RECHT
De nieuwe omgevingswet**
donderdag 31 mei 2018
NOvA 3 PO
Actualiteiten onderwijsrecht**
donderdag 28 juni 2018
prof. mr. Miek Laemers,
dr. Renée van Schoonhoven
NOvA 4 PO

BURGERLIJK(PROCES)RECHT
Opstellen en beoordelen van contracten**
dinsdag 5 juni 2018
mr. Cyril Christiaans,
mr. dr. Edwin van Wechem
NOvA 6 PO, KBvG 6, KNB 6
Cursus Kei**
Nieuwe regels van burgerlijk procesrecht
dinsdag 12 juni 2018
prof. mr. Lieke Coenraad,
mr. Bas Overeem
NOvA 4 PO, KBvG 4, KNB 4

NIEUW

PENSIOENRECHT
Lezing Actualiteiten Pensioenrecht**
woensdag 28 maart 2018
woensdag 20 juni 2018
woensdag 26 september 2018
woensdag 12 december 2018
o.l.v. prof. mr. Erik Lutjens
NOvA 2 PO

PERSONEN- EN FAMILIERECHT
Nieuw huwelijksvermogensrecht** NIEUW
eerste ervaringen en handvatten voor de
praktijk
donderdag 14 juni 2018
mr. Bart Breederveld
NOvA 4 PO, KNB 4

PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN
Juridisch schrijven
woensdag 13 en 20 juni 2018
drs. Mascha Furth
NOvA 10 PO, KBvG 5, KNB 10, PWO

NIEUW

Actualiteiten goederenrecht**
mr. dr. Rik Mellenbergh
NOvA 4 PO, KBvG 4, KNB 4, MfN 4

www.vulaw.nl | 020-5986255
NEDER LANDSE O R DE VAN A DVOCAT EN
PUNTEN
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Leergang Aanbestedingsrecht voor
juristen
start: 8 maart 2018; prijs: 2 4.880punten: 38 NOvA/38 PWO
Leergang Grondslagen vennootschaps
en ondernemingsrecht
start: 15 mei 2018; prijs: 2 2.050,punten: 18 NOvA
Leergang Intellectueeleigendomsrecht
VERNIEUWD
start: 5 maart 2018; prijs: 2 2.380,punten: 21 NOvA
Leergang Mergers & Acquisitions, law,
finance, skills
start: 5 april 2018; prijs: 2 5.750,punten: 53 NOvA
Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht
vanuit verdedigingsperspectief
start: 6 maart 2018, prijs: 2 3.130,punten: 27 NOvA
Leergang Verbintenissenrecht
start: 15 mei 2018; prijs: 2 2.050,punten: 18 NOvA

CONGRESSEN 2018

Timemangement en stresspreventie:
compacte eendaagse cursus effectief
werken 350 praktijktips
donderdag 21 juni 2018
mr. Rüna Honig
NOvA 6 PO, KBvG 3, KNB 6
Opfriscursus Legal English
maandag 25 juni 2018
Francis Gilligan LL.M
NOvA 4 PO, PWO

Leergang Aanbestedingsrecht voor
inkopers VERNIEUWD
start: 7 maart 2018; prijs: 2 3.580,-

*basis **verdieping ***specialisatie
PWO: Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen

Symposium ‘De invloed van het
aanbestedingsrecht op de verdeling van
schaarse rechten door de overheid’
vrijdagmiddag 26 januari 2018
met internationale en nationale sprekers
als: prof. Sue Arrowsmith (Universiteit
van Nottingham)
Tweede groot aanbestedingsrechtcongres ‘De stand van het aanbestedingsrecht: coherent kader of
belemmering?
woensdag 11 april 2018
o.l.v. prof. mr. Elisabetta Manunza en
prof. mr. Chris Jansen

VU Law Academy
• houdt uw academische kennis up-to-date
• brengt uw competenties op niveau
• deskundige docenten met ervaring in de
dagelijkse praktijk

Wijzigingen voorbehouden

Actualiteiten aanbestedingsrecht**
woensdag 27 juni 2018
o.l.v. mr. Chris Jansen, NOvA 4 PO, PWO

ONDERNEMINGSRECHT

08-12-17 13:52:49

“In de PO Deal zitten
genoeg thema’s die ik
écht interessant vind.”
Guido Bakhuizen
iNotary, Huizen

PO Deal All Inclusive:
12 maanden lang onbeperkt
cursussen volgen voor maar €1995,Guido Bakhuizen is het liefst zo veel mogelijk
onderweg, want aan tafel bij zijn cliënten krijgt hij
simpelweg meer te horen. Om ook altijd deskundig
en up-to-date te adviseren, maakt Guido sinds kort
gebruik van de PO Deal: “Ik had al vier cursussen van
Sdu op mijn lijstje gezet, toen zag ik dat ik voor een
vergelijkbaar bedrag ook de PO Deal kon afsluiten. Het
aanbod is zo ruim, daar zitten genoeg thema’s in die ik
écht interessant vind.”
Profiteer ook van de PO Deal en meld u aan op
www.sdujuridischeopleidingen.nl/podeal

Opleidingen & Events
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BEROEPSOPLEIDING

BEROEPSOPLEIDING ADVOCATEN
2020 KRIJGT VERDER VORM
Geen assessment, wel een ingangstoets. Meer betrokkenheid van patroons en
kantoren. Een persoonlijk ontwikkelplan voor stagiairs. En een praktijkgerichte
opbouw van het curriculum. Dat zijn enkele van de plannen van de algemene raad
om te komen tot een toekomstbestendige beroepsopleiding voor advocaten.
Deze zijn op 13 december aan het college van afgevaardigden voorgelegd.
Centraal in de visie van de algemene raad staat de doelstelling dat de
beroepsopleiding een brede basis
biedt aan stagiairs vanuit alle kantoren en praktijken, en tegelijk meer
maatwerk levert om tegemoet te
komen aan de toenemende diversiteit binnen de balie. Dit alles moet
leiden tot een hogere kwaliteit van de
beginnende advocaat.

BASISOPLEIDING
MET MAATWERK
Om die brede basisopleiding te
creëren waarin voldoende maatwerk mogelijk is, staat de algemene
raad een drieledige opbouw van de
BA2020 voor ogen. Het eerste blok,
aangeboden namens de NOvA, biedt
elke advocaat een gemeenschappelijke en brede basis per leerlijn. In gemengde groepen wordt ingegaan op
onder meer ethiek, proces- en andere
basisvaardigheden. In de blokken 2

en 3 maken de stagiairs een verdiepingsslag. Het tweede blok zoomt in
op specifieke kantoor- en specialistische vaardigheden, in het derde blok
vindt verdere juridisch-inhoudelijke
specialisatie plaats.

FOCUS OP TOEPASSING
De BA2020 krijgt het karakter van
een daadwerkelijke beroepsopleiding, voortbouwend op de huidige
opleiding. De nadruk komt te liggen
op toepassing van juridische kennis
in de kantoorpraktijk. Zo krijgen
het patronaat en de kantoren een
gerichtere rol en werken de stagiairs
met een portfolio en een persoonlijk
ontwikkelplan.

is na de consultatie losgelaten. Wel
denkt de algemene raad aan een
juridisch-inhoudelijke ingangstoets
per leerlijn, die plaatsvindt na de
beëdiging en inschrijving op het
tableau. Deze toets dient om het
ongelijke instroomniveau van stagiairs op te heffen en zorgt voor een
hoger niveau van de instromende
advocaat. Hiermee wordt herhaling
van juridisch-inhoudelijke kennis
voorkomen en komt de focus echt op
de toepassing te liggen.
Algemeen deken Bart van Tongeren:
‘Met de beoogde aanpassingen zijn
we in staat een beroepsopleiding in
de markt te zetten die in 2020 niet alleen aan de eisen van de tijd voldoet
maar ook toekomstbestendig is.’

JURIDISCH-INHOUDELIJKE
INGANGSTOETS

MEER INFORMATIE

Het idee van een assessment – het
toetsen op niet-leerbare vaardigheden voor toelating tot de BA2020 –

Kijk in het dossier BA2020 op
advocatenorde.nl of mail naar
BA2020@advocatenorde.nl.

DIGITAAL PROCEDEREN

NIEUWE PRESENTATIES DIGITAAL
PROCEDEREN IN CIVIELE ZAKEN
Onlangs hebben de NOvA en de
Raad voor de rechtspraak (Rvdr)
enkele voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd in Amsterdam
over digitaal procederen in
civiele zaken met verplichte
procesvertegenwoordiging.
Selinde Bokx-Boom, portefeuille-

houder civiel recht bij het programma KEI van de Rvdr, en advocaat
Huan Tan gaven een toelichting
op het nieuwe procesrecht en de
werking van het digitale portaal,
zoals ze eerder dit jaar ook al
deden. Hun presentaties zijn
aangepast aan de ervaringen die

zijn opgedaan tijdens de pilot Civiel
in Midden-Nederland en Gelderland.

MEER INFORMATIE
De presentaties zijn te bekijken in
het KEI-dossier op advocatenorde.nl/
dossier/digitaal-procederen.
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VACATURE
Na een inventarisatie door de NOvA of het Britse project LawCare ook in Nederland navolging verdient, heeft
de algemene raad besloten om begin 2018 een Team Vertrouwenspersonen voor de advocatuur in te stellen.
Advocaten kunnen bij de vertrouwenspersonen strikt vertrouwelijk terecht met uiteenlopende problematiek
van persoonlijke aard zoals burn-out, dementie, depressie of verslaving.

De algemene raad zoekt momenteel

(OUD-)ADVOCATEN VOOR HET TEAM
VERTROUWENSPERSONEN
Vindt u het leuk om zich
na(ast) uw werkzaamheden
als advocaat in te zetten voor
het welbevinden van andere
advocaten, dan wordt u van
harte uitgenodigd om uw
interesse kenbaar te maken.
Het Team Vertrouwenspersonen zal bestaan uit
ongeveer tien (oud-)advocaten die bellers bij toerbeurt
een luisterend oor bieden,
adviseren en waar mogelijk
doorverwijzen naar hulpverleners. Desgewenst kunnen
de vertrouwenspersonen met
elkaar overleggen op basis
van anonimiteit van de beller.
De functie van vertrouwenspersoon kent geen wettelijke
basis. De werkwijze van het
Team Vertrouwenspersonen
wordt vastgesteld in overleg

met de algemene raad, waarbij
volledige vertrouwelijkheid van
de telefoongesprekken centraal
staat. Er staat geen vergoeding
tegenover de werkzaamheden.
Wel krijgen de vertrouwenspersonen een vaardighedencursus en een vergoeding van
eventueel te maken (reis)kosten. Aanstelling vindt plaats
door middel van een vrijwilligersovereenkomst en een
geheimhoudings verklaring.

MEER INFORMATIE
Kijk voor de profielschets voor
de functie van vertrouwenspersoon op advocatenorde.nl/
werken-bij-de-nova. Voor meer
informatie over de functie kunt
u contact opnemen met Susan
Andriessen (s.andriessen@
advocatenorde.nl, 070-355 35 24)

of Roelien Huges (r.huges@
advocatenorde.nl, 070-355 35
77), beiden telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en
donderdag.
Zie voor meer informatie over
LawCare het artikel ‘Britse
hulplijn voorziet in behoefte’
op advocatenblad.nl
(zoekterm ‘LawCare’).

PROCEDURE
Uw interesse kunt u tot
en met 15 januari 2017
kenbaar maken door uw
motivatie en cv te sturen naar
secretariaat@advocatenorde.nl onder vermelding van
‘LawCare, Team Vertrouwenspersonen’. De selectiegesprekken worden naar
verwachting eind januari
gehouden.

WETGEVINGSADVIES
De NOvA telt zeventien adviescommissies wetgeving, verdeeld over bijna alle disciplines van het
recht, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over wetsvoorstellen. Recent verschenen
adviezen over:
– Homologatie onderhands akkoord ter
voorkoming van faillissement
Gecombineerde commissie vennootschapsrecht
en adviescommissie insolventierecht,
1 december 2017
– Wijziging van de Handelsregisterwet 2007
Gecombineerde commissie vennootschapsrecht,
29 november 2017

– Integrale geschilbeslechting in het sociaal domein
Adviescommissies bestuursrecht en mediation,
2 november 2017
– Evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
Gecombineerde commissie vennootschapsrecht,
31 oktober 2017
– Wijziging Mededingingswet
Adviescommissie mededinging, 27 oktober 2017

JURIDISCHE DATABANK
Alle wetgevingsadviezen vindt u in de Juridische databank
op advocatenorde.nl/juridische-databank.
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REGELGEVING

DIGITAAL PROCEDEREN

BESLUIT
SUBSIDIEPLAFOND 2018

EINDE AAN ZONDAGSOPENSTELLING RSC

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten heeft
op 27 november 2017 het subsidieplafond – bedoeld in artikel 2.36c,
eerste lid, van de Verordening op de
advocatuur en artikel 3, eerste lid,
van de Beleidsregel subsidies NOvA –
voor 2018 vastgesteld op € 2.650.000.

BENOEMINGEN
Examencommissie
beroepsopleiding advocaten
Lid per 1 december 2017:
Dhr. mr. J.T. (Johan) Jol

Sinds 1 december is het
Rechtspraak Servicecentrum
(RSC) niet meer geopend op
zondagmiddag. Het afgelopen
halfjaar was het RSC op zondag
tussen 16.00 uur en 20.00 uur
open.
De proef startte in juni,
tegelijk met de invoering van
verplicht digitaal procederen
in asiel- en bewaringszaken,
en bood zo in het weekend
extra ondersteuning aan
advocaten. Ook bij de start van
de pilot digitaal procederen in

117

vorderingszaken met verplichte
procesvertegenwoordiging
konden advocaten rekenen op
extra ondersteuning.
In de praktijk – zo bleek onlangs
uit een evaluatie – maken
advocaten echter nauwelijks
gebruik van deze service
op zondag. De Rechtspraak
onderzoekt nog de behoeften
en mogelijkheden voor
flexibele openstelling van het
RSC op bepaalde momenten,
bijvoorbeeld bij de invoering van
een nieuwe digitale zaakstroom.

Adviescommissie insolventierecht
Lid per 15 december 2017:
Dhr. mr. O.B.J. (Olaf) Poorthuis

advertentie
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TRANSFERS

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

NAAR ANDER
KANTOOR
Akabbouz, mw.
mr. N.: LXA N.V. te
’s-Hertogenbosch
Allali, mw. mr.
M. El: De Vries &
Kasem advocaten
te AmsterdamDuivendrecht
Bokhoven, mw. mr.
W.M. van: LXA N.V. te
’s-Hertogenbosch
Bonder, mr. A.:
Poelmann van den
Broek Advocaten te
Nijmegen
Boot, mr. I.C.: Nexa Velo
Advocaten te Utrecht
Bos, mw. mr. S.E.: AKD
te Amsterdam
Bouwhuis, mw. mr.
J.: Advocatenkantoor
Maris en Beerentsen te
Zwolle
Brake, mw. mr. M.
ter: Hof van Twente

Ludwig & Van Dam
te Rotterdam
Dijkstra, mw. mr. M.:
Stek te Amsterdam
Duijn, mr. B. van: Heron
Legal B.V. te Eindhoven
Epe, mw. mr. I.:
Spectrum Advocaten
te Haarlem
Fakiri, mr. A.: Fakiri
& van Beuningen
advocaten te
’s-Gravenhage
Feenstra, mw. mr. H.M.:
Advocatenkantoor
Siccama te Amsterdam
Gardingen, mw. mr.
L.V. van: Houthoff
Coöperatieve U.A. te
Amsterdam
Gerritsen, mw. mr. J.N.:
Croon Davidovich te
Amsterdam
Haafkes, mr. J.W.:
Damsté advocatennotarissen te Enschede
Heere, mw. mr. G.C.:
Banning N.V. te

te Haarlem
Kemkers, mw. mr.
W.M.: Greenberg
Traurig, LLP te
Amsterdam
Kersten, mw. mr. I.H.:
Boontje Advocaten te
Amsterdam
Korevaar, mr. E.P.W.:
Weebers Vastgoed
Advocaten N.V. te
Eindhoven
Korver, mr. P.: Gimbrère
Amsterdam B.V. te
Amsterdam
Koster, mr. G.T.:
Dentons Boekel N.V. te
Amsterdam
Kostons, mr. P.W.F.:
Wolfs Advocaten te
Maastricht
Küçük, mw. mr. B.:
Kennedy Van der Laan
te Amsterdam
Kuijper, mr. G.:
Advocatenkantoor
Blenheim te
Amsterdam

Utrecht
Mans, mw. mr.
A.W.M.: Van der
Leeuw advocatuur te
Roermond
Mokhberolsafa,
mw. mr. D.: AKD te
Amsterdam
Nieuwenhuizen, mw.
mr. A.A.A.C. van:
Fieldfisher N.V. te
Amsterdam
Oosten, mr. M.L. van:
Vriman-Vriesendorp
Mees Ankum te
Amsterdam
Ozmis, mw. mr. D.:
Baker & McKenzie
Amsterdam N.V. te
Amsterdam
Pardaan, mr. F.T.:
Hulsbergen Pardaan
Advocaten te
Hoofddorp
Pelt, mw. mr. I.W.A.J.
van: Berte Advocaten te
Tilburg
Petit, mr. S.A.E.:

Amsterdam
Riel, mr. B.P.J. van:
Heerenstaete advocaten
& mediation te Rhenen
Schelling, mr. J.J.: DVAN
advocatuur & notariaat
te Rotterdam
Schreuder, mr.
D.A.C.: Rijppaert &
Peeters Advocaten te
Oosterhout nb
Sluiter, mw. mr. L.:
Workx advocaten te
Amsterdam
Sobczak, mr. F.: De Peel
Letselschade Advocaten
te Weert
Spaans, mr. S.: Allen &
Overy LLP te Londen
Spigt, mw. mr. I.S.:
L & A Advocaten te
Amsterdam
Terrahe, mr. R.M.:
Noppen de Vries
Goemans Advocaten te
Arnhem
Tuinman, mw. mr.
M.E.: Lexsigma

‘HET STRAFRECHT IS ALTIJD IN BEWEGING’
Brian de Pree (33) was partner bij Peters Strafrecht Advocaten in Amersfoort
voordat hij halverwege november de stap naar een eigen kantoor zette. ‘Zeker
geen makkelijke keuze, want ik had het daar erg naar mijn zin. Toch gaf het
idee om iets nieuws op te zetten, geheel naar mijn eigen visie en ideeën, uiteindelijk de doorslag om na ruim zes jaar te vertrekken. De Pree Advocatuur is
gevestigd in mijn woonplaats Utrecht, dus de reistijd is nihil. Ik doe uitsluitend
strafzaken, voor mij het allermooiste rechtsgebied dat er bestaat. Het bestrijkt
maar een klein deel van onze wet, maar heeft tegelijkertijd veruit de grootse
dynamiek en is door maatschappelijke ontwikkelingen altijd in beweging.’

advocaten te Delden
Brink, mr. P.A.A.: AKD
te Brussel
Bruijn, mr. B. de:
Ten Holter Noordam
advocaten te Rotterdam
Bruijn, mr. E.:
Struycken Advocaten te
Amsterdam
Bunt, mw. mr.
C.A.M. van de:
Vondst Advocaten te
Amsterdam
Devilee, mw. mr. J.A.J.:

Amsterdam
Jaarsma, mr. R.A.:
Mulder en Hesselink
Advocaten te
Amstelveen
Kampen, mr. E.K.W.
van: Fort Advocaten N.V.
te Amsterdam
Kasem, mr. K.: De Vries
& Kasem advocaten
te AmsterdamDuivendrecht
Kate, mr. M.J.H. ten: Pot
Jonker Advocaten N.V.

Lam, mw. mr. Y.Y.Y.:
Loyens & Loeff N.V. te
Rotterdam
Lenningh, mr. D.R.D.
van: Lindenbergh
Advocaten te Rotterdam
Logten, mr. M.J.V. van:
Clairfort Advocaten B.V.
te Zeist
Ludding, mr. R.: De
CLERCQ Advocaten
Notariaat te Leiden
Luijendijk, mr. E.:
KBS Advocaten N.V. te

AdvocatenvanOranje te
Amsterdam
Pluijmakers, mr.
D.L.A.M.: Karakaya
Strafrechtadvocaten te
Apeldoorn
Quaedvlieg, mr. A.D.A.:
Hoeberechts Advocaten
te Weert
Rakt, mr. J.C.J. van de:
DVAN advocatuur &
notariaat te Rotterdam
Reeken, mr. B.L.P. van:
Van Doorne N.V. te

Advocaten te
Amsterdam
Veenstra, mw.
mr. J.: De Vries &
Kasem advocaten
te AmsterdamDuivendrecht
Verzaal, mw. mr. S.A.C.:
Boumanjal & Vingerling
Advocaten te Utrecht
Vrieling, mw. mr. M.A.:
Nome Advocaten te
Nijmegen
Vries, mr. R.P.
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de: De Vries &
Kasem advocaten
te AmsterdamDuivendrecht
Waijers, mw. mr. M.: NS
Groep N.V. / NS Legal te
Utrecht
Zaim, mr. J.: De Vries
& Kasem advocaten
te AmsterdamDuivendrecht
Zelst, mw. mr. D. van:
AKD te Amsterdam

NAAR NIEUW(E)
KANTOOR OF
ASSOCIATIE
&De Jonge Advocaten
(mr. J.P.R.C. de Jonge te
Rotterdam)
Align Technology B.V.
(mw. mr. C. Callue en
mr. W.L. Olszewski te
Amsterdam)
Allens (mr. J.B.J.
Hoefnagel te Perth)
Clifford Chance Europe
LLP (mw. mr. R. Nisar te
Paris cedex 08)
CMS Cameron
McKenna Nabarro
Olswang LLP (mw.
mr. K.C. Haanstra te
Londen)
De Pree Advocatuur (mr.
B.J. de Pree te Utrecht)

(mr. A.J. Eertink te
’s-Gravenhage)
F. van Amstel advocaat
(mr. F. van Amstel te
’s-Hertogenbosch)
Feijen Advocatuur
(mr. J.M.W. Feijen te
Hilversum)
Gabel Legal (mr. A.
Gabel te Tiel)
Henneman Advocatuur
(mr. R.J. Henneman te
Utrecht)
Karasu Familierechtadvocatuur & Mediation
(mw. mr. T. Karasu te
Deventer)
Kloosterman
Advocatuur (mr.
J.B. Kloosterman te
Rotterdam)
Koekkoek Advocatuur
(mr. R.J. Koekkoek te
Loenen gld)
L&S Advocaten (mr.
S.L. Soedamah te
Amsterdam)
Lab. Labour Law
BV (mw. mr. M.R.
Huijbers en mw. mr.
A. Meulenveld te
Amsterdam)
LawF. (mr. G.H.
Meijerman te
’s-Hertogenbosch)
MEESTERLIJK
(mw. mr. F.J. Bloem-

Rotterdam)
Oosterbaan Frerix
Advocaten (mw. mr.
M.G.M. Frerix en mw.
mr. W. Oosterbaan-van
Veen te Ede gld)
Op ’t Ende Advocatuur
(mr. M.J. op ’t Ende te
Rotterdam)
Red Rock Legal
(mr. M.P.M. Riep te
’s-Hertogenbosch)
Tuls Advocatuur
en Mediation (mw.
mr. M.A. Tuls te
Schoonhoven)
Van den Boom & De
Jong Advocaten (mr.
R.M.J. van den Boom
en mr. B.J. de Jong te
Eindhoven)
Van Lunen Advocatuur
(mw. mr. J. van Lunen te
’s-Gravenhage)
Van Wijk
Strafrechtadvocatuur
(mr. M.G. van Wijk te
Amsterdam)
Wartoga advocatuur
(mr. R.J.H. van der Wart
te Wassenaar)
Wibbelink Advocatuur
(mw. mr. P.S. Wibbelink
te Borne)
Wisse Smit Advocatuur
(mr. J.J. Wisse Smit te
Utrecht)

Breugem, mw. mr.
M.M., ’s-Gravenhage
(01-11-2017)
Brons, mr. J., Haarlem
(31-10-2017)
Buyink, mw. mr. E.A.,
Amsterdam (30-10-2017)
Diepenmaat, mw. mr.
N.J., Utrecht (10-11-2017)
Dutmer, mw. mr. L.A.,
Haarlem (31-10-2017)
Florijn, mr. H.N.,
Amsterdam (01-11-2017)
Ginneken, mr. M.J. van,
Amsterdam (01-11-2017)
Hemmink, mw. mr. D.,
Amsterdam (16-11-2017)
Heruer, mw. mr. Y.C.M.,
Almere (01-11-2017)
Holthuizen, mw. mr.
E.H., Amsterdam (1611-2017)
Hulsman, mw. mr. S.,
Amsterdam (01-11-2017)
Iserief, mr. T.H.B.,
Amsterdam (01-11-2017)
Janssen, mr. B.A.R.,
Heerlen (31-10-2017)
Kapper, mw. mr. L.C.,
Amsterdam (10-11-2017)
Kleverlaan, mw. mr.
E.C., Alkmaar (01-112017)
Klootwijk, mr. P.,
Utrecht (01-11-2017)
Kröger, mw. mr. L.,
’s-Gravenhage (01-11-
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Oudijk, mr. J.W.G.,
Amersfoort (26-10-2017)
Pašic, mw. mr. T.,
Amsterdam (01-11-2017)
Pieters, mr. J.W., Geleen
(6-11-2017)
Poulie, mw. mr. M.R.A.,
Amsterdam (01-11-2017)
Renes, mw. mr. F.,
Rotterdam (01-11-2017)
Semeijns de Vries van
Doesburgh, mw. mr.
C.J., Amsterdam (01-112017)
Sluijter, mr. J.,
Amsterdam (01-11-2017)
Stevens, mr. A.T.,
Utrecht (01-11-2017)
Straver, mw. mr. S.,
’s-Gravenhage (01-112017)
Talacko, mr. J.E.Z.,
Amsterdam (20-11-2017)
Tooren, mw. mr. J.L.F.
van den, Ede gld (01-112017)
Verkerk, mw. mr. F.,
Veenendaal (01-11-2017)
Wenting, mw. mr.
K.J.C.Y.M., Weert (0111-2017)
Westerhuis, mw. mr.
C.B.F.M., Rotterdam
(31-10-2017)
Wijnckel, mw. mr. M.M.
van de, Oostburg (0111-2017)

‘IK LEER VEEL VAN COLLEGA’S’
Korian Gerritsen (27) was advocaat-stagiaire bij AKD in Amsterdam voordat ze
in dezelfde stad bij Croon Davidovich Advocaten terechtkwam. ‘Ik krijg hier de
mogelijkheid om veel proceservaring binnen het vastgoedrecht op te doen. Wat
mij daaraan met name boeit, is dat het gaat om wezenlijke belangen; de plek
waar men woont, werkt of zijn bedrijf uitoefent. Momenteel ben ik de jongste
advocaat binnen het kantoor en steek ik veel op van de werkwijze van mijn
collega’s, zowel op commercieel, strategisch als principieel vlak. Ik zou graag
leren om dingen nog iets meer los te laten. De praktijk vraagt van mij om snel te
schakelen, terwijl ik een beetje een controlfreak ben.’

De Vries & Kasem
advocaten (mw. mr. M.
El Allali, mw. mr. Y.
Ay, mr. K. Kasem, mw.
mr. J. Veenstra, mr.
R.P. de Vries en mr. J.
Zaim te AmsterdamDuivendrecht)
DM Advocatuur (mr. L.
Driegen te Den Dolder)
E.M. Lieuw On (mw.
mr. E.M. Lieuw On te
Amsterdam)
Eertink Advocatuur

Timmermans en mw.
mr. V.C. Gall te Zwolle)
Mr A.A. Vermeij,
advocaat (mr.
A.A. Vermeij te
’s-Gravenhage)
Mr. M.W.G.J. IJsseldijk,
advocaat (mr. M.W.G.J.
IJsseldijk te Arnhem)
Nextius Legal B.V.
(mr. J.A. Endtz te
Amsterdam)
Nonnekes Advocatuur
(mr. J.P. Nonnekes te

UIT DE PRAKTIJK
Abouzeid, mr. A.C.,
Naaldwijk (10-11-2017)
Adank, mw. mr. C.W.,
Amsterdam (01-11-2017)
Aué, mr. M., Almere (1311-2017)
Backer, mr. W.J.,
Rotterdam (01-11-2017)
Bas, mr. T., Berkel en
Rodenrijs (01-11-2017)
Berge, mw. mr. S.F.M.
ten, Rotterdam (01-112017)

2017)
Levinsohn, mw. mr.
N.S., Amsterdam (0711-2017)
Liégeois, mr. J.A.H.L.,
Heerlen (01-11-2017)
Lussenburg, mr. J.C.,
Amsterdam (31-10-2017)
Maasen, mr. B.W.A.M.,
Eindhoven (01-11-2017)
Meij, mr. R.A.P.,
Maastricht (14-11-2017)
Noordzij, mw. mr. K.E.,
Amsterdam (01-11-2017)

Wilkens, mw. mr.
A-L.H., Rotterdam (0111-2017)
Witte, mw. mr. S. de,
Ermelo (13-11-2017)
Zietsman, mw. mr. L.J.,
’s-Gravenhage (30-102017)
Zwam, mw. mr. C.J.L.
van, Amsterdam (01-112017)
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UITSPRAKEN VAN DE TUCHTRECHTER
Deze uitspraken zijn geselecteerd en bewerkt door de Commissie Disciplinaire
Rechtspraak, bestaande uit Carel Gaaf (voorzi$er), Jan de Bie Leuveling Tjeenk,
Tjitske Cieremans, Han Jahae, Robert Sanders en Paul Wilmink.
WWFT-PERIKELEN
– Hof van discipline 19 december
2016, nr. 160107, ECLI:NL:TAHVD:
2016:238.
– Bureau Financieel Toezicht (BFT)
niet-ontvankelijk in klacht dat
mr. X gedragsregel 2 lid 1 heeft
overtreden omdat BFT daar geen
belang bij heeft nu is komen vast
te staan dat mr. X geen Wwftplichtige diensten heeft verleend.
– Artikelen 1 lid 2 en 16 Wwft,
gedragsregel 2 lid 1.
Mr. X heeft, aldus klager, het BFT,
een ten tijde van de beslissing van
een inmiddels oud-notaris, geadviseerd bij een internationale herstructurering van zijn notariskantoor,
onder andere bestaande uit een
schenking van de aandelen van de in
liquiditeitsproblemen geraakte en
met verlies draaiende onderneming
aan een stichting in Suriname. De
oud-notaris wilde zijn onderneming
na deze schenking zonder schulden en verliezen voortzetten in een
nieuwe vennootschap. Mr. X heeft
de oud-notaris onder meer advies
gegeven over het oprichten van vennootschappen of rechtspersonen en
het geheel of gedeeltelijk vervreemden van een onderneming. Een groot
deel van de werkzaamheden van mr.
X zijn, opnieuw aldus klager, te kwalificeren als Wwft-plichtige diensten
en hadden aanleiding moeten geven
te veronderstellen dat ze verband
konden houden met witwassen. Mr. X
had die transacties moeten melden
hetgeen hij heeft nagelaten. Door
samen met de oud-notaris diverse
transacties uit te voeren en op te
treden als (gezamenlijk) bestuurder/
vennoot voor vennootschappen waar
de oud-notaris ook aan verbonden
was, is hij niet langer als vrij en onafhankelijk opgetreden.

Tussen partijen staat niet ter discussie dat de (herstructurerings)
transactie is aan te merken als een
ongebruikelijke transactie in de zin
van artikel 16 Wwft. Ook staat vast
dat hiervan door mr. X geen melding
is gedaan bij FIU-Nederland.
Mr. X stelt dat een advocaat slechts
onder het bereik van de Wwft valt
indien hij een van de in de Wwft
limitatief opgesomde diensten
verricht en dat de Wwft niet van
toepassing is op een advocaat voor
zover hij ten behoeve van een cliënt
werkzaamheden verricht betreffende
de bepaling van zijn rechtspositie,
diens vertegenwoordiging in rechte,
het geven van advies voor, tijdens en
na een rechtsgeding of het geven van
advies over het instellen of vermijden
van een rechtsgeding. Mr. X stelt
dat hij als advocaat geen andere
bijstand heeft verleend dan bijstand
die ingevolge artikel 1 lid 2 Wwft is
uitgezonderd zodat de Wwft toepassing mist. Om die reden had hij niet
hoeven melden.
Het hof volgt mr. X en komt tot de
conclusie dat hij, alhoewel hij op de
hoogte was van de ongebruikelijke
transactie, deze niet had hoeven
melden omdat niet is komen vast
te staan dat hij een Wwft-plichtige
dienst leverde. De klacht wordt ongegrond verklaard.
Klager is niet-ontvankelijk in de
klacht dat mr. X gedragsregel 2 lid 1
heeft overtreden omdat hij daar geen
belang bij heeft nu is komen vast te
staan dat mr. X geen Wwft-plichtige
diensten heeft verleend. Het meer
algemene toezicht op naleving van de
Wwft (bijvoorbeeld met betrekking
tot onvoldoende kritisch vermogen,
onbehoorlijke financiële praktijkvoering, gebrekkige kennis van de Wwft
enzovoort) ligt bij uitsluiting in handen van de deken, ook voor zover het

feiten betreft van vóór 1 januari 2015.
Wanneer daartoe in het algemeen
belang aanleiding bestaat, is het aan
de deken om met een dekenbezwaar
een tuchtrechtelijke procedure tegen
een advocaat te beginnen. Klaagster
is daarom niet-ontvankelijk in haar
klacht over overtreding van gedragsregel 2 lid 1.

GRONDEN VOOR OPHEFFING
ARTIKEL 60B-SCHORSING
– Raad van discipline Den Bosch,
9 januari 2017, nr. 16-996/DB/LI,
ECLI:NL:TADRSHE:2017:23.
– Artikel 60b lid 1 en lid 7
Advocatenwet; artikel 6.5 Voda.
– Voor opheffing van een artikel
60b-schorsing moet aannemelijk
zijn dat de gronden die hebben
geleid tot de schorsing niet meer
aanwezig zijn.
Mr. X is eerder op grond van artikel
60b Advocatenwet geschorst in de
uitoefening van de praktijk voor
onbepaalde tijd en er is bepaald
dat mr. X de deken toegang tot haar
kantoor verleent en aan de deken op
diens eerste verzoek de dossiers zij
in behandeling heeft, de financiële
boekhouding van haar kantoor en
het overzicht van de kantoor- en
derdengeldrekening overhandigt en
zich voor het overige gedraagt naar
de aanwijzingen van de deken. Mr. X
dient nu een verzoek in tot opheffing
van de opgelegde schorsing en de
voorziening. Het verzoek is achter
gesloten deuren behandeld door de
raad van discipline. De raad houdt
het verzoek aan om mr. X de gelegenheid te geven alsnog de gevraagde
financiële informatie aan te leveren,
waarop de gemachtigde van mr. X de
financiële stukken van het kantoor,
met toelichting, aan de raad en aan
de deken heeft toegezonden.
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De raad overweegt dat voor opheffing
van een op grond van artikel 60b
lid 1 Advocatenwet opgelegde
schorsing aannemelijk moet zijn
dat de gronden die hebben geleid
tot de schorsing niet meer aanwezig
zijn. De raad heeft vastgesteld dat
verzoekster in het opheffingsverzoek
onvoldoende duidelijkheid had
verschaft over de financiële situatie
van het kantoor van verweerster.
Mr. X is er volgens de raad niet in
geslaagd om financiële stukken
over te leggen, op grond waarvan de
actuele financiële situatie van het
kantoor kan worden vastgesteld. Op
grond van artikel 6.5 lid 1 sub b van
de Verordening op de advocatuur
(Voda) is een advocaat gehouden
om binnen zes maanden na afloop
van een boekjaar de balans en de
staat van baten en lasten op schrift
te stellen. Vaststaat dat mr. X aan
die verplichting, ondanks het feit
dat zij daartoe voldoende in de
gelegenheid is gesteld, thans nog
niet heeft voldaan.
Nu zij, hoewel daartoe ter zitting
andermaal in de gelegenheid gesteld,
nog steeds niet heeft voldaan aan
de verplichting om tijdig de financiële gegevens aan te leveren, zoals
bepaald in voormeld artikel en
evenmin de overige door de deken
verzochte financiële informatie heeft
verstrekt, kan de raad tot geen ander
oordeel komen dan dat de gronden
die hebben geleid tot zijn eerdere
beslissing nog aanwezig zijn. Om die
reden kan het verzoek tot opheffing
van de schorsing en getroffen voorziening niet worden toegewezen.

WIJZIGING/
VERMEERDERING VAN EIS
– Raad van discipline Amsterdam, 17
januari 2017, nr. 16-864/A/A;16-865/
A/A, ECLI:NL:TADRAMS:2017:4.
– Toelaatbaarheid verwijzing van eis
bij bodemzaak in staat van wijzen;
wel informeren over indiening
wijzigingsverzoek.
– Gedragsregels 15 lid 1 en 19.

In een arbeidszaak heeft een
mondelinge behandeling plaatsgevonden van zowel een verzoek tot
het treffen van voorlopige voorzieningen als de bodemprocedure. De
kantonrechter heeft de verzochte
voorlopige voorzieningen afgewezen. Uit het proces-verbaal van de
zitting blijkt dat met betrekking tot
de bodemprocedure de uitspraak is
bepaald op 11 januari 2016. Op 31
december 2015 hebben mrs. X en Y
een verzoekschrift tot wijziging/vermeerdering ex artikel 283 Rv jo artikel
130 Rv bij de rechtbank ingediend.
Onder verwijzing naar gedragsregel
15 lid 2 heeft klager aan mrs. X en Y
verzocht dit verzoek in te trekken.
Mrs. X en Y hebben aan dit verzoek
geen gehoor gegeven. Hierop ziet
de klacht. De raad overweegt dat de
bodemzaak op 31 december 2015
reeds in staat van wijzen verkeerde. Ingevolge artikel 283 Rv is de
verzoeker, zolang de rechter nog
geen eindbeschikking heeft gegeven,
bevoegd het verzoek te verminderen,
dan wel schriftelijk te veranderen
of te vermeerderen. De raad is van
oordeel dat gedragsregel 15 lid 2 er in
dit geval niet aan in de weg staat dat
mrs. X en Y gebruik hebben gemaakt
van hun bevoegdheden ingevolge
artikel 283 Rv. Niet is gebleken dat
de cliënte van klager hierdoor in
haar belangen is geschaad, waarbij
in aanmerking wordt genomen dat
klager de gelegenheid heeft gehad
namens zijn cliënte bezwaar te maken tegen de vermeerdering van het
verzoek. Wel hebben mrs. X en Y in
strijd gehandeld met gedragsregel 19
door klager niet vooraf te informeren
over het indienen van het wijzigingsverzoek. Juist omdat het hier ging om
nieuwe verzoeken had dit op de weg
van mrs. X en Y gelegen. In zoverre
is de klacht gegrond. Gezien de aard
en de ernst van de overtreding wordt
geen maatregel opgelegd, waarbij de
raad in aanmerking neemt dat mrs. X
en Y hebben verklaard in het vervolg
anders te zullen handelen.
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GELIJKTIJDIGE TOEZENDING
AAN DE WEDERPARTIJ
– Raad van discipline ArnhemLeeuwarden, 23 januari 2017,
nr. 16-526, ECLI:NL:TADRARL:
2017:54.
– Verzending afschrift stukken aan
wederpartij met hetzelfde middel.
– Gedragsregel 15 lid 1.
Op grond van gedragsregel 15 lid 1
moet de advocaat een afschrift van de
stukken die hij naar de rechter stuurt
gelijktijdig aan de advocaat van de
wederpartij sturen. Dit houdt tevens in
dat verzending met hetzelfde middel
naar cliënt dient te gebeuren. In dit geval heeft mr. X zijn brief van 29 februari
2014 aan het hof per fax en per gewone
post verzonden, terwijl de advocaat van
klaagster deze brief eerst per gewone
post op 3 maart 2014 heeft ontvangen.
Berisping, mede gezien de overige
(gedeeltelijk) gegronde klachtonderdelen.

AFSCHRIFT WEDERPARTIJ
VAN BRIEF AAN DESKUNDIGE
– Raad van discipline Arnhem-Leeuwarden, 6 februari 2017, nr. 16-646,
ECLI:NL:TADRARL:2017:16.
– Afschrift aan wederpartij betreft
ook informatie aan door rechtbank
benoemde deskundige.
– Gedragsregel 15 lid 1.
In een echtscheidingsprocedure heeft
mr. X informatie toegezonden aan de
door de rechtbank benoemde deskundige zonder daarvan een kopie aan klager toe te sturen. Hierop ziet de klacht.
De raad overweegt dat een advocaat
zich niet eenzijdig tot de rechter mag
wenden, hetgeen ook geldt voor een
door de rechtbank benoemde deskundige. Klacht gegrond. Omdat het bij
de benoeming van deze deskundige
om een pilotproject ging waarvoor nog
geen protocol gold en mr. X ter zitting
heeft getoond de onjuistheid van haar
handelwijze in te zien respectievelijk
deze ook onmiddellijk heeft rechtgezet, wordt geen maatregel opgelegd.
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TOEVOEGINGSADVOCATEN WORDEN
UITGEROOKT
TEN SLOTTE

E

DOOR!/!BART!VAN!TONGEREN
ALGEMEEN!DEKEN NEDERLANDSE!ORDE!VAN!ADVOCATEN

ind november reageerde minister Dekker op
het rapport van de commissie-Van der Meer.
Zijn reactie was, zeker voor een minister met
‘rechtsbescherming’ in zijn titel, ronduit teleurstellend. De commissie-Van der Meer constateerde dat
het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand dringend
groot onderhoud nodig heeft.
De puntentoekenning komt in veel gevallen niet
overeen met de werkelijk door advocaten gemaakte
uren. In totaal is jaarlijks € 127 miljoen extra nodig
om het gat te dichten. Het feit dat een onafhankelijke
onderzoekscommissie deze conclusie trekt, terwijl
zij de opdracht had gekregen alleen budgetneutrale
voorstellen te doen, geeft wel aan hoe urgent de investering op dit moment is. De minister gaat hier in zijn
beleidsreactie teleurstellend genoeg niet inhoudelijk
op in. In plaats daarvan doet hij een beroep op de
‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ en ‘intrinsieke motivatie’ van alle organisaties.
De afgelopen jaren heeft de NOvA zijn verantwoordelijkheid genomen door zelf onderzoek te doen
naar de voorwaarden voor een duurzaam stelsel van
rechtsbijstand. In werkgroepen, expertsessies en
rondetafelgesprekken is hierover gesproken, met
bijdragen van tal van advocaten. Zij deden dat vanuit
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, als
belangenbehartiger van hun cliënt en als tegenwicht
voor de staat. Hierbij is ook kritisch naar de eigen rol
gekeken en zijn voorstellen gedaan die oneigenlijke
prikkels wegnemen.
Voorstellen die reeds zijn overgenomen en waarmee
de nodige besparingen zijn gemoeid. Dit vanuit de intrinsieke motivatie en overtuiging dat het borgen van
de toegang tot het recht belangrijker is dan de eigen
portemonnee. Toevoegingsadvocaten willen kwaliteit
blijven leveren, maar ondervinden dat hen dit de afgelopen jaren steeds moeilijker is gemaakt. De nood
is voor veel advocatenkantoren echt aan de man.
Door de bezuinigingen is de aantrekkingskracht

van het beroep van sociaal advocaat sterk afgenomen.
Hierdoor neemt de instroom van nieuwe advocaten
tot het stelsel af. De advocaten die er nog zijn, hebben
grote moeite om het gewenste kwaliteitsniveau
te handhaven als gevolg van de gebrekkige
financiering. Vervolgens gaat men zich beklagen
over het kwaliteitsniveau en ziedaar, de ‘oplossing’
voor het tekort van € 127 miljoen is er: de sociale
advocatuur wordt uitgerookt. Eén ding is duidelijk:
deze advocaten blijven in deze lastige omstandigheden rechtsbijstand leveren omdat ze intrinsiek
gemotiveerd zijn. We hadden gehoopt dat het
uitrookbeleid door de nieuwe minister een halt zou
worden toegeroepen. Dat is helaas niet het geval.
Dat is goed nieuws voor de minister voor Rechtsbescherming die zijn begroting sluitend moet
houden: straks is er geen advocaat meer te vinden die
het werk wil doen. Het budgetprobleem lost zich op
deze manier vanzelf op. Dat is echter slecht nieuws
voor de rechtzoekende die nu geheel aan zijn lot
wordt overgelaten in het complexe juridische woud.
De overheid laat de meest kwetsbare rechtzoekenden
in de kou staan. Met het grootste gemak wordt de
bal opnieuw teruggekaatst naar de advocatuur,
terwijl de verplichting die de staat heeft om te
voorzien in adequate rechtsbijstand voor on- en
minvermogenden totaal niet serieus wordt genomen.
Eerder heeft de politiek gezorgd dat het bezuinigingspakket van € 85 miljoen op de gefinancierde rechtsbijstand in de ijskast werd gezet. De bezuinigingsnoodzaak is inmiddels komen te vervallen. De NOvA
had, zeker na het uitkomen van het rapport van de
commissie-Van der Meer, dan ook de gerechtvaardigde hoop niet opnieuw een beroep te hoeven doen
op het parlement. De minister laat ons helaas geen
andere keuze. Namens alle advocaten in het stelsel en
hun huidige en toekomstige cliënten roep ik ‘politiek
Den Haag’ op om de benodigde investeringen alsnog
mogelijk te maken.
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LEXXYN.NL

Software voor
het advocatenkantoor...
Kent u NEXTmatters van Trivium Software?
Dit handige jonge zusje van ons bekende
pakket FORTUNA doet alle andere specifieke
software voor de advocatuur verbleken.
Het helpt uw kantoor heel gemakkelijk
efficiënter werken en kosten besparen.

LEXXYN.NL

Ik wens
je veel
personeel
…altijd en overal
probleemloos
te gebruiken
Met de cloud-diensten van ICT Concept
kunt u NEXTmatters overal gebruiken waar
een internetverbinding is. Op uw kantoor,
thuis, bij een cliënt of onderweg…
met een paar klikken hebt u veilig
toegang tot uw volledige systeem.

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

Trivium Software BV | Paterserf 3 | 4904 AA Oosterhout

Amersfoort Amsterdam Eindhoven
Joure Oosterhout Rotterdam

T 0162 49 89 89 | E info@trivium.nl | www.trivium.nl
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Dat is geen positieve toewensing. Vreemd eigenlijk,
want goed personeel kan
veel werk verzetten.
Maar let op; het brengt
verplichtingen met zich mee.
Zo moet je bij ziekte het
loon doorbetalen en ben je
als werkgever vaak aansprakelijk als de werknemer iets
overkomt. En je wilt ook
zorgen voor goede secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals een pensioen.
Niehoff Werning & Kooij
ondersteunt je hierbij. Met
bijvoorbeeld een goede
inschatting van de risico’s.
Dan kunnen we je met een
gerust hart veel personeel
toewensen!

www.nwk.nl
Niehoff Werning Assurantiën B.V.
is een aangesloten instelling van
Kröller Assurantiën B.V. en daarmee
onderdeel van Aon.
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Onbeperkt
PO-punten halen met keuze uit
meer dan 240 onderwerpen

ACHTERGROND
Barmhartigheid in het
burgerlijk recht neemt toe

KRONIEKEN
Formeel strafrecht
Materieel strafrecht

JAAROVERZICHT
Vier advocaten over hun
spraakmakende zaken

Eindejaarsactie
Gratis Polar sporthorloge,
Samsung tablet of € 100,- korting

U komt voor keuze, u blijft voor de kwaliteit

Online nascholing
voor advocaten
Bel voor meer informatie naar

(030) 26 44 100 of ga naar
www.po-online.nl

Met PO-Online kunt u snel en gemakkelijk onbeperkt POpunten halen. Het praktijkgerichte cursusaanbod bevat o.a.
colleges waarin de belangrijkste ontwikkelingen binnen
het civiel- en strafrecht door vooraanstaande hoogleraren
wordt besproken.

Toezicht door de deken

Op kantoorbezoek

Tevens krijgt u als abonnee nu ook automatisch toegang
tot onze cursussen voor fiscalisten (40), notarissen (45) en
accountants (75).

Probeer nu een gratis online proefcursus
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