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Leiderschapsontwikkeling voor 
talentvolle vrouwen in de advocatuur
High-end programma’s:

•  Voor maximaal 12 getalenteerde advocaten met minimaal 

6 jaar ervaring.

• Die bewust keuzes willen maken in hun loopbaan.

•  En hun (persoonlijk) leiderschap een stevige impuls willen geven.

• Training, coaching en inspiratie.

•  National Women Leadership Programme: 10 bijeenkomsten en 

een prominente topadvocate als persoonlijke mentor.

•  International Women Leadership Programme: 3 intensieve 

tweedaagse sessies waarvan 2 in het buitenland.

Deelnemen, vragen of advies? Kijk op www.osr.nl/wlp 

en osr.nl/iwlp. Hier vind je ook alle data voor 2019.

(International) 
Women Leadership 
Programme 2019  

Meld je aan via osr.nl/wlp of osr.nl/iwlp

“Niet omdat het zo goed is voor 
vrouwen, of omdat het zo recht-
vaardig of politiek correct is. 
Nee, gewoon omdat het goed is 
voor het kantoor. Uit onderzoek 
blijkt telkens dat kantoren die 
geleid worden door een juiste 
mix van mannen en vrouwen 
beter presteren. En daar gaat 
het uiteindelijk om.”
Juliana Dantas
Partner Baker McKenzie
Oud-deelnemer WLP en IWLP 
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juridische pao cursussen en leergangen
voorjaar 2019

VU LAW aCaDEMY

CURSUSSEN

aanbestedingsrecht
Masterclass aanbestedingsrecht i **
woensdag 13 maart 2019 
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen
NOvA 2 PO, 2 PWO  |  2200 / 2 800

Masterclass aanbestedingsrecht ii **
donderdag 13 juni 2019
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen
NOvA 2 PO, 2 PWO  |  2 200 / 2 800

actualiteiten aanbestedingsrecht **
woensdag 26 juni 2019
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen
NOvA 4 PO, 2 PWO  |  2 350

arbeidsrecht
actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht 
in het onderwijs **
dinsdag 4 juni 2019
mr. Marion Scholtes en 
mr. Willem Lindeboom
NOvA 4 PO, Mfn 4  |  2 405

bestuurs(proces) recht
actualiteiten onderwijsrecht **
dinsdag 25 juni 2019
prof. mr. Miek Laemers en  
prof. mr. Renée Schoonhoven
NOvA 4 PO  |  2 405

burgerlijk (proces) recht
opstellen en beoordelen van contracten **
dinsdag 11 juni 2019
mr. Cyril Christiaans en 
mr. Edwin van Wechem
NOvA 6 PO KNB 6, KBvG 6  |  2 520

pensioenrecht
lezing actualiteiten pensioenrecht i **
woensdag 13 maart 2019
prof. dr. Erik Lutjens
NOvA 2 PO  |  2 205 / 2 820

lezing actualiteiten pensioenrecht ii **
woensdag 26 juni 2019
prof. dr. Erik Lutjens
NOvA 2 PO  |  2 205 / 2 820

lezing actualiteiten pensioenrecht iii **
woensdag 18 september 2019
prof. dr. Erik Lutjens
NOvA 2 PO  |  2 205 / 2 820

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht IV **
woensdag 11 december 2019
prof. dr. Erik Lutjens
NOvA 2 PO  |  2 205 / 2 820

professionele vaardigheden
legal english@Work*
maandag 21 en 28 januari 2019, 
4 en 11 februari 2019
Francis Gilligan LL.M , Dip ICEI , Dip LP
NOvA 16 PO  |  2 1.150

juridisch schrijven*
dinsdag 18 en 25 juni 2019
drs. Mascha Furth
NOvA 10 PO, KNB 10, KBvG 5  |  2 950

timemanagement en stresspreventie*
woensdag 4 juli 2018
Rüna Honig
NOvA 6 PO KNB 6, KBvG 3  |  2 520

LEERGANGEN
Verder specialiseren met praktijkgerichte 
en inspirerende leergangen!

Het nieuwe leergangenseizoen biedt u volop 
keuze om de diepte in te gaan en om uw 
academische kennis up-to-date te houden  
op verschillende rechtsgebieden.

Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
Voor professionals die in hun dagelijkse  
inkooppraktijk behoefte hebben aan een  
degelijke juridische basis.
Start 13 maart 2019
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
De meest volledige en diepgaande opleiding 
binnen het aanbestedingsrecht.
Start 7 maart 2019
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen

Leergang Arbeidsrecht
Een compleet en actueel overzicht van  
alle aspecten van het arbeidsrecht met  
intro ductiecollege WNRA. 
Start 21 maart 2019
o.l.v. prof. dr. mr. Willemijn Roozendaal

Leergang Decentrale Verordeningen
Geeft overzicht in de thema’s van het regel-
gevingsrecht zoals de wettelijke grondslag,  
de verhouding met hogere regelgeving bij,  
de techniek van het indelen en formuleren  
van een verordening.
Start 16 mei 2019
o.l.v. prof. mr. Sjoerd Zijlstra

Leergang Fiscaal Pensioenrecht
Actuele wet- en regelgeving van het fiscale  
pensioenrecht, de fiscale behandeling van  
pensioenregelingen en de rechten en plichten 
van uitvoerders en begunstigden.
Start 21 maart 2019
o.l.v. prof. mr. Herman Kappelle en 
prof. dr. Erik Lutjens

Leergang Governance van samenwerkings-
verbanden
Voor overheidsjuristen en beleidsmedewerkers
Start 25 maart 2019
o.l.v. mr. Rob de Greef

Leergang Grondslagen vennootschaps- en 
ondernemingsrecht
Met deze leergang kunt u uw kennis van de 
grondslagen van het vennootschaps- en  
ondernemingsrecht van zorgpunt ombuigen  
tot een belangrijk wapen van deskundigheid.
Start 14 mei 2019
o.l.v. prof. mr. J.B. Huizink

Leergang Intellectueel-eigendomsrecht
Overzicht over de verschillende intellectuele 
eigendomsrechten, inzicht in het strategische 
gebruik en efficiënte beheer van deze rechten.
Start 4 maart 2019
o.l.v. prof. dr. Martin Senftleben

Leergang Mergers & Acquisitions, Law, 
Finance, Skills
Een unieke opleiding die u voorbereidt op  
de veeleisende rol die van u verlangd wordt  
in het M&A-proces.
Start 4 april 2019
o.l.v. prof. mr. Wino van Veen e.a.

Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht  
vanuit verdedigingsperspectief
Strafrechtelijk bewijsrecht: aanvallen door 
effectief te verdedigen
Start 2 april 2019
o.l.v. mr. dr. Bas de Wilde

Leergang Verbintenissenrecht
Toepasbare state of the art-kennis van grote 
thema’s van het verbintenissenrecht. 
Start 14 mei 2019
o.l.v. prof. dr. mr. Lodewijk Smeehuijzen

Leergang Verdieping contractenrecht
Versterking en verdieping van de fundamenten 
van uw contractenrechtelijke kennis.
Start 6 mei 2019
o.l.v. prof. dr. mr. Lodewijk Smeehuijzen
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vu law academy 
• houdt uw academische kennis up-to-date 
• brengt uw competenties op niveau 
•  deskundige docenten met ervaring  

in de dagelijkse praktijk

alumni van de vu krijgen korting 
op cursussen en leergangen

*basis    **verdieping    ***specialisatie
PWO: Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaam-
heid van wetgevings- en overheidsjuristen
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Vooraf

Dit laatste nummer van het jaar staat min of meer in het teken van 
afscheid. We nemen natuurlijk afscheid van 2018. Een jaar dat zich 
kenmerkte door economische voorspoed, toenemende internationale 
onzekerheid en klimaatstress. In eigen huis mochten we het honderd
jarig jubileum vieren, waardoor 2018 voor het Advocatenblad een 
feestelijk tintje kreeg.
Traditiegetrouw blikken we in het laatste nummer van het jaar terug 
op een aantal spraakmakende rechtszaken. Daarbij gaat het dan niet 
zozeer om de zaak inhoudelijk, maar om de beleving door de betreffende 
advocaat. Het blijkt elke keer opnieuw lastig een weloverwogen keuze te 
maken. Die is dan ook per definitie arbitrair. Niet temin hebben we drie 
gedenkwaardige zaken uitgelicht; een strafzaak, een bestuurszaak en 
een civiele zaak (pagina 16 en verder).
We nemen in dit nummer ook afscheid van de landelijk deken, Bart van 
Tongeren. Na drie jaar geeft hij het stokje door. Het was niet altijd even 
gemakkelijk om voorman te zijn van de balie, erkent Van Tongeren in het 
interview vanaf pagina 34. Vooral het lange en zware gevecht met het mi
nisterie over de gefinancierde rechtsbijstand heeft zijn sporen getrokken.
Dat is niet alleen bij de scheidend deken het geval. Ook twee toevoegings
advocaten lichten toe waarom zij afscheid nemen van de advocatuur. 
Murw door de aanhoudende bezuinigingen bergen ze eind dit jaar 
definitief hun toga op.
Uiteraard in dit nummer ook aandacht voor de Contourennota van 
minister Dekker (pagina 28). De cover, getekend door Floris Tilanus, had 
dat ongetwijfeld al onthuld. We proberen in te zoomen op de vier pijlers 
waarop het nieuwe stelsel moet komen te rusten. Veel is nog onduidelijk, 
de contouren zijn nog best vaag. Het is een veelbeproefde Haagse werk
wijze: beleidsveranderingen op hoofdlijnen door de Kamer loodsen om 
daarna de rest in te vullen. Als geen ander weet de advocatuur dat de 
duivel in details schuilt.
De turbulentie rondom het stelsel zal de komende jaren ongetwijfeld 
aanhouden. Laat u zich daardoor niet uit het veld slaan. De gele 
hesjes in Frankrijk laten zien dat aanhoudende lastenverzwaringen 
en bezuinigingen op enig moment hun grens bereiken. Hoewel elke 
vergelijking verder mank gaat, kunnen de protesten in Frankrijk ook in 
Nederland effect hebben, met meer oog voor de noden van de sociaal en 
economisch zwakkeren tot gevolg. En dat is precies de corebusiness van 
de toevoegingsadvocatuur. 
De redactie van het Advocatenblad wenst u harmonieuze feestdagen toe, 
in gezelschap van hen die u dierbaar zijn. 

AFSCHEID
DOOR / KEES PIJNAPPELS
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De kerstdagen zijn een periode van samenzijn en 
bezinning. Komt dat ook tot uitdrukking in het 
kerstpakket en activiteiten van uw kantoor?

DOOR / SYLVIA KUIJSTEN

Moniek Peeters (31), advocaat omgevings- en 
bestuursrecht bij Sumrin Advocaten in Someren

Gerbrand Osinga (54), vastgoedadvocaat 
bij HYS Legal in Utrecht

Mark Brabers (32), advocaat Mededinging & 
Overheid bij Loyens & Loeff in Amsterdam

‘Ik vind het belangrijk dat een kerstpakket bij de 
werknemers past, ik wil zeker weten dat ze er blij mee 

zijn. Vorig jaar hebben we speciale chocolade gehaald, 
omdat we wisten dat onze werknemers daar dol op 

waren. Dit jaar zit ik te denken aan een fashion cheque. 
Verder bestellen we jaarlijks een kerstlunch bij telkens een andere plaatselijke 
ondernemer. Een kerstborrel hebben we niet, al vind ik dat wel een gezellige 
traditie. Kerst is voor ons ook een moment voor maatschappelijke betrokkenheid. 
Zo hebben we vorig jaar als kantoor meegedaan aan de Glazen Kooi in Someren. 
Toen bakten we pannenkoeken voor het goede doel.’

‘We werken niet met kerstpakketten, maar doneren 
individueel aan goede doelen. Met het hele kantoor en 
partners gaan we daarnaast dineren. Cliënten ontvan
gen een kerstboodschap. De kerstperiode is bij ons zowel 
een moment van bezinning als een moment om aan ande
ren te denken. Een gezellige en vooral nuttige traditie. Mensen 
kunnen immers alleen goed samenwerken als ze elkaar ook op een 
andere manier kunnen spreken en ontmoeten.’

‘Het kerstdiner is bij ons op kantoor vaste prik. Loyens 
& Loeff is een bijzonder betrokken kantoor. Naast de 
mogelijkheid om het eindejaarsgeschenk aan een zelf aan
gedragen goed doel te schenken, zijn onze medewerkers vaak 
ook maatschappelijk actief. Ieder jaar houden wij rond kerst een inzameling 
voor de Voedselbank. Zelf werk ik met veel plezier bij kinderboerderij Stichting 
De Dierencapel in hartje Amsterdam. Ik verzorg samen met mijn collega Chris 
de dieren en vervul ook andere taken, zoals het geven van voorlichting. De vrij
willigers hebben allemaal een hart van goud en de kinderboerderij draagt bij 
aan de prettige sfeer op Bickerseiland.’

‘Kerstpakket moet bij 
werknemer passen’

‘We doneren aan goede doelen’

‘Veel medewerkers zijn 
maatschappelijk actief’

@aDVoCaTENBLaD

Ben zelf ook bijna 20 jaar #advocaat 
en slechts 2 keer rechters gewraakt. 
Afgelopen zomer nog: 
@ Advocatenblad 
@briedecassese

Aldert van der Bent gooit de 
knuppel in het hoenderhok: 
de #rechtsbijstand redden 
via #nocurenopay. Goed zo 
@ Advocatenblad zo toon je lef. 
#innovatingjustice #dmadvocaten 
@shrewdlawyer

Heel gaaf interview over mijn 2e 
carrière in @Advocatenblad: Een 
tweede baan voor de lol: https://
www.advocatenblad.nl/2018/11/26/
eentweedebaanvoordelol/. 
#advocatenblad #danceadvocaat
@DeDanceAdvocaat

oProEP

ADVOCATENPANEL

Het Advocatenblad peilt geregeld 
de opvattingen die leven in de balie 
over zaken die voor de beroepsgroep 
relevant zijn. Daartoe hebben we 
dit jaar het Advocatenpanel in het 
leven geroepen. 
Tot dusver hebben we het panel twee 
keer een vragenlijst voorgelegd. 
Een keer betrof dat het imago van 
de advocatuur, eenmaal het gebruik 
van reviewsites. Ook het komend 
jaar willen we het Advocatenpanel 
betrekken bij belangrijke onderwer
pen. De uitkomsten worden gebruikt 
ter verrijking van onze artikelen. 
Wilt u een bijdrage leveren aan de 
discussie? Meld u aan en praat mee.
Deelnemers ontvangen maximaal 
vier keer per jaar per email een 
vragenlijst. De vragenlijst is zo 
kort mogelijk, u bent in vijf tot tien 
minuten klaar. De antwoorden 
worden volledig anoniem verwerkt 
door onderzoeksbureau Tangram.
U kunt zich aanmelden voor 
het panel via de website: 
www. advocatenblad.nl/
advocatenblad.

Advocatenblad_2018_10.indd   6 07/12/2018   12:07:09



2018  |  10

7aCTuEELADVOCATENBLAD

Dit is het percentage strafbeschik
kingen dat in 2016 onterecht werd 
opgelegd door het Openbaar Minis
terie, blijkt uit interne rapporten 
van het OM en onderzoek van 
NRC. Het ontbrak aan bewijs of 
de onderzoekers konden door 
incomplete dossiers niet zien of de 
schuld juist was vastgesteld. Soms 
bleek een straf voor het verkeerde 
feit opgelegd. 

CIJfErS

D e heren van de Britse rock
band MUSE waarschuwen in 
hun track ‘algorithm’ voor 

artificiële intelligentie (AI). Bestseller
auteur Cathy O’Neil vindt algorit
mische besluitvorming (AB) net zo 
gevaarlijk als kernwapens. AI/AB leidt 
tot strijdigheid met de Grondwet en 
internationaalrechtelijke verdrags
bepalingen. Deze angst zal in 2019 
en de jaren daarna toenemen, maar 
wordt schromelijk overdreven. 
Nederland loopt voorop in de algorit
mische fanfarevanpaniek. Van Eck, 
Bovens en Zouridis constateren in 
NJB (40) dat toezicht op besluitvor
ming van de overheid verschuift naar 
systeemontwikkelaars, softwareen
gineers en dataprofessionals. Help! 
De rechtsstaat is in gevaar. Gelukkig 
denkt ons parlement rustig en even
wichtig na over wetgeving. Bijvoor
beeld over artikel 22 AVG dat regelt 
dat een persoon niet onderworpen 
hoeft te zijn aan besluiten louter 
gebaseerd op AI/AB. Maar hoe dan? 
Grootschalige AB bij de overheid 
vindt plaats bij onder meer de Belas
tingdienst, het UWV en de DUO. In 
de private sector maken financiële 
instellingen veelvuldig gebruik van 
premiedifferentiatie op basis van 
postcode bij het verstrekken van 
hypotheken. En de meeste zieken
huizen in Nederland werken met 
geavanceerde planningspakketten 
voor medewerkers en patiënten. 
Niels Jak en Steven Bastiaans conclu
deren in NJB (40) dat controleerbaar-
heid en transparantie de toverwoor

den zijn. Met deze waarborgen moet 
rechterlijke controle op beslisregels 
mogelijk gemaakt worden. Van Eck 
c.s. sluiten aan bij deze gedachte: 
een steekproefsgewijze audit op 
algoritmiek door een externe toe
zichthouder. Deze nieuwe (Europese) 
toezichthouder moet de rechtma
tigheid van beslisregels borgen. 
Het liefst zien de auteurs een heuse 
‘AIautoriteit’. 
Het blijven onzinnige standpunten. 
Een gemiddeld complex plannings
pakket waarin caoregels zijn 
verwerkt kent doorgaans honderd
duizenden, zo niet miljoenen pro
grammeerregels. Rechters, OvJ’s en 
andere juridisch welwillenden zijn 
best kundig, maar doorgaans niet in 
het interpreteren van complexe algo
ritmische decision trees. Alleen al bij 
de gedachte aan al die door rechters 
aangestelde experts en langdurige 
procedures krijg ik fantoompijn in 
mijn portefeuille. Veel eenvoudi
ger is een vrijwillige escrow-proce-
dure dat geen depot als oogmerk 
heeft, maar het verlenen van een 
keurmerk. Vergelijkbaar met een 
ISOkwalificatie. Eenmalig wordt 
een softwarepakket via reverse engi
neering getest op vooraf gedefinieer
de beslisregels. Overheidsinstellin
gen zouden alleen software moeten 
aanschaffen met dit keurmerk. 
De angst voor AI/AB wordt over
dreven omdat de menselijke factor 
onmisbaar blijft. Als het wiel nog 
niet was uitgevonden, had AI/AB het 
zeker niet gedaan. 

Weapons of 
math destruction

CoLuMN

CITaaT

‘Die beschul-
diging was 
 onnodig 
diffa merend 
en onvol-
doende 
 gefundeerd 
en is later 
ook onjuist 
gebleken.’
De Rechtspraak rectificeert op last van 

de Hoge Raad uitlatingen over advocaat 

Hugo Smit, gedaan in 2006, in een brief 

aan de Tweede Kamerfractie van de SP.

DOOR / HARRY VEENENDAAL
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IN BEELD

Handjeklap
DOOR / KEES PIJNAPPELS    BEELD / BABS ASSINK

H et is een universeel spelletje 
dat elke taalbarrière over
brugt. Handjeklap is ook ge

woon leuk, zelfs onder barre omstan
digheden. ‘Het meisje met de paarse 
jas kwam naar me toe rennen en 
klemde zich vast aan mijn been. Toen 
deden we dit spelletje. Klap, links, 
rechts, klap, schuin… Zij was supersnel 
en ik bakte er niks van!’ zegt Veerle 
Goudswaard van Stapert Advocaten 
in Amsterdam. ‘Communiceren was 
lastig, dus heb ik vooral gespeeld met 
de kids. Soms met een bal, soms high 
fives, kiekeboe, je kent het wel…’

Goudswaard was in november 
met haar collega Adriaan Stoop op 
het Griekse eiland Lesbos. Dit in 
verband met een nood campagne 
ten behoeve van de duizenden 
vluchtelingen die daar onder inhu
mane omstandig heden verblijven 
 (www. kijknietweg. nl – teken de peti
tie). De campagne roept Nederland 
op 1.000 mensen onderdak te bieden.
‘Wat we daar gezien hebben, is niets 
minder dan schokkend. In en om 
kamp Moria verblijven meer dan 
7.000 personen, van wie ruim een 
derde kinderen. Er is capaciteit voor 

slechts 3.100 mensen.’
Nederland móét simpelweg de 
helpende hand bieden, vindt 
Goudswaard. ‘We kennen dit soort 
beelden natuurlijk, maar niet uit 
Europa. De asielprocedure is zo 
overbelast dat mensen die hier al 
maanden zitten hun eerste gesprek 
pas halverwege 2019 hebben. De 
vraag is wat we doen terwijl we 
procedures op orde proberen te 
krijgen en overeenstemming zoeken 
op beleid. Bieden we deze mensen 
een menswaardige opvang, of laten 
we ze in de kou zitten?’ 
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Paulussen Advocaten is een gerenommeerd kantoor met 23 
advocaten die adviseren en procederen op alle juridische terreinen 
van openbaar bestuur, ondernemingen, vastgoed, ruimtelijke 
ordening, faillissementen, zorg, arbeid en familierecht. 

Met vestigingen in Maastricht en Heerlen bedient Paulussen 
Advocaten overheden, instellingen, bedrijven en (vermogende) 
particulieren. 

Het kantoor staat bekend om zijn hoogwaardige kwaliteit van 
dienstverlening en grote betrokkenheid bij cliënten.

Vanwege de groei van de praktijk komen wij 
graag in contact met: 

(AANKOMEND) 
ADVOCAATSTAGIAIRES OF 
MEDEWERKERS
voor de rechtsgebieden arbeidsrecht, 
ondernemingsrecht met interesse in IE en 
ICT, omgevingsrecht en bestuursrecht als-
mede de algemene civiele praktijk.

Graag zien wij een schriftelijke 
sollicitatie met CV uiterlijk 31 
december 2018 tegemoet. 

Deze sollicitatie kan worden 
gezonden aan John Huppertz, 
j.huppertz@paulussen.nl 

Voor meer informatie zie 
www.paulussen.nl 

Paulussen Advocaten is een 
dynamisch advocatenkantoor 
met korte lijnen en biedt een 
stimulerende werkplek voor 
advocaten die het beste uit 
zichzelf en hun werk willen 
halen.

 
 
 
 

Seebregts & Saey Strafrechtadvocaten 
 

zoekt 
 

ADVOCAAT-MEDEWERKER 
 

en 
 

(GEVORDERDE)  
ADVOCAAT-STAGIAIRE  

 
  - goed jurist 

- ambitieus 
 

 
Reacties a.u.b. uiterlijk op 23-12-2018 richten aan  

mr. drs. A.M. Seebregts 
seebregts@seebregts-saey.nl 

 
www.seebregts-saey.nl 

FINANCIEEL ADVISEUR VOOR 
NOTARIAAT & ADVOCATUUR

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

Verzeker u van een goede start!

financieel adviseur voor 
notariaat en advocatuur

verzekeringen zowel zakelijk als particulier oa: 
Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid • cyBerrisks- en datalekken 

• arBeidsongeschiktheid • verzuim • inventaris

S?

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

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

Beginnend advocaat? 
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N a vier jaar stopte hij 
steevast met een neven
activiteit: dat was de 

stelregel van advocaat Georg van 
Daal. Zo was hij tussen 2002 en 
2006 lid van de advocatenredactie 
van dit blad. ‘Hij was bijzonder 
productief; Georg schreef veel,’ 
zegt voormalig eindredacteur van 
het Advocatenblad Linus Hesse
link. ‘Georg was een allrounder. 
Hij wist veel over films, sprak 
Chinees, promoveerde in twee 
jaar naast zijn drukke advocaten
praktijk, las veel. Georg was van 
alle markten thuis en altijd sneller 
dan anderen.’
Van Daal werd in 1991 beëdigd en 
begon zijn carrière bij De Brauw. 
De balie leerde Van Daal kennen 
door zijn soms felle columns. 
‘Hij was de eerste in Nederland 
die zo openlijk kritiek op de orde 
uitte,’ zegt Hesselink.
De 53jarige ondernemings
rechtadvocaat overleed in de nacht 
van 19 op 20 november. Sinds 2014 
was hij verbonden aan het Haagse 
Ekelmans & Meijer. ‘Een uniek 
persoon,’ noemen kantoor genoten 
hem. ‘Hij paarde een enorm 
intellect aan een bijzonder grote 
toewijding. Hij wist heel goed het 
onderste uit de kan te halen voor 
zijn cliënten.’ Zijn collega’s prijzen 
zijn humor, betrokkenheid en 
eloquentie.

A anleiding voor de rechtszaak 
was het verzoekschrift van 
een advocaat in het kader van 

een huisuitzetting. De brief was niet 
ondertekend en er werd gesteld dat er 
sprake was van een ondersteunend 
verzoek van de Gemeentelijke Krediet
bank Rotterdam die hiermee echter 
niet bekend was. Ook ging er geen 
begeleidend schrijven mee dat het 
verzoek namens cliënt was ingediend.
De president van de rechtbank meldt 
het incident bij de deken. De advo
caat vindt dat de melding door de 
president de geheimhoudingsplicht 
van artikel 13 van de Wet op de rech
terlijke organisatie schendt.
De Hoge Raad is het daar niet mee 
eens. ‘Bij uitstek de rechter zal in de 
uitoefening van zijn functie gedra
gingen van advocaten opmerken die 
voor het door de deken uit te oefenen 
toezicht van wezenlijk belang kun
nen zijn en waarvan de deken niet 

IN MEMORIAM
GEORG VAN DAAL: 
ELOQUENTE 
ALLROUNDER 

op andere wijze kan kennisnemen 
dan doordat de rechter hem daarop 
opmerkzaam maakt. In de regel zal 
het verkrijgen van dergelijke signalen 
alleen nuttig en zinvol voor de deken 
zijn, indien daarbij voldoende con
crete gegevens worden verstrekt om 
het signaal naar behoren te kunnen 
behandelen. Daartoe kan het nood
zakelijk zijn dat dergelijke signalen 
gegevens bevatten die in beginsel 
vallen onder de in artikel 13 RO 
bedoelde plicht tot geheimhouding,’ 
aldus de Hoge Raad.
De Hoge Raad stelt dat de rechtbank 
de advocaat voorafgaand aan de mel
ding niet hoeft te horen. De advocaat 
krijgt wel gelijk met zijn klacht dat 
het gerechtsbestuur hem had moeten 
horen nadat hij een klacht over de 
handelwijze van de president had 
ingediend. Dat had moeten gebeuren 
in het kader van de Algemene wet 
bestuursrecht.

RECHTBANK MAG DIRECT 
KLAGEN BIJ DEKEN
Een president van een rechtbank die een melding doet 
aan een deken over gedragingen van een advocaat, 
hoeft de advocaat voorafgaand aan die melding niet te 
horen. Dat bepaalde de Hoge Raad eind november. 

Machteld de Monchy, partner bij De Brauw Blackstone 
Westbroek in Amsterdam, is uitgeroepen tot Legal Woman 
of the Year 2018. In de categorie Upcoming Talent won 
Fleur Potter, advocaat bij Simmons & Simmons in Amsterdam. 

D e Monchy is sinds 2008 
verbonden aan De Brauw 
Blackstone Westbroek. 

Begin dit jaar werd ze partner 
binnen de litigation praktijk 
van het kantoor. Potter is senior 
associate in de internationale 
arbitrage en procespraktijk van 
Simmons & Simmons. 
De jury bestond dit jaar onder meer 
uit Hanneke Dorsman, head legal 
ABN Amro, en Joost Linnemann, 
CEO bij Kennedy Van der Laan.

MACHTELD DE MONCHY 
LEGAL WOMAN 2018

Paulussen Advocaten is een gerenommeerd kantoor met 23 
advocaten die adviseren en procederen op alle juridische terreinen 
van openbaar bestuur, ondernemingen, vastgoed, ruimtelijke 
ordening, faillissementen, zorg, arbeid en familierecht. 

Met vestigingen in Maastricht en Heerlen bedient Paulussen 
Advocaten overheden, instellingen, bedrijven en (vermogende) 
particulieren. 

Het kantoor staat bekend om zijn hoogwaardige kwaliteit van 
dienstverlening en grote betrokkenheid bij cliënten.

Vanwege de groei van de praktijk komen wij 
graag in contact met: 

(AANKOMEND) 
ADVOCAATSTAGIAIRES OF 
MEDEWERKERS
voor de rechtsgebieden arbeidsrecht, 
ondernemingsrecht met interesse in IE en 
ICT, omgevingsrecht en bestuursrecht als-
mede de algemene civiele praktijk.

Graag zien wij een schriftelijke 
sollicitatie met CV uiterlijk 31 
december 2018 tegemoet. 

Deze sollicitatie kan worden 
gezonden aan John Huppertz, 
j.huppertz@paulussen.nl 

Voor meer informatie zie 
www.paulussen.nl 

Paulussen Advocaten is een 
dynamisch advocatenkantoor 
met korte lijnen en biedt een 
stimulerende werkplek voor 
advocaten die het beste uit 
zichzelf en hun werk willen 
halen.

 
 
 
 

Seebregts & Saey Strafrechtadvocaten 
 

zoekt 
 

ADVOCAAT-MEDEWERKER 
 

en 
 

(GEVORDERDE)  
ADVOCAAT-STAGIAIRE  

 
  - goed jurist 

- ambitieus 
 

 
Reacties a.u.b. uiterlijk op 23-12-2018 richten aan  

mr. drs. A.M. Seebregts 
seebregts@seebregts-saey.nl 

 
www.seebregts-saey.nl 

FINANCIEEL ADVISEUR VOOR 
NOTARIAAT & ADVOCATUUR

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

Verzeker u van een goede start!

financieel adviseur voor 
notariaat en advocatuur

verzekeringen zowel zakelijk als particulier oa: 
Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid • cyBerrisks- en datalekken 

• arBeidsongeschiktheid • verzuim • inventaris

S?

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

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

Beginnend advocaat? 

Advocatenblad_2018_10.indd   11 07/12/2018   12:07:16



2018  |  10

12 frISSE NEuS ADVOCATENBLAD

Z e werd dan wel geen dokter, 
maar haar fascinatie voor de 
medische beroepsgroep is er 

nog altijd. Advocaat Caren Velink (44) 
vertelt erover, wandelend vanaf het 
kantoor van Velink & De Die advoca
ten aan de Amsterdamse Brouwers
gracht. ‘Ik hou van de geur in een zie
kenhuis, vind niks leuker dan even te 
vroeg zijn op een afspraak. Dan drink 
ik wat in het restaurant en kijk naar 
iedereen die langskomt, heerlijk.’ 
De commotie rond de faillissementen 
van twee ziekenhuizen volgt ze geïn
teresseerd, en nuchter. ‘Het is gewoon 
een onderneming die failliet gaat. Bij 
het Slotervaart ging het zo snel dat de 
overdracht van patiënten moeizaam 
is verlopen, en de patiëntenzorg mis
schien in het geding is gekomen. Ik 
ben vooral benieuwd naar de oorzaak 
van die faillissementen. Iedereen 
wijst naar elkaar, maar wat was er 
nou echt aan de hand?’ Er wordt 
gewezen naar de overheid, de markt

werking in de zorg zou niet goed zijn, 
maar dat vindt ze te makkelijk. ‘Nee, 
het alternatief is dat de overheid geld 
blijft pompen in een noodlijdende 
instelling die slecht wordt gemana
ged. Willen we dat? De zorg kost veel 
geld, dat moet je efficiënt en doelma
tig besteden. Ik vergelijk het met de 
grote verbouwing van twee musea, 
het Rijksmuseum en de Hermitage. 
De Hermitage is particulier en dat is 
binnen termijn en budget verbouwd. 
Het Rijksmuseum ver buiten termijn 
en boven budget.’
Niet dat er geen verbetering mogelijk 
is, zegt ze. ‘Ik vind dat verzekeraars 
soms te star zijn in de leer.’ Ze vertelt 
over een thuiszorginstelling die ze 
bijstaat in een zaak over afgekeurde 
declaraties. ‘Hun medewerkers hel
pen patiënten bij het wassen en aan
kleden. Als in het dossier staat dat er 
ook een boterham is gesmeerd, mag 
dat niet van de verzekeraar, want dat 
valt onder een andere wet, de Wmo. 

Mijn cliënt verweert zich dan met het 
feit dat de boterham zelf niet is gede
clareerd. Op dat niveau gaat het!’
Haar kantoor bestrijkt slechts een 
thema, maar afwisseling genoeg, 
want gezondheidsrecht is een 
horizontaal specialisme, legt ze uit: 
‘We doen civiel recht, bestuursrecht 
en tuchtrecht.’ Dat elke goede advo
caat haar werk kan doen, bestrijdt ze. 
‘Als je helemaal gespecialiseerd bent 
in het gezondheidsrecht, weet je ook 
precies hoe die zorg georganiseerd is, 
hoe die gefinancierd is, welke wet en 
regelgeving er geldt. Kijk naar een 
disfunctionerende specialist, dan 
is het wel goed om te weten hoe het 
werk van die specialist is ingebed in 
de hele organisatie van de gezond
heidszorg. Wij zien natuurlijk alleen 
maar de situaties waar iets aan de 
hand is. Ruzies, disfunctionerende 
specialisten, maatschapsgeschillen 
waardoor er niet meer goed wordt 
samengewerkt. Ja, het lijkt op een 
maatschap in de advocatuur, hoog
opgeleid, grote ego’s.’

GUNFACTOR
Dat Velink een eigen kantoor zou 
beginnen, lag niet voor de hand toen 
ze in 2007 haar veilige bestaan bij 
Pels Rijcken opzei. ‘Het was mijn 
eerste baan en ik woonde ongeveer 
op kantoor. Na zeven jaar ging het 

Advocaat 
voor artsen

DOOR / ERIK JAN BOLSIUS     BEELD / KICK SMEETS

Het allerliefst wilde Caren Velink arts worden, 
maar ze werd twee keer uitgeloot voor de studie 
medicijnen. Als advocaat gezondheidsrecht ziet 
ze nu vooral de dingen die fout gaan in de zorg.

Caren Velink
2011-nu Velink & De Die advocaten

2007-2010 Interim-jurist

2001-2007 Pels Rijcken

Samenwonend
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kriebelen, misschien was het ook de 
leeftijd, ik was begin dertig, een soort 
vroege midlifecrisis wellicht. Nee, 
geen burn-out, daar doe ik niet aan, 
maar ik bedacht dat ik dit op deze 
manier niet tot mijn 65e wilde doen! 
Dus heb ik een halfjaar lopen fladde
ren zonder vooruitzicht op een baan, 
met maar een klein beetje spaargeld. 
Toen mijn geld op was, ben ik gaan 
interimmen.’ Het gevoel niet echt 
iets op te bouwen als interimmer 
knaagde na drie jaar, dus tijdens een 
etentje met oudcollega Mieke de Die 
bedachten ze dat de tijd rijp was voor 
Velink & De Die advocaten. ‘Het idee 
voor dit kantoor was al een running 
gag sinds ik wegging bij Pels. Mieke 
was eind veertig, en wilde de stap wel 
wagen. We konden altijd ons huis 
nog verkopen, als het mislukte.’
Het klinkt relaxed, als ze vertelt over 
de start van het kantoor in 2011. 
‘Het is niet zo ingewikkeld. We zoch
ten kantoorruimte, kochten een 
fax en computers, internet en een 
telefoonlijn. En toen zaten we daar 
met zijn tweeën, zonder zaken. Dus 

dronken we veel koffie met ongeveer 
iedereen uit ons netwerk. De gunfac
tor is belangrijk, het begon met een 
belletje van een oude bekende die het 
leuk vond dat we samen een kantoor 
waren begonnen. Daar schreven we 
een eerste advies voor. En daarna 
ging het rollen.’
Op een modderig pad in het Wes
terpark stopt Velink even om een 
bosje sleutels op te rapen dat iemand 
verloren is. Verder wandelend, 
vertelt ze tevreden te zijn over haar 
beroepskeuze. Ook al riep Velink 
vanaf haar vierde dat ze arts wilde 
worden, spijt heeft ze niet. ‘Nee, 
mijn empathisch vermogen zou niet 
groot genoeg zijn. Ik heb een beetje 
een allergie voor getut.’ Het meeste 
plezier haalt Velink uit het contact 
met de artsen voor wie ze werkt. ‘Bij 
sommigen heb je echt een klik, dan 
wordt de zaak ook heel leuk. Ik doe 
veel tuchtprocedures, die zijn mooi 
om te doen. Zo iemand heeft het 
gevoel dat hij naar het schavot wordt 
gevoerd. Ik kan dan veel zorgen uit 
handen nemen. Tuchtrecht is er om 

de kwaliteit van de zorg te verbete
ren, maar het is voor een arts heel 
ingrijpend, zeker ook omdat de uit
spraak gepubliceerd kan worden. Dat 
is de nachtmerrie van iedere arts.’ 
Regelmatig heeft ze een tuchtzaak 
over grensoverschrijdend gedrag 
tussen arts en patiënt. Hoe stom 
de arts ook gehandeld heeft, Velink 
staat hem of haar bij. ‘Je weet dat het 
niet mag, er zijn duidelijke protocol
len voor. Dan denk ik soms wel: o jee, 
je bent er met beide ogen ingetuind. 
Ik kan dan hooguit de schade 
beperken. De feiten zijn de feiten, 
daar kun je niet omheen, je kunt er 
hooguit voor zorgen dat iemand een 
minder zware maatregel krijgt door 
het verhaal juist te plooien. Cliënten 
denken weleens: we leggen de zaak 
bij een dure advocaat en dan wordt 
mijn probleem opgelost. Maar ik 
kan niet toveren.’ Bij het voormalige 
stadsdeelkantoor, nu een hip hotel, 
hangt ze de sleutels in een daarvoor 
bedoeld gevonden voorwerpenrek 
bij een boom. Vrolijk: ‘Nu hebben we 
ook nog een goed karma.’

‘Publicatie van 
de uitspraak is 
de nachtmerrie 
van iedere arts’
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Meer weten? Lees de uitgebreide 
versie op advocatenblad.nl, 
rubriek Ter Zitting.

TEr ZITTING

Droomhuis
DOOR / LARS KUIPERS

Als je niks verkeerds doet, waarom ga je dan op 
de loop voor de marechaussee? Meneer El B. mag 
het de kantonrechter proberen uit te leggen.

A lsof zijn leven ervan afhing, zo hard ging El B. er op 3 maart 
van dit jaar vandoor toen op Schiphol twee marechaussees op 
hem af kwamen. Hij had net twee passagiers aangesproken 

met de bedoeling ze naar Amsterdam te brengen. Die zagen verbluft 
hun taxichauffeur in de verte verdwijnen, achtervolgd door de agenten. 
Passagiers ronselen buiten de officiële taxistandplaats is verboden 
volgens de APV. Dat is niet voor niets; in 2016 waren er maar liefst 
achthonderd incidenten met ronselaars, variërend van oplichting tot 
intimidatie van passagiers. De marechaussees gaven El B. een straf
beschikking van 350 euro.
Was hij eigenlijk wel aan het ronselen?
‘Ik heb geen taxidiensten aangeboden,’ zegt El B. ‘Het was besteld ver
voer, ik kwam die twee toeristen ophalen. Ik wilde het vluchtnummer 
checken om te controleren of het mijn passagiers waren, maar toen 
kwam de politie en begon ik te rennen. Hartstikke stom.’
‘U hebt zich beroepen op uw zwijgrecht,’ zegt de kantonrechter. 
‘U had toch beter dat misverstand uit de wereld kunnen helpen?’
‘Ik was bang,’ zegt El B.
‘Waarvoor precies?’
‘Dat ik hier terecht zou komen.’
El B. heeft niets dat zijn verhaal kan ondersteunen. Het incident lever
de hem een gebiedsverbod op van een maand. Maar na een week trof
fen agenten hem toch weer aan bij Schiphol Plaza. Nog een boete, 90 
euro dit keer. El B. bezweert dat hij niks wist van een verbod. Hij rijdt 
inmiddels op een vrachtwagen. ‘De taxi, ik ben er klaar mee.’
De officier van justitie maakt niet veel woorden vuil aan de zaak. Twee 
ambtsedig opgemaakte processenverbaal zijn voor haar meer dan 
genoeg. Maar advocaat Smail Ettalhaoui wil getuigen horen: om te 
beginnen de passagier uit Genève. Hoe moeilijk kan het zijn, zegt hij, 
even internetten en je hebt zo’n mevrouw in het buitenland te pakken. 
Zij kan dan meteen vertellen wie de onbekende tweede passagier was. 
Die moet ook worden gehoord als getuige. Wettig mag de zaak mis
schien bewezen zijn, zegt Ettalhaoui, overtuigend is het allerminst. 
Hij wil vrijspraak, en als dat er niet inzit een voorwaar delijke boete.
De rechter heeft geen behoefte aan buitenlandse getuigen. Het is 
duidelijk dat ze El B. niet gelooft. Maar dat gebiedsverbod, daar kan 
ze geen chocola van maken, daarvoor spreekt ze hem vrij. Over blijft 
een boete van 350 euro. Voorwaardelijk, omdat hij niet langer op de 
taxi rijdt.

Meer agendanieuws vindt u op 
advocatenblad.nl/agenda.

aGENDa

SYMPOSIUM 100 JAAR 
LINDENBAUM/COHEN
Symposium in het teken van de onrecht
matige daad en vertrouwelijke informa
tie. Over onder meer de rechtsvorming 
door de Europese rechter, open normen 
in het aansprakelijkheidsrecht, geheim
houding tijdens de procedure en de Wet 
bescherming bedrijfsgeheimen. De dag 
komt tot stand door samenwerking 
tussen de Universiteit Leiden, de Univer
siteit van Amsterdam en de Hoge Raad. 
Deelname goed voor 5 POpunten.
Datum: 31 januari. 
Locatie: Leiden. 
Ga naar leidenlawconference.nl voor 
meer informatie. 

IFR JAARSYMPOSIUM 2019
Het Jaarsymposium van het Instituut 
voor Financieel Recht (IFR) handelt over 
technologische ontwikkelingen en finan
cieel recht. Deelname levert 3 POpunten 
op. Sprekers zoals hoogleraar Finan
cieel recht Danny Busch en Richard van 
Staden ten Brink, advocaat & partner 
De Brauw, gaan in op financieel toezicht, 
online beleggingsdienstverlening en 
compliance. 
Datum: 8 februari. 
Locatie: Amsterdam. 
Ga naar ru.nl voor meer informatie. 

CONGRES 25 JAAR AWB
Tijdens dit congres beschouwen verschil
lende generaties de zilveren Algemene 
wet bestuursrecht. Invalshoeken zijn 
innovatie en digitalisering, de interna
tionale invloed op de Awb en ambities 
en doelstellingen van de wet. Minister 
Dekker verzorgt een afsluitende lezing en 
deelnemers ontvangen de bundel ‘25 jaar 
Awb. In eenheid en verscheidenheid’ 
door Bert Marseille. Congresleiders zijn 
Willemien den Ouden en Tom Bark
huysen, beiden hoogleraar Staats en 
Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.
Datum: 8 februari.
Locatie: Den Haag.
Ga naar leidenlawconference.nl voor 
meer informatie.
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‘DEZE ZAAK KOST 
MEER ENERGIE 

DAN GEMIDDELD’

De zaak-Anne Faber
De Rechtbank Midden-Nederland veroordeelde Michael P. op 
17 juli van dit jaar tot een gevangenisstraf van 28 jaar en tbs met 
dwangverpleging. Michael P. werd schuldig bevonden aan het 
verkrachten, het van vrijheid beroven en doden van Anne Faber en 
het mishandelen van medewerkers van het Pieter Baan Centrum. 
Eerder is hij veroordeeld voor verkrachting. Toen weigerde hij 
medewerking te verlenen aan gedragskundigonderzoek, omdat hij 
geen tbs opgelegd wilde krijgen.

©
 W
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S ander de Korte: ‘Voor een 
zitting kwam een journalist 
van EenVandaag naar ons toe. 

Hij zei dat hij zulke exceptionele me
diaaandacht slechts één keer eerder 
had gezien, in de  zaak Holleeder. 
Toen stonden er wachtrijen voor de 
Bunker. Dat was nu ook zo voor de 
Rechtbank Utrecht. Maandenlang 
heeft deze zaak het nieuws geregeerd.’
Niels Dorrestein: ‘Als ons na afloop 
van een zitting door journalisten om 
een reactie werd gevraagd, zijn we 
daar wel op in gegaan. Ik vind het ook 
je taak als advocaat om de kant van 
de verdediging nader toe te lichten. 
Maar we hebben geen proactief 
mediabeleid gevoerd. We werden 
dagelijks gebeld met de vraag of we 
wilden aanschuiven in diverse praat
programma’s. Dat vonden we niet op 
zijn plaats, in deze zaak waarin er al 
zoveel mediaaandacht is, en het voor 
de nabestaanden erg pijnlijk is als het 
gaat over iemand die je op een derge
lijke wijze hebt verloren. Wel ben ik 
een keer bij Nieuwsuur geweest, om te 
praten over de eerder niet opgelegde 
tbs en het “gebrek aan behandeling” 
in de kliniek in Den Dolder. Dat had 
een algemene functie.’
De Korte: ‘Wat we in deze zaak ook 
weer merkten, is dat de rol van de 
strafrechtadvocaat in een rechtsstaat 
lang niet altijd wordt begrepen. Uit 
het land hebben we boze reacties 
gekregen, maar eigenlijk wil ik dat 
niet benadrukken.’

Dorrestein: ‘Dat kan weer extra reac
ties oproepen. Ik kan wel stellen dat 
deze zaak, met deze hoeveelheid me
diaaandacht, meer energie kost dan 
gemiddeld. Aan de andere kant weet 
je dat het je taak als advocaat in een 
rechtsstaat is om soms impopulaire 
standpunten te verdedigen. Bijvoor
beeld om het politieoptreden rondom 
de arrestatie van Michael P. aan de 
kaak te stellen. Je moet geen verweren 
achterwege laten uit angst onsympa
thiek gevonden te worden. Het is onze 
rol om op te komen voor de belangen 
en rechten van Michael P. En indirect 
verdedigen we de rechten van iedere 
toekomstige verdachte.’
De Korte: ‘Met name ons verweer 
met betrekking tot de hardhandige 
aanhouding heeft veel reacties opge
roepen. Als die reacties persoonlijk 
worden, is dat lastig. Maar je moet 
proberen deze zo veel mogelijk buiten 
jezelf te laten. Dat lukt wel. Ik zet een 
knop om. Dat ik ook een gezin heb, 
zit me daarbij niet in de weg. Wat dat 
betreft, ben ik een soort van schizo
freen. Plaatsen die ik in een straf
dossier tegenkom, staan voor mij los 
van diezelfde plaatsen wanneer ik die 
in mijn privéleven tegenkom.’
Dorrestein: ‘Ik heb ook een gezin, en 
voor mij geldt hetzelfde. Anders kun 
je je werk als advocaat ook niet goed 
doen. De emotie moet je er echt zo 
veel mogelijk buiten laten. Het heeft 
geen toegevoegde waarde bij de be
handeling van de zaak.’

De vermissing en gruwelijke dood van de 25-jarige Anne Faber 
brachten rouw en woede teweeg in het hele land. Hoe ervaren 
advocaten Niels Dorrestein en Sander de Korte (Dupliq 
Advocaten, Utrecht, beiden 39 jaar) de verdediging van 
verdachte Michael P.? En hoe gaan zij om met de mediastorm?

Hoger beroep 
Nicole van den Hurk 
De 15-jarige Eindhovense Nicole van den 
Hurk verdween in de vroege ochtend 
van 6 oktober 1995. Na anderhalve 
maand werd haar lichaam in de bossen 
tussen Mierlo en Lierop gevonden. In 
2014 werd Jos de G. aangehouden op 
basis van een DNA-match. De rechtbank 
in Den Bosch legde De G. in eerste 
aanleg een gevangenisstraf van vijf jaar 
op voor het verkrachten van Nicole van 
den Hurk. 
Het gerechtshof in Den Bosch 
veroordeelde Jos de G. op 9 
oktober van dit jaar tot twaalf jaar 
gevangenisstraf voor het verkrachten en 
doden van Van den Hurk. 

SPRAAKMAKENDE 
ZAKEN
DOOR / SABINE DROOGLEEVER FORTUYN

Volgens traditie biedt het Advocatenblad in december 
een overzicht van de meest spraakmakende zaken uit het 
achterliggende jaar. Vier advocaten lichten hun zaak toe.

Lili en Howick
De Armeense moeder Armina en 
haar kinderen Lili en Howick waren in 
Nederland gedurende negen jaar in 
asielprocedures verwikkeld. In augustus 
2017 werd moeder Armina door de 
Dienst Terugkeer en Vertrek zonder 
haar kinderen het land uitgezet. Een 
jaar later, op 24 augustus, besliste de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State dat staatssecretaris 
Mark Harbers van Justitie en Veilig-
heid de kinderen mocht uitzetten. 
De kinderen liepen weg uit hun 
pleeggezin in Wijchen. De politie 
begon zaterdag 8 september een 
zoektocht. Ondertussen werd er achter 
de schermen in politiek Den Haag 
flink gelobbyd. Die middag maakte de 
staatssecretaris bekend toch over zijn 
hart te strijken en gebruik te maken van 
zijn discretionaire bevoegdheid.

‘IK ZET EEN KNOP OM’
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‘ALS DE BELANGEN 
DIAMETRAAL TEGENOVER 

ELKAAR STAAN, 
BEN IK OP MIJN BEST’

De Oostvaardersplassen
De sterft e van bijna 57 procent van de edelherten in natuurgebied de Oostvaardersplassen leidde vorige 
winter tot ophef. In september 2018 gaf het college van Gedeputeerde Staten aan Staatsbosbeheer 
de opdracht het aantal edelherten door afschot terug te brengen van 2.320 tot 490. De maximale 
wintersterft e zal dan met vijf tot tien procent op een acceptabel niveau liggen en de natuur krijgt kans 
zich te herstellen van de te intensieve begrazing, stelt de provincie. Zes natuurorganisaties maakten 
bezwaar tegen dit besluit en verzochten om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter 
bepaalde op 19 november dat de opdracht mag worden uitgevoerd. Tegen de natuurvergunning die de 
provincie verleende aan Staatsbosbeheer werd ook bezwaar gemaakt met verzoeken om voorlopige 
voorzieningen. Die verzoeken werden op 6 december door de voorzieningenrechter afgewezen. 

©
 Jiri B

üller
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W ij zijn op kantoor wel 
gewend aan zaken 
waarin het belangrijk is 

dat je  politiekbestuurlijke antenne 
aanstaat. Dat is zeker het geval bij 
zo’n zaak als de Oostvaardersplassen, 
omdat je heel goed moet begrijpen 
waarom een bepaald besluit werd 
genomen. Dit was een zaak die veel 
maatschappelijke onrust opriep. Die 
commotie is dan natuurlijk een be
langrijke factor waar je naar kijkt in je 
voorbereiding. Maar vervolgens moet 
je wel gewoon aan het werk: stukken 
schrijven, zitting voorbereiden, je 
concentreren op de inhoud dus.
Die maatschappelijke onrust uitte 
zich ook in een verdacht pakketje 
voor de deur van mijn cliënt. Dat 
ging echt te ver. Ikzelf ben overigens 
nooit in gevaar geweest. Bij de zitting 
waren uit voorzorg zes politieagenten 
aanwezig, maar die hoefden niet in 
actie te komen. Ik heb ook wel zaken 
gedaan waar een hele bus tegen
standers naartoe kwam; toen zat de 
hele zaal vol boze mensen. Dat heb 
je wel vaker bij dit soort procedures. 
Dat vind ik ook het interessante. 
Als het groot en ingewikkeld is en 
de belangen diametraal tegenover 
elkaar staan, dan ben ik op mijn 

best. Het gaat dan heel vaak om 
maatschappelijk relevante ontwik
kelingen, die nooit door iedereen 
gewild zijn, maar die wel nodig zijn. 
Dat zijn altijd ontwikkelingen waar 
de belangen van de een mee gebaat 
zijn, maar waar de ander juist zorgen 
over heeft. Dat jouw cliënt alles af
weegt en een besluit neemt en jij dat 
dan mag verdedigen, dat vind ik heel 
mooi aan mijn vak.
Dit soort grote zaken doen we altijd 
in teams. Daarom kunnen we dit 
werk ook doen. Die werkkracht en 
denkkracht die je samen hebt, samen 
met je kantoorgenoten, met je cliënt, 
met deskundigen: daar kan niks te
genop. Als je niet een team hebt met 
alle disciplines daarin vertegenwoor
digd, ben je eigenlijk niet goed bezig.
In de vijfendertig jaar dat ik hier nu 
zit, heb ik een praktijk gehad die 
geëvolueerd is. Tien jaar geleden de
den we veel zaken over de aanleg van 
wegen; nu doen we veel klimaat en 
energietransitie. De wereld veran
dert, het recht verandert, wat maat
schappelijk belangrijk is, verandert. 
Telkens gebeurt er weer iets wat com
pleet nieuw is in je vak; deze zaak 
is daar ook weer een voorbeeld van. 
Ik prijs mezelf daarmee  gelukkig.’

‘JE POLITIEK-BESTUURLIJKE 
ANTENNE MOET ECHT AAN’

Liesbeth Schippers (60), partner bij Pels Rijcken & Droogleever 
Fortuijn, trad samen met kantoorgenoot Roelof Reinders op 
voor het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Flevoland in de Oostvaardersplassenzaak. Hoe is het om een 
zaak te doen die zoveel maatschappelijke onrust oproept?

Kort geding Stint 
Bij een ongeluk in Oss kwamen 
in september vier kinderen om 
het leven toen de Stint waarin ze 
zaten onder een trein kwam. Kort 
daarop besloot minister Cora van 
Nieuwenhuizen de Stints van de 
weg te halen wegens twijfels over 
de veiligheid van het elektrische 
voertuig. Voor kinderopvang Het 
Kinderstraatje uit Almere was het 
reden om een kort geding aan te 
spannen. De rechtbank in Utrecht 
gaf het ministerie gelijk. ‘De 
minister mocht het belang van de 
verkeersveiligheid zwaarder laten 
wegen en de Stint verbieden tot in 
elk geval de onderzoeksresultaten 
bekend zijn.’

Heks’nkaas
Is de smaak van een voedingsmiddel 
auteursrechtelijk beschermd? Dat 
was de inzet van de procedure tussen 
twee producenten van smeerdips: 
Witte Wievenkaas zou qua smaak 
te veel lijken op de concurrent 
Heks’nkaas. Het Gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden stelde op dit 
punt prejudiciële vragen aan het Hof 
van Justitie van de Europese Unie: is 
smaak wel een werk in de zin van het 
auteursrecht? Daarvoor moet smaak 
voldoende nauwkeurig en objectief 
kunnen worden geïdentificeerd en 
dat gaat met smaak nu nog niet, 
stelde het hof. ‘Smaakbeleving en 
smaakervaring zijn subjectief en 
variabel en mede afhankelijk van 
omstandigheden.’ Smaak kreeg dus 
geen auteursrechtelijke bescherming.

Delen bezoekhistorie Museumkaart met fiscus
De Belastingdienst vroeg bij Stichting Museumkaart gegevens op over het museumbezoek van een kaarthouder. 
Die informatie was nodig in het kader van een onderzoek naar de woonplaats van de kaarthouder, van belang 
voor de belastingheffing. Stichting Museumkaart weigerde, onder meer omdat het een inbreuk zou zijn op 
de privacy van kaarthouders. De Belastingdienst stapte naar de rechter en kreeg gelijk. ‘Het belang dat de 
kaarthouder en de stichting hebben bij het privé houden van de bezoekhistorie moet wijken voor het algemeen 
belang van een correcte belastingheffing,’ stelde de kortgedingrechter in Amsterdam.

DOOR / NATHALIE GLOUDEMANS-VOOGD
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‘MEER DAN EEN 
PROBLEEM TUSSEN 
STUDENT EN 
PLATFORMBEDRIJF’

De zaak-Deliveroo

Deliveroo ziet bezorgers sinds februari van dit jaar 
als zzp’ers in plaats van werknemers. Ze krijgen 
niet meer per uur maar per bestelling betaald. 
Fietskoerier en student Sytse Ferwerda (20) 
kreeg steun van de PvdA om een rechtszaak aan 
te spannen tegen de bezorgdienst. De Rechtbank 
Amsterdam gaf Deliveroo gelijk. De overeenkomsten 
met de maaltijdkoeriers kunnen worden gezien als 
zzp-contract. Ferwerda ging niet in hoger beroep.

©
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Seroxat
De 33-jarige Gerard Eggebeen 
gebruikte sinds 2001 het 
geneesmiddel Seroxat van 
farmaceut GlaxoSmithKline (GSK). 
Al snel kreeg hij last van ernstige 
bijwerkingen: angstige gevoelens, 
agressie en suïcidaliteit. GSK kende 
de bijwerkingen, maar waarschuwde 
er niet voor. Bovendien bleek uit 
onderzoek dat het effect van het 
geneesmiddel bij jongeren beperkt 
was. De Rechtbank Midden-
Nederland oordeelde op 30 mei 
2018 dat GSK daarmee onrechtmatig 
handelde tegen gebruikers van 
Seroxat. GSK is aansprakelijk voor 
de schade die Eggebeen heeft 
geleden. Over de omvang volgt 
nog een schadestaatprocedure. 
Eggebeen heeft inmiddels de 
stichting SeroxatClaim opgericht 
voor een collectieve actie tegen de 
farmaciereus. 

E en demonstratie van bezorgers 
en vakbonden, cameraploe
gen en radioverslaggevers en 

belangstellenden die geen plekje meer 
konden vinden in de grote zittingszaal 
van de Rechtbank Amsterdam. Dat is 
toch wel bijzonder voor een kanton
rechterszaak. Het geeft aan dat de 
zaak veel meer was dan een probleem 
tussen een student en het platformbe
drijf waar hij  bijverdiende.
Men realiseerde zich dat wat Deli veroo 
deed voor veel werkgevers interessant 
zou kunnen zijn. Het bedrijf heeft met 
het omzetten van arbeidscontracten 
naar zzpcontracten de bakens verzet. 
Er is voor werkgevers minder reden 
om mensen, tegen wie je niet iedere 
dag hoeft te vertellen wat ze moeten 
doen, in loondienst te hebben.
De uitspraak is teleurstellend. De 
rechtbank heeft zich er te gemakkelijk 
vanaf gemaakt door puur te kijken 
naar wat partijen zijn overeengeko
men. Zo bepaalde de rechter dat het 
pas om een arbeidsovereenkomst gaat 
als je een persoonlijke verplichting 
hebt om de arbeid te verrichten. In het 
zzpcontract stond dat Ferwerda zich 
kon laten vervangen door een ander.
Ander punt was de chatfunctie in de 
bezorgingsapp voor bezorgers van De
liveroo. Op het moment dat er tijdens 
de werkzaamheden iets misgaat, kun
nen bezorgers via die chatfunctie met 

het hoofdkantoor contact opnemen. 
Bijvoorbeeld wanneer er niet wordt 
opengedaan op het bezorgadres. 
De werkzaamheden zijn niet bijster 
ingewikkeld qua aansturing, maar 
er kunnen wel dingen gebeuren die 
ingrijpen door de werkgever nood
zakelijk maken. Dat past niet bij een 
opdrachtovereenkomst.
Ik ben ervan overtuigd dat de fiscale 
rechter anders had beslist. Die kijkt 
veel meer naar ondernemerschap. 
Helaas komt deze rechter niet aan de 
beurt. De Belastingdienst, de grote 
verliezer in deze zaak, zit op zijn han
den, omdat handhaving van de wet 
DBA is uitgesteld tot 2020. Alleen in 
extreme misbruikgevallen rondom 
zzpcontracten treden ze handha
vend op. Hiermee laten ze de toetsing 
volledig over aan de civiele rechter.
Die heeft gezegd dat de wetgever nu 
aan zet is. De rechter zegt eigenlijk 
dat het beoordelingskader niet toerei
kend genoeg is om iets te doen met de 
platformeconomie. Dat was volgens 
mij niet nodig. In het regeerakkoord 
staat dat zzpcontracten aan de on
derkant van de markt niet meer mo
gelijk moeten zijn. De vraag is of dat 
uiteindelijk ingevoerd gaat worden. 
In de Wet arbeidsmarkt in balans, 
die nu bij de Tweede Kamer ligt, is de 
problematiek niet opgenomen. Een 
gemiste kans, naar mijn idee.’

‘DE RECHTBANK HEEFT ZICH ER TE 
GEMAKKELIJK VANAF GEMAAKT’

Fietskoerier Sytze Ferwerda werd door Deliveroo op een 
zzp-contract gezet. Hij wilde in loondienst blijven en spande 
een rechtszaak aan. Arbeidsrechtadvocaat Bas van Dis (44) 
van Van Dis: arbeidsrecht in De Bilt stond de student bij en 
vertelt over de maatschappelijke relevantie van deze zaak.

Molukse treinkapers
De staat is niet aansprakelijk voor de 
dood van twee Molukse treinkapers 
bij De Punt in 1977. Tot dat oordeel 
kwam de Rechtbank Den Haag op 25 
juli van dit jaar. Bij de beëindiging van 
de kaping werden kapers Max Papilaja 
en Hansina Uktolseja doodgeschoten. 
Nabestaanden stelden dat de twee 
ernstig gewond en ongewapend 
waren; het was duidelijk dat ze geen 
gevaar meer vormden. Volgens de 
rechtbank wisten de mariniers die 
schoten dat niet; ze verkeerden 
achteraf bezien in een ‘onjuiste, maar 
oprechte en daardoor verschoonbare 
veronderstelling’ dat geweld geboden 
was. De nabestaanden van Papilaja 
en Uktolseja kondigden aan in hoger 
beroep te gaan. 

DOOR / FRANCISCA MEBIUS

Dwergkeeshondje Jip
Jeroen en Jeremy kochten in 2016 voor 800 euro dwergkeeshondje Jip. Vier maanden later verbrak Jeremy de 
relatie. Jip bleef bij Jeroen die naar de kantonrechter stapte om af te dwingen dat het onderhoud voor Jip voor 
beider rekening zou komen. Hij eiste 10.000 euro voor de verzorging van Jip, die om de maand naar de kapper 
moet en speciaal eten krijgt. De Rechtbank Amsterdam bepaalde dat Jeremy verplicht is mee te betalen aan de 
verzorging van Jip. De rechter achtte 800 euro voldoende. 
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SAMEN
ZELFSTANDIG!

SLUIT JE NU AAN!

w w w. f a c i l y l a w. c o m
0 8 5  -  2  1 0  1 1  1 2

E E N  F R A N C H I S E F O R M U L E  VO O R 
A DVO CAT E N ,  J U R I ST E N  E N  M E D I ATO R S

WIJ FACI LITE R E N JOUW R ECHTS PRAKTIJ K

BEN JE ZELFSTANDIG, 
MAAR MIS JE TEAMGEVOEL?

MOET JE KLANTEN DOORVERWIJZEN 
BIJ DRUKTE?

ZOU JE ONTZORGD WILLEN WORDEN VAN 
ADMINISTRATIEVE BALLAST?

WIL JE ZONDER INVESTERING GEBRUIKMAKEN 
VAN EEN PROFESSIONELE BACKOFFICE?

OOK VOOR STARTERS!
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Tabakszaak
Advocaat Bénédicte Ficq (Ficq & Partners Advocaten, Amsterdam) deed 
in 2016 namens de longpatiënten Anne Marie van Veen en Lia Breed en 
Stichting Rookpreventie Jeugd aangifte tegen vier tabaksproducenten. 
In de aanklacht werd de tabaksproducenten onder meer poging tot 
moord c.q. doodslag en/of poging tot zware mishandeling verweten. 
Het OM maakte in februari van dit jaar bekend de aangiften te sepo neren 
en niet tot vervolging over te gaan. Ficq startte een artikel 12-procedure. 
Het gerechtshof Den Haag ging met het OM mee en oordeelde deze 
maand dat de producenten van sigaretten niet in strijd met de wet 
handelen en dat het strafrecht geen oplossing kan bieden. Het is aan de 
wetgever om de regels te veranderen als dat nodig is, aldus het hof. 

Vliegend Spaghettimonster
Rechtenstudente Mienke de Wilde uit Nijmegen heeft een 
identiteits kaart en een rijbewijs aangevraagd. Op de pasfoto’s 
draagt zij een vergiet op haar hoofd. Zij is een aanhanger van 
het pastafarisme, dat uitgaat van de Kerk van het ‘Vliegend 
Spaghettimonster’. Omdat De Wildes hoofd op de foto’s bedekt 
is, weigerde de burgemeester van Nijmegen de gevraagde 
documenten te verstrekken. De Wilde liet het er niet bij zitten. 
Nadat de Rechtbank Overijssel haar ingestelde beroep ongegrond 
verklaarde, klopte ze bij de hoogste bestuursrechter aan. 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besliste 
op 15 augustus 2018 dat het ‘pastafarisme’ geen godsdienst is. 

Sluiting rookruimtes in horeca
Het gerechtshof in Den Haag bepaalde in februari dat 
rookruimtes in de horeca niet langer zijn toegestaan. 
Volgens de rechter is de uitzondering in strijd met de 
Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie 
voor de bestrijding van tabaksgebruik. Daarmee stelde het 
hof de vereniging CAN (Club Actieve Nietrokers) in het 
gelijk. Niet-rokers in horecagelegenheden kunnen volgens 
het hof sociale druk voelen om naar mensen in rookruimtes 
toe te gaan. In september 2016 bepaalde de Rechtbank 
Den Haag in een door CAN aangespannen zaak tegen de 
staat dat de rookruimtes mochten blijven bestaan.

Luxemburgse zwartspaarders
De fiscus ging op 20 februari dit jaar 
onderuit in een langlopend conflict over het 
gebruik van waarschijnlijk illegaal verkregen 
informatie. Een tipgever had informatie 
over vermeende zwartspaarders bij een 
Luxemburgse bank; de Belastingdienst 
betaalde ervoor en legde naheffingsaanslagen 
op. Betalen voor informatie verkregen uit 
een misdrijf is niet per definitie verboden, 
oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 
maar de overheid past wel terughoudendheid. 
De rechter kreeg weinig inzage in de 
belangenafweging van de fiscus. Daarom 
besloot het hof dat het bewijsmateriaal 
niet gebruikt mag worden; de opgelegde 
belastingaanslagen werden vernietigd. 
De staatssecretaris tekende cassatie aan.
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De Klimaatzaak
De uitstoot van broeikasgassen moet eind 2020 met 
minstens 25 procent verminderd worden ten opzichte 
van 1990. Dat was ook in hoger beroep de vordering 
van Stichting Urgenda in de Klimaatzaak tegen de 
Nederlandse Staat. Het Gerechtshof Den Haag 
bevestigde op 9 oktober het vonnis van de Haagse 
rechtbank uit 2015 (zie ‘Spraakmakende Zaken’ in 
Advocatenblad 2015-12). Urgenda startte destijds 
een onrechtmatige-daadsactie: de staat zou de 
zorgplicht die verankerd is in het EVRM niet 
nakomen. Het hof verwerpt het argument 
van de staat dat de rechter hier niets over te 
zeggen heeft. De staat gaat in cassatie.

Helikopterzaak
Een van de verdachten in de helikopterzaak 
huurde vorig jaar een helikopter. Daarmee zou hij 
zijn vriendin ‘een romantische vlucht’ aanbieden. 
Omdat de helikopterverhuurder het niet vertrouw-
de, waarschuwde hij de politie. Op de dag van 
de ontsnapping trad de politie op. Een van 
de verdachten werd tijdens de achtervolging 
doodgeschoten. De Rechtbank Amsterdam achtte 
niet bewezen dat de hoofdverdachten een helikopter 
probeerden te kapen waarmee ze topcrimineel Benaouf 
A. uit de gevangenis van Roermond wilden bevrijden. 
De politie verijdelde dat. De rechtbank veroordeelde 
maandag 12 november vier mannen voor het voorbereiden 
van een helikopterkaping – en dus tot veel lagere straffen 
(2,5 jaar in plaats van 9 jaar). Vijf andere verdachten 
werden hiervoor vrijgesproken. 

Blokkade A7 tegen 
Zwarte Piet-demonstratie
Bij de Rechtbank Leeuwarden stonden 34 Friezen 
terecht omdat ze in november vorig jaar een bus met 
demonstranten tegen Zwarte Piet hebben tegengehouden. 
Ze parkeerden hun auto’s op de A7 om te voorkomen 
dat de landelijke intocht in Dokkum overschaduwd zou 
worden door protesten. 
De rechtbank legde 
werkstraffen tussen 
de 80 en 200 uur op. 
Aan Jenny Douwes 
werd wegens opruiing 
240 uur taakstraf 
opgelegd. Voor 
achttien verdachten 
is door advocaat Tjalling 
van der Goot hoger 
beroep ingesteld tegen 
het vonnis.

Kort geding Roda JC tegen KNVB
Roda JC verloor begin dit jaar een 
bekerwedstrijd tegen Willem II na een ingreep 
van de videoscheidsrechter. Die keurde bij 
een stand van 2-2 een doelpunt die volgde 
na een handsbal af. De voetbalclub vond dit 
niet terecht en spande een kort geding aan 
tegen de KNVB. De rechtbank in Utrecht wees 
het verzoek van Roda JC om de laatste acht 
minuten over te spelen af. ‘De scheidsrechter 
bepaalde dat de handsbal en het doelpunt 
in dezelfde aanvalssituatie plaatsvonden,’ 
aldus de rechter. ‘Het oordeel van de 
scheidsrechter in deze situatie is bindend.’
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kunstwerk voor binnen of 
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Özdemir Advocaten zoekt 
gevorderde advocaat-stagiair / 

medewerker: 

Onze inspanningen zijn gericht op 
de hulpvraag van onze cliënten. Ons 
team streeft voor hen met toewijding 
naar kwalitatief hoogwaardige en 
professionele resultaten.

affi niteit met het strafrecht, 
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juridisch sterk.
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Kleos

De benchmark geeft u onder andere inzicht in:
 • de uurtarieven van advocatenkantoren uitgesplitst per rechtsgebied en regio
 •  de groeiverwachting van advocatenkantoren aangaande personeelsbestand, 

omzet en winst
 • het geschreven aantal declarabele uren per dag per rechtsgebied
 • het aantal dossiers per fee-earner per jaar
 • de wijze waarop advocatenkantoren het komende jaar willen groeien

Uit nieuwsgierigheid over de prestaties van kleine en middelgrote advocatenkantoren 
ontstond het idee om een benchmark op te zetten. Dit als tegenhanger van ‘de Stand 
van de Advocatuur’, welke is toegespitst op grote advocatenkantoren. Kleine en middel-
grote advocatenkantoren in Nederland zijn over het algemeen positief gestemd over de 
markt en diens groeiambities voor het komende jaar. 

Wij helpen u, met onze praktijkmanagementsoftware Kleos, graag verder om deze 
ambities te verwezenlijken.
 
Kleos is Europees marktleider op het gebied van praktijk en dossierbeheer software. 
Maar wij helpen u graag verder/met meer dan alleen het bieden van goede functio-
naliteiten. Zo denken wij met uw kantoor mee over hoe we uw declarabele uren per dag 
kunnen verhogen door middel van onze rapportages en onze Kleos app. Ook kijken 
we samen naar hoe uw prestaties zich verhouden tot de beste en gemiddelde cijfers 
binnen uw rechtsgebied, regio of kantoorgrootte.

Onze accountmanagers en consultants gaan het gesprek graag met u aan.

https://www.kleos.wolterskluwer.com/nl/neem-contact-met-ons-op/

Wat is de positie 
van uw kantoor 
in de markt?
Hoe ontwikkelt de advocatuur zich vanuit een bedrijfseconomisch perspectief en hoe 
past uw kantoor daartussen? Voor het eerst is deze vraag onderzocht specifi ek voor 
kleine en middelgrote advocatenkantoren in Nederland. In het Benchmark Advocatuur, 
uitgevoerd door Wolters Kluwer gaven in totaal 222 advocatenkantoren uit Nederland 
hun input.
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D e Wit neemt per 31 december 
afscheid van het college van 
toezicht op de advocatuur, 

dat systeemtoezicht uitoefent op de 
dekens. Het driekoppige college van 
toezicht is een onafhankelijk orgaan 
binnen de NOvA, dat op 1 januari 
2015 werd ingesteld bij de invoering 
van de Wet positie en toezicht advo
catuur. De voormalig advocaat én 
politicus (SP) maakte vier jaar deel uit 
van het college. In die tijd zijn er ‘echt 
grote stappen vooruitgezet’, stelt hij. 
Een belangrijk punt was bijvoorbeeld 
uniformiteit: bij de klachtafhande
ling, maar ook bij het dekenbezwaar. 
Daarvoor heeft het dekenberaad nu 
regels en protocollen opgesteld, on
der andere dat bij een klacht van een 
instantie tegen een advocaat altíjd 
een dekenbezwaar wordt ingediend.
Tegelijk met het nieuwe toezichtstel
sel kregen de dekens er een belangrij
ke taak bij: controleren of advocaten 
zich aan de Wwft houden. Daarbij 
draait het vaak om bewustwording. 
‘Als je vraagt: doet u Wwftzaken, is 
het antwoord vaak: nee, nooit. Dan is 
de vervolgvraag: doet u wel echtschei
dingen? Boedelscheidingen? Want 
daar kan de Wwft wel een rol spelen.’
Een ander speerpunt bij het toezicht 
is de financiële positie van kantoren. 
Wie slecht bij kas zit, kan eerder 
geneigd zijn iets te ‘lenen’ van de 
derdengeldrekening. Dus hamert 
het college van toezicht erop dat 
de dekens financiële kengetallen 

opvragen. ‘In vier arrondissementen 
zijn pilots uitgevoerd en de bedoe
ling is dat het vanaf 1 januari overal 
gebeurt.’
Dit alles legt een zware werklast op 
de dekens volgens De Wit. ‘Misschien 
moet er toch worden nagedacht over 
een ander financieringssysteem van 
het toezicht. Zodat je niet in een situ
atie komt waarbij de grootte van het 
arrondissement bepaalt of de deken 
wel of niet behoorlijk toezicht kan 
uitoefenen.’

POSITIE DEKEN
Een ander punt van aandacht is de 
positie van de voorzitter van het 
college. Dat is nu de landelijk deken. 
‘Geen ideale situatie. Als college zijn 
we ervan overtuigd dat daar nog eens 
naar gekeken moet worden. Voor de 
dekens bij het dekenberaad is het 
verwarrend: zit hij er nu als voorzitter 
van het college, of als bestuurder van 

Rol en werkwijze van het 
college van toezicht hebben 
steeds meer vorm gekregen, 

stelt scheidend CvT-lid 
Jan de Wit. Niettemin ziet 

hij ruimte voor verbetering.

de NOvA? Ook is de vraag of het prin
cipieel wel juist is of iemand die een 
bestuurlijke positie heeft binnen een 
organisatie –  de orde – tegelijkertijd 
ook belast is met het toezicht. Ik denk 
dat je die dingen moet scheiden.’
Volgend jaar wordt de Wet positie 
en toezicht advocatuur geëvalueerd: 
‘Een geschikt moment om dit punt 
aan de orde te krijgen.’ Zelf heeft De 
Wit dan, na bijna veertig jaar dienst
baarheid aan de publieke zaak, tijd 
om van zijn oude dag te genieten. De 
advocatuur laat hij met een redelijk 
gerust hart achter. ‘Nu moet wat 
op stapel staat worden uitgevoerd. 
Dat is de grote opgave voor de komen
de periode.’

Dit is een verkorte weergave van 
het interview met Jan de Wit. 
De volledige versie vindt u op 
www. advocatenblad. nl/category/
achtergrond/.

JAN DE WIT: DUBBELROL 
LANDELIJK DEKEN HERZIEN

DOOR / TATIANA SCHELTEMA

©
 Jiri B

üller
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RECHTSBIJSTAND 
ANNO 2024

Minister Dekker voor Rechtsbescherming 
presenteerde in november zijn contouren 
voor de gefinancierde rechtsbijstand. De vier 
pijlers onder het plan nader bekeken.

DOOR / NATHALIE GLOUDEMANS-VOOGD 
ILLUSTRATIE / FLORIS TILANUS
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D e coalitiepartijen zijn vóór. 
Voor brede informatievoor
zieningen, voor triage, voor 

rechtshulppakketten en voor een 
maatschappelijke tegenprestatie 
van commerciële kantoren. Voor 
herziening van het stelsel conform de 
plannen van de minister dus. Zoveel 
werd duidelijk tijdens het debat 
over de Justitiebegroting 2019. Dat 
betekent nog niet dat de maatregelen 
die minister Dekker voor Rechtsbe
scherming (VVD) voorstelt ook een
opeen doorgevoerd worden. Dekker 
presenteerde slechts de contouren 
van zijn plan begin november, met 
het streven naar een nieuw stelsel 
tegen 2024. De Tweede Kamer praat 
19 december over het plan. ‘Bij alle 
rechtshulpherzieningen wisselde 
de Tweede Kamer eerst uitgebreid 
standpunten uit over inhoud en mo
gelijkheden. Dan kwam zo’n voorstel 
er uiteindelijk wel doorheen,’ zegt 
buitengewoon hoogleraar Toegang 
tot het Recht aan de Universiteit van 
Amsterdam Mies Westerveld. ‘Of 
deze plannen doorgaan, is moeilijk 
te zeggen: er is nog weinig concreet.’ 
Kritiek klinkt luid uit verschillende 
hoeken. Suggesties om het anders 
aan te pakken ook. Hoe zou het 
nieuwe stelsel eruit kunnen zien? 
Het Advocatenblad zoomt in op vier 
onderdelen van de plannen.

INFORMATIEVOORZIENING
Toegang tot het herziene stelsel 
van gefinancierde rechtsbijstand 
begint als het aan Dekker ligt heel 
breed, met informatie en advies voor 
iedereen. Dat omvat dus ook de groep 
mensen die geen aanspraak zouden 
kunnen maken op een toegevoegd 
advocaat. Het nieuwe stelsel is erop 
gericht mensen zo snel mogelijk 
geschillen te laten oplossen op een 
laagdrempelige manier. De meest 
duurzame oplossing is volgens de 
minister als mensen er zelf uitko
men, desnoods met een beetje hulp. 
Informatie om daarbij te helpen, 
komt online en offline. Iedereen, 
ongeacht het inkomen, kan daar 
gemakkelijk bij komen. Voor burgers 

die zelfredzaam zijn, werken verbe
terde internettools, denkt Dekker. 
Voor wie minder zelfredzaam is, 
komen er voorzieningen in de wijk, 
bijvoorbeeld in de bibliotheek of een 
wijkcentrum. Is meer specialistische 
hulp nodig, dan volgt een verwijzing 
naar een aanbieder van rechtshulp
pakketten (zie hierna).
‘Het is goed dat de overheid die 
verantwoordelijkheid naar zich toe 
haalt en zaken in de kiem probeert 
te smoren,’ zegt Westerveld. ‘Ik ben 
wel benieuwd naar de uitwerking van 
deze plannen. We weten allemaal 
dat de ingezetenen van ons land tot 
verschillende bevolkingsgroepen 
behoren. Wat passende informatie 
is voor de een, is Chinees voor de 
ander. In eerdere discussies bleek 
overheidsinformatie in een andere 
taal aanbie
den politiek 
gevoelig te 
liggen, want 
“iedereen moet toch Nederlands 
spreken”. Als dat soort stokpaardjes 
deze discussie gaan vervuilen, is het 
plan meteen al gefrustreerd.’
Ook sociaal advocaat Bernard de 
Leest, lid van de algemene raad van 
de NOvA, is op zich geen tegenstan
der van dit onderdeel van het plan 
van Dekker. ‘Dit lijkt wel op het voor
stel van de NOvA voor “APp het Lo
ket!” (een advocatenpost binnen het 
Juridische Loket, vergelijkbaar met 
de hap, red.). Dit helpt bij de toegang 
tot het recht. Wij vinden ook dat dit 
moet gebeuren, zeker omdat onze sa
menleving steeds verder aan het juri
diseren is.’ De Leest vraagt zich wel af 
of de minister weet hoeveel werk dit 
is en voorziet een hoge kostenpost. 
‘Bovendien, je kunt wel zeggen dat je 
veel gaat oplossen met een slimme 
tool, maar de ervaring leert dat het 
gebruik daarvan tegenvalt, zeker bij 
problemen met meerdere variabelen. 
Bij eenvoudige zaken, in het consu
mentenrecht bijvoorbeeld, kan het 
de toegang tot het recht wel enorm 
vergroten.’ Ernst Radius, adviseur bij 
Sociaal Werk Nederland, de branche
vereniging van sociaal raadslieden, 

herkent dat beeld: ‘Wij hebben dit 
ook gezien met de invoering van de 
website www.zelfjeschuldenregelen.
nl, bedoeld voor burgers die schul
den hebben. Die website wordt vooral 
gebruikt door hulpverleners.’

TRIAGE
Een goed filter aan de voorkant ont
breekt, meent de minister. Daarom 
is de volgende fase in de trechter 
van Dekker een vorm van triage. 
‘Zoals een huisarts beoordeelt of een 
doorverwijzing naar een specialist 
nodig is, komt er ook in het nieuwe 
stelsel voor rechtsbijstand een gede
gen beoordelingsmoment wanneer 
een rechtzoekende zich meldt met 
een juridisch probleem,’ schrijft de 
VVDbewindsman in zijn brief aan 
de Kamer. Wat Dekker betreft, gaat 

het daarbij om een onafhankelijke 
instantie die zelf geen belang heeft 
bij de uitkomst van de zaak of de 
verwijzing naar een rechtsbijstands
verlener. Deze instantie toetst welke 
zaken wel en welke niet in aanmer
king komen voor gesubsidieerde 
rechtsbijstand. Nut en noodzaak 
worden afgewogen en de verzoeker 
wordt op draagkracht getoetst. Het is 
mogelijk om in bezwaar en beroep te 
gaan tegen een afwijzing.
Westerveld noemt het plan voor 
triage best aardig. ‘Het uitgangspunt 
is niet verkeerd: het idee dat iemand 
met een rechtzoekende meekijkt wat 
nou de beste oplossing is en wat een 
goede manier is om die te bereiken. 
Advocaten reageren boos op dit plan 
van Dekker, want dat dóén zij nu al. 
Maar ik hoor de minister niet zeg
gen dat advocaten niet kijken naar 
oplossingen, alleen dat het soms te 
duur is om dat werk door advocaten 
te laten doen.’
Bureaucratie ligt wel op de loer. 
‘Ik zie een poortwachter opdoemen,’ 
zegt arlid De Leest. ‘Helder heb ik 
nog niet of de groep die boven de 
rechtsbijstandsgrens zit, die een 

‘Ik zie een poortwachter opdoemen’
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 kostendekkende eigen bijdrage moe
ten betalen, ook door triage heen 
moet. Maar hoe dan ook voorzie ik 
veel bureaucratie. Er komt dus een 
besluit, waar bezwaar en beroep te
gen openstaan. Dan ben je behoorlijk 
aan het juridiseren; ik kan het niet 
anders zien. Vooral ook omdat gaat 
het om “nut en noodzaak”: dat zijn 
vage begrippen, die ingevuld moeten 
worden door de rechter.’
Als De Leest zich voorstelt hoe de 
triageinstantie straks functioneert, 
voorziet hij een grote stroom mensen 
die naar één loket moeten, waar ze 
nu hun contacten binnen de advoca
tuur voor gebruiken. ‘Het Juridisch 
Loket is nu één speler op het gebied 
van eerstelijnsrechtshulp en niet 
meer dan dat,’ zegt De Leest. ‘Als ik 
kijk naar verwijzingen naar ons kan
toor, dan levert het Juridisch Loket 
maar een klein aantal en wij zijn een 
groot sociaal kantoor. Juridische 
vragen komen ook binnen bij wijk
teams, sociaal raadslieden, Vluchte
lingenwerk, rechtswinkels, de GGZ, 
noem maar op. Die organisaties heb
ben allemaal eerstelijnsmedewerkers 
in dienst en die moeten dan straks 
allemaal door de mal van triage. Dat 
wordt een enorme stroom. En deels 
wordt dat ook dubbel werk. Nu is het 

een eentweetje: eerstelijnsmedewer
kers bellen een advocaat, vertellen 
wat ze al geprobeerd hebben en zeg
gen dan: nu ben jij aan de beurt.’
Met triage vreest De Leest ook een 
enorme toename van de kosten. Daar 
waarschuwt de VSAN ook voor: de 
uitvoeringskosten zullen hoger wor
den met deze extra instantie. ‘Sluit 
zo veel mogelijk aan bij wat er al is,’ 
zegt Radius van Sociaal Werk Neder
land. ‘Om nou los van alles een Huis 
van Recht in te richten, zoals de SP 
voorstelde en waarnaar de minister 
verwijst, daar raken burgers alleen 
maar nog meer van in de war.’
Ook de NOvA en de VSAN bepleiten 

aansluiten bij het huidige systeem. 
Advocaten zijn immers gebonden 
aan de gedragsregels en kijken juist 
naar minnelijke oplossingen. Zo blij
ven de tuchtrechtelijke controle en de 
vrije advocatenkeuze ook bestaan, is 
het idee.

RECHTSHULPPAKKETTEN
Voor veelvoorkomende problemen 
wil de minister werken met zoge
heten rechtshulppakketten. ‘Het 
gaat om pakketten die voorzien in 
een integrale behandeling van een 
probleem voor een integrale prijs,’ 
schrijft hij. Het idee is een mix van 
‘interventies’ voor problemen die 
burgers niet zelf kunnen oplossen. 
Denk aan de ontbinding van een 
arbeidsovereenkomst: het rechts
hulppakket bestaat dan uit advies, 
mediation, proberen te schikken 
en, voor zover nodig, processtukken 
opstellen, procederen en eventuele 
executie. Concrete pilots waar in 
2019 een begin mee wordt gemaakt, 
zijn pakketten voor ZSMrechts
bijstand, consumentenzaken en 
echtscheidingen. Ook is er een pilot 
rond betere samenwerking tussen 
sociale wijkteams en de sociale 
advocatuur in RotterdamZuid en een 
pilot om geschillen tussen burgers 

en de overheid 
te voorkomen; 
de uitkomsten 
worden mee
genomen in de 

ontwikkeling van het pakket.
Niet alleen rechtzoekenden die bin
nen de Wet op de rechtsbijstand val
len, kunnen wat de minister betreft 
terugvallen op een dergelijk pakket, 
ook degenen die boven de Wrbgrens 
vallen kunnen op de commerciële 
markt straks kiezen voor een rechts
hulppakket. Het voordeel volgens de 
minister: rechtzoekenden weten dan 
vooraf welke vorm van hulp aange
boden wordt, tegen welke kwaliteit 
en welke kosten. De overheid zal 
zelf rechtshulppakketten ‘op grote 
schaal’ inkopen volgens het plan. Op 
die aanbesteding kunnen sociaal 
advocaten in coöperaties intekenen, 

maar ook andere juridisch adviseurs, 
mediators en verzekeraars.
‘Het zou mooi zijn als ook andere 
partijen iets kunnen betekenen bij 
de oplossing van problemen en dat 
niet voor elk geschil een advocaat 
nodig is,’ zegt een woordvoerder van 
het Verbond van Verzekeraars. Maar 
het is nog te vroeg om te zeggen 
of verzekeraars in het aanbieden 
van rechtshulppakketten stappen. 
Woordvoerders van DAS Rechtsbij
stand en Achmea Rechtsbijstand 
zeggen de plannen te kennen en zijn 
vooral ‘heel benieuwd’ naar de con
crete uitwerkingen.
Hoogleraar burgerlijk recht aan Til
burg University en research director 
bij HiiL Innovating Justice Maurits 
Barendrecht ziet het gebruik van 
rechtshulppakketten wel voor zich. 
‘Deze visie sluit aan bij wat bekend 
is over de vraag onder burgers. 
Ze willen een mix van advies over 
rechten, financiën, aangevuld met 
therapeutische en bemiddelende 
interventies. Belangrijk is dat er 
oplossingstrajecten komen die beter 
werken.’ Duidelijke pakketten met 
transparante prijzen kunnen volgens 
Barendrecht ook een einde maken 
aan de ‘onzalige prijzenslag voor 
juridische diensten aan particulieren 
op internet’. Maar aanbesteden zou 
de overheid volgens Barendrecht niet 
moeten doen. ‘Dat zou een zware 
overheidstaak worden. De overheid 
moet niet zelf willen innoveren: dat 
moeten universiteiten, advocaten
kantoren, de rechtbanken en ITbe
drijven doen. Aan de overheid is het 
om die innovatie te stimuleren. De 
burger zou bijvoorbeeld de pakketten 
rechtstreeks kunnen kopen op de 
markt. De overheid kan die dan al 
dan niet subsidiëren.’
‘De ervaringen die we hebben met 
aanbestedingen zijn niet best,’ rea
geert bijzonder hoogleraar Wester
veld op het voorstel. ‘Denk aan de 
aanbesteding van reintegratietra
jecten: die bleek toch te duur te zijn. 
De vraag is vooral hoe je borgt dat 
prijs niet het leidende criterium is en 
kwaliteit of empathie daardoor het 

‘De ervaringen die we hebben met 
aanbestedingen zijn niet best’
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loodje legt. Ik snap niet zo goed dat 
de minister het voorstel van de NOvA 
om te werken met preferred suppliers 
negeert.’
Ook arlid De Leest is niet enthou
siast over aanbesteden door de 
overheid. ‘Aanbesteden betekent een 
enorme bureaucratisering, terwijl het 
gaat om een grondrecht en een wette
lijke taak. Er is ook veel onduidelijk: 
wat zijn veelvoorkomende juridische 
problemen? Die zijn niet per definitie 
eenvoudig.’ Het voorbeeld van een 
rechtshulppakket voor de ontbinding 
van een arbeidsovereenkomst vindt 
De Leest ook minder goed gekozen. 
‘Doorgaans worden deze zaken 
geregeld, waarbij de werkgever de 
kosten voor rechtsbijstand in zijn 
geheel of althans voor een groot deel 
betaalt. Daarom is het aantal afgege
ven toevoegingen op het gebied van 
arbeidsrecht ook zo laag. Zodra je er 
met een werkgever niet uitkomt en 
het een procedure wordt, kost het al 
snel vijfentwintig uur. Hoe ziet zo’n 
pakket er dan uit? Wordt dat een 

reële beloning? Dat is wel nodig voor 
een eerlijk proces waarbij sprake is 
van equality of arms.’
‘Belangrijk is dat je gaat nadenken 
over de specifieke soorten rechts
hulppakketten die er kunnen komen. 
Ik denk aan oplossingen voor buren
ruzies, scheidingen, huiselijk geweld, 
letselschade, consumentenzaken. 
Ontwikkel zo’n pakket per probleem 
en waarschijnlijk ontdek je dan dat 
het financieringsprobleem kleiner 
wordt,’ zegt Barendrecht. ‘Als je kijkt 
naar letselschade of het arbeidsrecht: 
er zijn vaak al een aantal partijen 
voor wie het van groot belang is dat 
een probleem wordt opgelost en 
die meebetalen. Oplossing van een 
conflict heeft veel waarde: voor ieder 

van de partijen, voor hun omgeving, 
voor allerlei derden en overheden. 
Die partijen zouden best weleens 
bereid kunnen zijn een deel van de 
bijdrage te betalen wat nu vanuit de 
overheid komt.’

ROL COMMERCIËLE 
KANTOREN
Het minst concrete onderdeel van 
het plan van de minister behelst de 
inbreng van de commerciële advo
catuur. In zijn brief aan de Kamer 
van 9 november verwijst Dekker in 
een alinea naar de verschillen tussen 
sociaal advocaten en commerciële. 
Een ‘strikte waterscheiding’ was 
er vroeger niet en is onwenselijk, 
meent de minister. Van commerciële 
kantoren mag naar zijn oordeel een 
‘maatschappelijke tegenprestatie’ 
worden verwacht. De komende tijd 
gaat Dekker in gesprek met kantoren 
over hoe zij bij kunnen dragen aan 
een meer duurzaam stelsel.
Dat commerciële kantoren een 
sociale verantwoordelijkheid hebben 

en voelen dat ze die 
ook moeten nemen, 
is niet ter discussie, 
blijkt uit rondvraag. 
Veel kantoren hebben 
pro bonoprojecten, 
maar dat is heel wat 
anders dan rechts
hulp bieden aan 

individuele personen. De kantoren 
kiezen zelf welke organisaties en 
personen daarvoor in aanmerking 
komen. Zo werkt Dentons bijvoor
beeld samen met Stichting Refugees 
Foreward. ‘Dat laat onverlet dat het 
de taak en verantwoordelijkheid 
van de overheid is om het recht op 
rechtsbijstand voor personen te 
garanderen,’ zegt Wendela Raas, ma
naging partner van de Amsterdam
se vestiging van het kantoor. Ook 
Brechje van der Velden, managing 
partner van Allen & Overy, reageert 
terughoudend. ‘Toegang tot het recht 
voor iedere burger is cruciaal. Het is 
primair de taak van de overheid om 
deze toegang te waarborgen en ik 
maak me zorgen over de tendens van 

de minister om daarop te beknibbe
len,’ zegt Van der Velden.
Hoe zou de inbreng van advocaten
kantoren er dan uit kunnen zien? 
Mogelijk kan worden aangesloten 
bij de verplichte procespunten in de 
stage. Kantoren als Houthoff en Clif
ford Chance werken op dat gebied 
al samen met de sociale advocatuur. 
Critici wijzen wel op het risico van 
cherry picking; dit zou geen oplossing 
bieden omdat niet op vraag geselec
teerd wordt, maar op hoe sexy een 
zaak is.
Een andere oplossing ligt in een 
financiële compensatie: grote kan
toren doneren dan cash of krijgen 
te maken met fiscale maatregelen. 
Die suggestie is ook in de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk 
gedaan, maar daar afgeschoten. 
Kantoren betalen immers als genoeg 
belasting, was de redenering. In de 
Verenigde Staten bestaat wel de Inte-
rest on Lawyer Trust Accounts. Daar
mee kan rente die geheven wordt 
over bedragen die op de derdenreke
ningen staan ten goede komen aan 
rechtsbijstand voor onvermogenden.
Barendrecht oppert dat grote kanto
ren ‘social impact’investeringen zou
den kunnen doen als medeaandeel
houders in vernieuwde vormen van 
sociale advocatuur. ‘Hun kapitaal en 
hun kennis zouden dan de kantoor
organisatie kunnen versterken en 
tegelijk doen ze maatschappelijk iets 
terug,’ zegt Barendrecht. ‘Dat is veel 
efficiënter dan pro bono door dure 
krachten voor wie het helpen van par
ticulieren geen corebusiness is.’
‘Het idee is natuurlijk niet verkeerd,’ 
zegt Westerveld. ‘De balie kan als ge
heel laten zien dat ze niet bestaat uit 
allemaal grote graaiers. Maar mijn 
advies aan Dekker zou zijn: reguleer 
het niet van boven dicht, kijk naar 
initiatieven die er al zijn en realiseer 
je dat de problematiek in de Rand
stad anders is dan in de buitengebie
den. Wat werkt in Amsterdam, werkt 
nog niet in Deventer.’

De Tweede Kamer wijdt op 19 december 
een debat aan de Contourennota.

‘Ik maak me zorgen over 
de tendens van de minister 
om te beknibbelen op de 
toegang tot het recht’
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I n juni nam Edwin Jonkman (46), 
verbonden aan Zumpolle Advo
caten in Utrecht, het besluit. Vlak 

nadat hij in de hoedanigheid van 
bestuurslid van de Vereniging Sociale 
Advocatuur Nederland (VSAN) met 
verschillende Kamerleden om de 
tafel zat. ‘Ze willen wel praten over de 
gefinancierde rechtsbijstand, maar 
er komt geen geld bij. Alle rapporten 
over de staat van de sociale advoca
tuur worden in de wind geslagen. 
Het was de druppel.’
Na eerst bij de FNV als advocaat te 
hebben gewerkt en vervolgens ruim 
acht jaar voor Zumpolle Advocaten is 
Jonkman per januari 2019 advocaat 
af. ‘Ik doe ongeveer de helft op toe
voeging en de andere helft betalend 
tegen een uurtarief van 160 tot 180 
euro ex btw. De omzet ten aanzien 
van de toevoegingen loopt al jaren 
beetje bij beetje terug door alle maat
regelen die door Den Haag zijn geno
men in het kader van de gefinancier
de rechtsbijstand. De omzet is nu zo’n 
20.000 euro lager dan toen ik begon 
in 2010. Ik kan het niet meer compen
seren met betalende cliënten.’
Jonkman, werkzaam in arbeidsrecht, 
sociaalzekerheidsrecht en huur
recht, verdient naar eigen zeggen 
nu gemiddeld zo’n 3.450 euro per 
maand voor werkweken van 45 tot 
50 uur. Daar gaat de arbeidsonge
schiktheidsverzekering van 500 euro 
per maand af, net als vakantiedagen 
en toeslag. Aan het opbouwen van 
pensioen komt hij al helemaal niet 
toe. ‘Ik kom niet in de goot, maar dit 

is geen schaal 12. Dat was volgens 
de commissieWolfsen het uit
gangspunt voor de sociaal advocaat 
wanneer een advocaat 75 procent 
op toevoeging werkt en 25 procent 
betalend. Ook het kabinet wil dat de 
puntvergoeding aansluit bij schaal 
12, blijkt uit kabinetsbrieven.’
De Utrechtse advocaat zag de laatste 
jaren steeds meer toevoegingen 
uitstromen naar buurtteams. 
‘Deze teams bestaan uit sociaal 
juridisch dienstverleners die 
bijvoorbeeld bezwaarzaken binnen 
het sociaalzekerheidsrecht behan
delen. Toen ik begon, waren deze 
teams ook in beeld, maar vooral 
voor het invullen van formulieren 
voor bijvoorbeeld het verkrijgen van 
huurtoeslag. Nu procederen ze ook 
in zaken waar een advocaat niet 
verplicht is. Dat gaat met de jongste 
plannen van minister Dekker nog 
veel meer verschuiven.’

KWALITEIT
De meeste zorgen maakt Jonkman 
zich over de kwaliteit van de rechts
bijstand. ‘Ik zeg niet dat sociaalju
ridisch dienstverleners slecht zijn. 
Maar als mensen terechtkomen 
in een juridische procedure door 
de overheid veroorzaakt, is het de 
vraag of een partij die niet volledig 
onafhankelijk is dat moet behan
delen.’ Wat triage betreft, denkt 
Dekker aan een combinatie van het 
Juridisch Loket en de Raad voor 
Rechtsbijstand. Dat zijn instanties 
die direct gekoppeld zijn aan het 

ministerie. Moeten die bepalen of een 
burger toegang heeft tot het recht? 
Daar gaat over geprocedeerd worden. 
Dat durf ik te voorspellen. Advocaten 
beoordelen onafhankelijk of er iets in 
een zaak zit. Wij kunnen als specialist 
beter bepalen of er kansen zijn voor 
een bepaalde zaak. De toegang van het 
recht staat onder enorme druk.’
Jonkman, die momenteel aan het 
solliciteren is, zegt de sociale advoca
tuur met pijn in het hart achter zich te 
laten. ‘Dekker biedt geen perspectief. 
Ik vraag me af of hij zijn kinderen zou 
adviseren om sociaal advocaat te wor
den. Ik denk dat hij het ze zou afraden.’

‘DEKKER 
CREËERT 
UITSTERF-
SCENARIO’

De verdergaande plannen om te bezuinigen op de 
gefinancierde rechtsbijstand maken het voor sociaal 

advocaten steeds moeilijker om rond te komen. In elk 
geval twee advocaten besloten daarom per januari 

2019 de toga aan de wilgen te hangen. ‘De rek is eruit.’

MURW DOOR 
WERKDRUK ...

DOOR / FRANCISCA MEBIUS
©
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... EN 
BEZUINIGINGEN
E en omslag maken naar 

andere rechtsgebieden en 
een commerciële praktijk 

opbouwen, ambieert ze niet. Door 
blijven werken onder dezelfde hoge 
werkdruk wil ze ook niet meer. Mede 
daarom laat Cathelijne Kolthof (44), 
sinds 2013 zelfstandig ondernemend 
advocaat bij Van Doorn cs Advocaten 
in Amsterdam, zich eind van dit jaar 
van het tableau schrappen. ‘Ik heb 
een gezin met twee dochters waar ik 
meer tijd aan wil besteden. Dat lukt 
nu niet, omdat ik het te druk heb om 
ervoor te zorgen dat ik een prettig 
inkomen overhoud. Dat heeft alles te 
maken met het stelsel.’
Kolthof doet voor 95 procent toevoe
gingszaken in het sociaalzekerheids
recht, verbintenissenrecht en huur
recht. Ze merkt dat het steeds lastiger 
wordt om voldoening uit haar werk 
te halen. De nieuwste plannen van 
Dekker helpen daar bepaald niet bij.
‘De plannen hebben als uitgangs
punt dat er te veel geprocedeerd 
wordt,’ vertelt de Amsterdamse ad
vocaat. ‘De minister spreekt van ver
keerde prikkels en stelt dat het voor 
advocaten loont om te procederen. 
Beloning moet worden verbonden 

aan het vinden van een oplossing, 
zegt hij. Toevoegingen worden echter 
verstrekt per zaak, dus ook voor het 
geven van advies. Daarnaast mag het 
resultaat van geleverde inspannin
gen niet doorslaggevend zijn.’
Onder procederen kom je vaak niet 
uit, stelt Kolthof. Als voorbeeld 
noemt ze het verkrijgen van een 
WIAuitkering, een besluit van een 
bestuursorgaan. ‘Tegen zo’n besluit 
staat voor zes weken een bezwaarpro
cedure open. Om te kunnen bepalen 
of het besluit zorgvuldig is genomen, 
moet je deze procedure opstarten. 
Doe je dat niet, dan krijgt het besluit 
formele rechtskracht. Vaak ontstaat 
pas na verloop van tijd duidelijkheid 
over iemands rechtspositie. Discreti
onaire ruimte is er niet. Er is sprake 
van een recht of niet, daar zit niets 
tussenin.’

TRIAGE
Volgens Kolthof zorgen een poort
wachter en uitbreiding van de eerste 
lijn voor extra bureaucratie en kos
ten. De advocaat kan bij uitstek be
oordelen of een zaak kans van slagen 
heeft, vindt ze. ‘Wat betreft de rechts
hulppakketten maakt de minister de 

scheidslijn tussen het sociale domein 
en het juridische domein onduide
lijker. De samenwerking tussen de 
eerste en tweede lijn kan beter, maar 
doe dat dan wel binnen het huidige 
stelsel.’
Kolthof denkt dat het ten koste van 
de kwaliteit gaat wanneer er meer 
partijen toetreden tot het stelsel. 
‘Sociaal advocaten werken vanuit 
passie. Ze doen het niet voor het geld 
en hebben jarenlang geïnvesteerd 
in opleiding en ervaring. Een deel 
van onze taken gaat dan naar een 
domein dat niet gespecialiseerd is en 
waarop geen enkel toezicht is, ook 
niet tuchtrechtelijk.’
Kolthof doet veel WIAzaken waar 
acht punten en dus acht uur voor 
staan. Het honorarium per uur be
draagt nu 105,61 euro, daarover moet 
ook nog btw worden afgedragen. Ze 
heeft niet zelden dat ze aan drie keer 
zoveel uren zit. ‘Tel uit je uurtarief.’ 
Kolthof wil haar interesse verleggen 
van het sociaal domein naar een heel 
ander gebied. Welk gebied weet ze 
nog niet. ‘Ik ben me nu in de moge
lijkheden aan het verdiepen. Het is 
jammer, maar de rek in de sociale 
advocatuur is eruit.’

‘IK MAAK NIET 
ZELDEN DRIE KEER 
ZOVEEL UUR’

©
 Jean-Pierre Jans
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Bart van Tongeren
Geboren: 
Velp, 55 jaar
Burgerlijke staat: 
gehuwd, drie zonen
Studie: 
Nederlands en fiscaal recht, Leiden

2012-2015: lid algemene raad en waarnemend deken van de NOvA
2012-2015: partner bij TenHolterNoordam Advocaten in Rotterdam, 

gespecialiseerd op het gebied van handels- en contractenrecht
2006-2012: partner bij Schipper Noordam Advocaten in Rotterdam
1990-2006: advocaat en partner bij NautaDutilh in Rotterdam

Portefeuille
2016-2018: algemeen deken van de NOvA
2016-2018: voorzitter college van toezicht Advocatuur
2016-2018: bestuurslid Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur
2015-2018: bestuurslid Stichting Leerstoel Advocatuur UvA
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D e bezuinigingen op gefi
nancierde rechtsbijstand, 
de stagnatie van KEI, de 

modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering. Complexe dossiers 
die kenmerkend zijn voor de zes jaar 
dat Bart van Tongeren (55) lid was 
van de algemene raad, waarvan de 
laatste drie jaar als algemeen deken. 
Wat hield hem veerkrachtig? ‘Aller
eerst uiteraard een stabiel thuisfront. 
Bovendien heb ik karakterologisch 
ook de rust om goed na te denken en 
vooral strategisch te denken. Je moet 
enorm uitkijken om niet in de reactie 
te zitten. Primaire reacties zijn soms 
niet de beste.’
Er zijn volgens Van Tongeren geen 
momenten geweest waarop het 
dekenaat hem tegenviel. ‘Ik heb wel 
makkelijke en moeilijke momenten 
gehad.’ Met name het dossier van de 
gefinancierde rechtsbijstand vond 
hij ingrijpend, zegt hij. ‘Dan ga je 
niet fluitend naar het bureau van de 
Nederlandse orde van advocaten toe. 
Maar wel diep gemotiveerd om er iets 
aan te doen, tot en met protestacties 
op het Binnenhof aan toe. Het is niet 
mijn corebusiness om in toga met 
megafoon en spandoeken te lopen. 
Het past ook niet bij mijn persoon
lijkheid. Het feit dat ik het doe, geeft 
wel aan hoe serieus het is.’
Wat Van Tongeren vooral mist bij 
de huidige minister voor Rechtsbe
scherming, is respect voor de functie 
en de positie van de advocatuur in 

de rechtsstaat. ‘Het lijkt alsof het 
ministerie van Justitie en Veiligheid 
erop gericht is de advocatuur af te 
breken, terwijl de advocatuur juist 
van groot belang is voor de balans 
tussen OM, wetgever, rechter en de 
rechtzoekende. Dat die grondgedach
te er niet meer lijkt te zijn, daar kan 
ik me echt boos over maken. Er wordt 
te makkelijk gezegd dat burgers hun 
problemen best zelf kunnen oplos
sen. Dat kan lang niet iedereen.’

Minister Sander Dekker (Rechts
bescherming) lanceerde begin 
november een omvangrijk plan 
om het stelsel van gefinancierde 
rechtsbijstand te herzien. Wat vindt 
u van de manier waarop dit dossier 
zich ontwikkelt?
‘Uit diverse rapporten: Wolfsen, Van 
der Meer, Barkhuysen, is gebleken 
dat het stelsel best goed functio
neert. Het heeft wel aanpassingen 
nodig. Maar wat de minister op dit 
moment doet, is dat hij eigenlijk 
mensen weghoudt van goede rechts
bijstand.
Neem het plan om een extra drempel 
in te bouwen door middel van triage. 
Zestig procent van de gefinancier
de rechtsbijstand komt vanuit de 
overheid, of wordt door de overheid 
veroorzaakt. Diezelfde overheid gaat 
een instituut bouwen, onafhanke
lijk, maar wel gefinancierd vanuit de 
overheid, dat gaat bepalen of iemand 
wel of niet kan procederen.

Ik vind ook dat de plannen van de 
minister onrecht doen aan het vele 
werk dat binnen de sociale advoca
tuur wordt gedaan. In een actuali
teitenprogramma heeft de minister 
gezegd dat je als rechtzoekende naar 
een advocaat kunt gaan, maar dat 
het probleem met een paar telefoon
tjes vaak eenvoudiger en sneller is 
opgelost. Daarmee vind ik dat hij de 
advocatuur volledig onterecht in een 
hoek zet. Juist advocaten plegen die 
telefoontjes om mensen bij te staan 
en om te voorkomen dat ze in een 
lange procedure raken en jaren moe
ten wachten op een vonnis.’

U geeft aan dat de NOvA allerlei 
alternatieve voorstellen heeft 
gedaan, maar dat daar niet op wordt 
ingegaan. Hoe is nu de verhouding 
met het ministerie?
‘Nou, die is niet heel warm. We zijn 
ons op dit moment ook wel aan het 
beraden hoe we verder moeten gaan 
op dit dossier. Want niet alleen voor 
de NOvA als organisatie is de maat 
vol. Ook voor de advocaten die iedere 
dag de benen uit het lijf lopen om 
hun werk te doen. We zijn al lang de 
grens overschreden van wat nog kan. 
Ik hoor nu te veel advocaten zeggen: 
het wordt liefdadigheidswerk, ik kan 
het niet meer financieren, ik moet 
hiermee stoppen. De afbraak is al 
gaande voordat er een oplossing, in 
welke vorm ook, is bereikt. Dat vind 
ik zorgelijk.’

DOOR / SABINE DROOGLEEVER FORTUYN 
BEELD / SANDER FOEDERER

DEKEN IN TIJDEN 
VAN HAAGSE 
TEGENWIND

Algemeen deken Bart van 
Tongeren geeft eind dit 
jaar het stokje door aan 
zijn opvolger. Een interview 
over de bedreigde positie 
van de advocatuur, het 
vastlopen van KEI en 
onder alle omstandigheden 
jezelf blijven.
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Aan het eind van het jaar draagt Van 
Tongeren het dekenschap over aan 
Johan Rijlaarsdam. Vervolgens gaat 
hij enkele maanden met sabbatical. 
Dan zal hij zich ook bezinnen op 
zijn volgende stap. Waar bent u, 
terugkijkend op uw dekenschap, 
het meest trots op?
‘Ik heb het proces rondom de nieu
we gedragsregels erg inspirerend 
gevonden, met name omdat zo veel 
advocaten, maar ook nietadvocaten 
eraan hebben bijgedragen. Bij mij 
overheerst een gevoel van trots dat 
we met elkaar in staat zijn geweest 
om na vijfentwintig jaar de gedrags
regels aan te passen aan de huidige 
opvattingen van de tuchtrechter. Eén 
van de belangrijkste veranderingen 

is dat we afscheid hebben genomen 
van het begrip “confraternele corres
pondentie”. Ook met betrekking tot 
het ronselen van cliënten hebben we 
de regel aangepast. Het belang van 
de rechtzoekende staat altijd voorop. 
En alleen een rechtzoekende zelf mag 
een verzoek doen voor een andere 
advocaat. Dat zijn een aantal punten 
die eruit springen.’

Over het provisieverbod bestaat 
onduidelijkheid. Kunt u kort en goed 
uitleggen wat dat inhoudt?
‘Ik stoor me eraan dat in de media is 
geframed dat er een provisieverbod is. 
Het gaat om provisieregels. Eigenlijk 
is de stelregel, ook bij gedragsregel 2 
lid 3, dat je voortdurend transparant 
moet zijn naar je cliënt. De cliënt 
moet weten hoe zijn advocaat aan de 
zaak is gekomen, of hij zich daarvoor 
heeft laten betalen, zo ja, of dat voor 
een redelijk bedrag was en of de 
 cliënt dat doorberekend krijgt.
Advocaten snappen wel dat je niet 
zomaar tien of twintig procent kunt 

vragen als je een zaak doorverwijst. 
Bij de deelname aan de koppelsites 
gaat het erom dat een advocaat niet 
afhankelijk is van één verwijzer en 
dat het belang van de cliënt altijd 
leidend is.’

Sinds enkele jaren is ook de moderni
sering van het Wetboek van Strafvor
dering gaande. Wat is in dit dossier 
volgens u het grootste pijnpunt?
‘Er wordt gewerkt aan een ingrij
pende wijziging van het Wetboek 
van  Strafvordering, terwijl het 
strafrechtsysteem niet goed op orde 
is. Politie, Openbaar Ministerie en 
rechterlijke macht zijn helemaal niet 
in staat om zaken goed te verwerken. 
Partijen geven dat zelf ook aan en 

je ziet daar veel berichten over in 
de media. Door capaciteitsgebrek 
moeten het OM en de politie veel 
 opsporingsdossiers laten liggen. 
Daarbij zijn politieagenten niet altijd 
in staat een goed procesverbaal te 
schrijven, omdat ze of het Neder
lands niet goed beheersen, of zich er 
niet bewust van zijn hoe belangrijk 
het is om een proces verbaal goed 
in te richten.
Straks hebben we een nieuw Wet
boek van Strafvordering, terwijl de 
organisatie daar helemaal niet op is 
toegerust. Dat vind ik een moeilijk te 
begrijpen aanpak.’

KEI is een ander complex dossier. 
Begin november maakte de 
Rechtspraak bekend de pilots met 
digitaal procederen in Gelderland en 
MiddenNederland te willen stoppen 
en de wijzigingen in het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering op 
het gebied van digitaal procederen 
terug te draaien. Hoe kijkt u terug 
op alle inspanningen van de NOvA, 

om het digitaal procederen van de 
grond te krijgen?
‘Dit project is het digitaliseringsproject 
van de Rechtspraak en dat is eigenlijk 
volledig misgelopen. We moeten nu 
overstappen naar een digitalisering 
waarvan de balie maar moet zien hoe 
dat precies ingericht gaat worden. In 
ieder geval niet meer zo ambitieus 
zoals het ooit bedoeld was. Ik vind het 
buitengewoon jammer dat de Raad voor 
de rechtspraak en het ministerie van 
Justitie en Veiligheid er niet in geslaagd 
zijn eerder op de rem te trappen. Veel 
advocaten hebben kosten gemaakt voor 
het laten ontwikkelen van systemen 
om via een koppeling direct digitaal te 
kunnen procederen. Ook zien advoca
ten dat uiteindelijk de rechtzoekenden 
de dupe worden van het mislukken van 
het oorspronkelijke systeem.
Als je naar de toekomst kijkt, vind ik dat 
de minister voor Rechtsbescherming 
hier veel meer de regie moet nemen. 
Het gaat om 200 miljoen euro en een 
budgetoverschrijding van vele honder
den procenten. Ik vind het ook moeilijk 
te verkopen naar de sociale advocatuur. 
Aan de ene kant wordt met miljoenen 
gesmeten, aan de andere kant wordt 
beknibbeld op een misschien nog wel 
veel belangrijker dossier.’

Wat wilt u uw opvolger Johan 
Rijlaarsdam meegeven?
‘Dat hij vooral zichzelf moet blijven. 
Ik ga niet aanraden wat hij moet doen. 
Iedere algemeen deken moet dat voor 
zichzelf bepalen en daarin zijn eigen 
afweging maken. Je moet sowieso in 
het hele leven zo veel mogelijk jezelf 
blijven. Als je iets doet vanuit volle 
overtuiging, wekt dat vertrouwen bij 
degene met wie je spreekt. Ik ben in 
het verleden vaak mensen tegengeko
men die het niet met me eens waren, 
en andersom was ik het niet met hen 
eens. Maar het meest uitdagende in 
deze functie is dat je met anderen in 
gesprek moet kunnen blijven. Dat kun 
je alleen maar doen als je dicht bij je
zelf blijft. Als mensen denken dat je zit 
te draaien, gaat het mis en ben je weg.’

‘Aan de ene kant wordt met miljoenen 
gesmeten, aan de andere kant wordt 
beknibbeld op een misschien nog wel 
veel belangrijker dossier’

Lees ook de afscheidscolumn van 
Bart van Tongeren op pagina 106.
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ADVOCAAT IN 
DE POLITIEK

Het boek biedt inzicht in het 
gedachtegoed van Hiddema, maar 
ook in de wending die zijn leven nam 
vanaf het moment dat hij besloot met 
Thierry Baudet in zee te gaan. Het 
zal niet verbazen dat Hiddema zijn 
omgeving met enig dedain gadeslaat. 
De advocaat is niet uit roeping in de 
politiek gestapt. Het kwam op zijn 
pad, toen hij zich na het overlijden 
van zijn vrouw in een diep dal be
vond. Het bood hem de kans uit zijn 
zelfverkozen isolement te ontsnap
pen. Naar eigen zeggen heeft het 
een ander mens van hem gemaakt, 

iemand die complimenten maakt, 
vriendschappen onderhoudt en 
collegialiteit toont.
De advocatuur is naar het tweede 
plan verwezen. Hiddema noemt zich
zelf nu hobbyadvocaat en doet één 
zaak per maand. De strafpleiter zegt 
het partijprogramma van het FVD te 
onderschrijven, behalve het pleidooi 
voor een hogere straftoemeting. 
‘De straffen zijn al hartstikke zwaar. 
(…) Dat de rechters die straffen niet 
opleggen is een andere kwestie. 
Strafverhoging vind ik zo’n domme 
reflex, dat is simpele politiek.’

Er was al een boek over de strafpleiter 
Hiddema, verschenen in 2014. Nu ligt er een 
vervolg, met deze keer Hiddema als politicus. 
Niet alleen de hoofdpersoon, ook de auteur is 
dezelfde gebleven. Ghostwriter Stan de Jong 

nam een aantal gesprekken met Hiddema op en verwerkte die 
tot een boek, Mr. Hiddema in de politiek (Prometheus, 2018).

In Verdachte artsen – de verhouding 
tussen het medisch tuchtrecht en het 
strafrecht (Celsus juridische uitge
verij, 2018) beschrijft Bergsma de 
mogelijkheden na (vermeend) fou
tief handelen van een arts. Ze geeft 
de verhouding tussen het medisch 
tuchtrecht en het strafrecht aan en 
legt uit in hoeverre beide proce

dures onafhankelijk van elkaar 
kunnen worden gevoerd.
Bergsma beschrijft knelpunten, 
Europese jurisprudentie en rol 
van de verschillende betrokken 
partijen rondom de kwestie van de 
verdachte arts. Interessant en ver
rijkend, zowel voor specialisten op 
dit vakgebied als voor beginners.

KRUISENDE 
RECHTSGEBIEDEN
Hoever reikt het medisch beroepsgeheim, 
wat is vervolgingsbeleid van het Openbaar 

Ministerie bij medische zaken en hoe verhoudt het strafrecht 
zich tot het tuchtrecht bij artsen? Advocaat gezondheidsrecht 
Lidewij Bergsma van Dirkzwager wijdde er een boek aan.

GEHEUGEN-
GEHEIMEN
Voor advocaten die op 
een toegankelijke manier 
meer willen leren over 
herinneren en vergeten, 
is het laatste boek van 
neurowetenschapper 
Boris Konrad vertaald 
naar het Nederlands.

Valse getuigenverklaringen leiden 
volgens sommige schattingen 
vaker tot justitiële dwalingen 
dan alle overige oorzaken bij 
elkaar. Dat is een van de feiten 
die neurowetenschapper Boris 
Konrad aanhaalt in De geheimen 
van ons geheugen, vertaald uit 
het Duits door Marten de Vries 
(Ambo | Anthos Amsterdam, 2018). 
Behalve ‘hersenonderzoeker’ en 
geheugentrainer noemt Konrad 
zich ‘geheugenartiest’; hij treedt re
gelmatig op bij kampioenschappen 
geheugensport. Die entertainment
kant brengt Konrad ook naar zijn 
boek. Hij beschrijft op begrijpelijke 
wijze hoe het geheugen werkt (en 
soms juist niet), zich baserend op 
de meest recente wetenschappelijke 
inzichten. Zo laat Konrad onder 
meer zien hoe pseudoherinnerin
gen ontstaan, bijvoorbeeld bij on
dervragingen. Daarnaast geeft hij 
tips om het geheugen te verbeteren. 
Een ‘superbrein’ worden, is daar
mee volgens Konrad voor iedereen 
haalbaar.

GEZIEN
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CoLuMN
DOOR / TRUDEKE SILLEVIS SMITT

M r. X trad op namens een 
aannemer die vond dat 
een ambtenaar een sche

ve schaats reed – met een paar aan
nemers kon die ambtenaar lezen en 
schrijven, maar als hij iets moest 
aanbesteden bij een ‘vreemde aan
nemer’, dan deed hij zo moeilijk dat 
die het voortaan wel uit zijn hoofd 
zou laten mee te dingen. De amb
tenaar was van ‘verdeel en heers’, 
zette bewust opdrachten uit die de 
gemeente niet kon betalen, deed 
vervolgens de aannemers tekort 
en presenteerde dit dan als ‘mee
vallers’ aan de gemeenteraad. Dit 
en meer schreef mr. X in een brief 
aan de ambtenaar, met een kopie 
aan de gemeenteraad, waarbij zij er 
herhaaldelijk tussenflanste dat zij 
de visie van haar cliënte vertolkte.
Over het werk dat de cliënte voor de 
gemeente had gedaan, schreef mr. 
X: ‘Cliënte neemt de verantwoor
ding voor haar werk in tegenstelling 
tot u. Op diverse punten moet er 
hersteld worden, maar vanzelf
sprekend niet in de extreme mate 
die u heeft aangegeven in een on
uitputtelijke tsunami aan foto’s en 
punten in een warrige, onoverzich
telijke lijst.’ En: ‘Uw wijze van reage
ren is onprofessioneel te noemen en 
cliënte begrijpt niet waar u het lef 
vandaan haalt om zo te reageren.’
Ging mr. X in haar bewoordingen 
te ver? De ambtenaar vond van 
wel, maar de raad van discipline 
ZeelandWestBrabant ziet geen 
bezwaar. Ook de opmerking dat de 
gemeente zich schuldig maakte aan 
‘totaal onbehoorlijk en niet integer 
gedrag’ was geen probleem.

‘Namens cliënte,’ ‘vindt cliënte’, ‘aldus cliënte’ – je moet 
het als advocaat duidelijk zeggen als onaangenaamheden 
die je verkondigt niet uit je eigen koker komen. 
Mr. X struikelde over het woordje ‘belachelijk’.

Maar op één punt sloeg het goud
schaaltje door naar de andere kant. 
Dat betrof de volgende passage: 
‘Het blijft belachelijk dat u stelt dat u 
niet in het bezit bent van administra
tieve gegevens en revisies, certifica
ten. Cliënte blijft hierom verbaasd.’
De tuchtrechter vindt dat geen sprake 
is van tuchtrechtelijke verwijtbaarheid 
voor zover mr. X duidelijk namens 
haar cliënte had gesproken. De ge
bruikte bewoordingen waren scherp, 
maar niet klachtwaardig, gelet op het 
feit dat een advocaat het ‘gevoelen’ 
van een cliënt mag verwoorden.
In de zin over de administratieve 
gegevens echter had mr. X onvoldoen
de afstand genomen. Ze schreef dat 
de cliënte verbaasd bleef en had de 
stelling dat het belachelijk bleef tot 
haar eigen mening gemaakt. Daar
mee had mr. X onvoldoende profes
sionele afstand gehouden en zich 
onnodig grievend uitgelaten. Aldus 
de  tuchtrechter.
Dat verweerster een kopie van de brief 
aan de gemeenteraad stuurde, was 
niet klachtwaardig: de gemeenteraad 
was, als hoogste orgaan van de ge
meente, geen derde. Verder heeft een 
advocaat grote vrijheid bij de belan
genbehartiging. Je mag niet zonder 
redelijk doel de wederpartij schaden, 
maar dat kun je van het informeren 
van de gemeenteraad niet zeggen.
Mr. X kreeg een waarschuwing, maar 
appel staat nog open (ECLI:ECLI:NL: 
 TADRSHE:2018:169).

Mr. X noemt iets belachelijk

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

DENKFOUTEN 
ONTDEKKEN
Iedereen maakt denkfouten. 
Met de tips uit Ons feilbare 
denken op het werk zijn die 
sneller te herkennen.

De eerste indruk telt. Als een 
kantoor een prettige ontvangst 
heeft, met goede stoelen en dito 
koffie, stralen die elementen af op de 
hele organisatie. Dan zal dat bedrijf 
ook wel in orde zijn, is de denkfout 
die de meeste mensen dan maken; 
het zogeheten haloeffect. Deze en 
andere denk en inschattingsfouten 
zet wetenschapsjournalist en 
neuropsycholoog Chantal van 
der Leest op een rij in Ons feilbare 
denken op het werk (Business 
Contact, 2018). Het boek bevat 
de basiskennis over hoe mensen 
beslissingen nemen, voor een groot 
deel gebaseerd op onderzoek van 
onder meer Daniel Kahneman 
(bekend van Thinking, fast and slow). 
De tips die Van der Leest geeft 
helpen de lezer denkfouten op te 
sporen om ze in de toekomst te 
voorkomen of er juist slim gebruik 
van te maken.
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DUURZAAM
 KANTOOR HOUDEN

D eze vergaderruimte heeft 
geen enkele vaste verbinding 
met de gebruikelijke nuts

voorzieningen,’ zegt Taco Hovius, 
terwijl zijn blik over het Amsterdam
se IJ glijdt. Hij heeft net een inspire
rende meeting gehad op de geWoon-
boot, een autarkische woonark, op 
de NDSMwerf in AmsterdamNoord. 
Zonnepanelen en boiler zorgen voor 
warm water en vloerverwarming. 

Regenwater wordt opgevangen 
en gebruikt om het toilet door te 
spoelen. ‘Een uitgelezen plek om 
op de hoogte te worden gebracht 
van de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van duurzaam heid 
en  CO2reductie, vertelt Hovius (45) 
van STIJL Advocaten.
Bij het Amsterdamse advocatenkan
toor, gespecialiseerd in vastgoed en 
gebiedsontwikkeling, laten ze zich 

DOOR / MARISKA JANSEN

De opwarming van de aarde 
raakt iedereen. Ook enkele 
advocatenkantoren nemen 
hun verantwoordelijkheid.

regelmatig voorlichten over duur
zaamheid. Het kantoor staat partijen 
bij tijdens de bouw van windmo
lenparken. Ook ondersteunen ze 
ontwikkelaars en gebruikers van 
kantoorgebouwen en distributiehal
len die aan het zogenaamde BREE
AMkeurmerk voor duurzaamheid 
willen voldoen. ‘Professioneel gezien 
moeten we op de hoogte zijn van de 
nieuwste innovaties op het gebied 

©
 Shutterstock
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van duurzaamheid. Maar we willen 
ook de eigen medewerkers enthou
siast maken voor energiebesparing,’ 
zegt Hovius.

ZONNEPANELEN
Daarmee speelt STIJL in op de zorgen 
die leven over de opwarming van de 
aarde. Volgens een recent rapport van 
het wetenschappelijk klimaatbureau 
van de Verenigde Naties (IPCC) is op
warming van de aarde alleen nog met 
radicale stappen af te remmen. Wil 
de wereld de opwarming beperken 
tot 2 graden, dan moeten landen hun 
inspanningen verdrievoudigen.
‘Een urgente maatschappelijke op
dracht waar we allemaal mee te ma
ken krijgen,’ zegt ook Ivar Svensson 
(40), partner bij Geelkerken Linskens 
Advocaten in Leiden en Den Haag. 
‘Wij dragen 
ons steentje bij 
door het schei
den van afval, 
we gebruiken 
gerecycled 
kopieerpapier. 
Op maandag 
serveren we een vleesloze lunch.’
Liever had hij grotere stappen 
gezet, zoals het opwekken van eigen 
energie. Maar het historische pand 
waarin ze zijn gevestigd, heeft de mo
numentenstatus. ‘Dat betekent dat 
innovatie niet kan,’ zegt Svensson. 
‘Er mogen geen zonnepanelen op 
het dak en het enkel glas kan niet op 
zinvolle wijze worden vervangen.’

Bij STIJL Advocaten, gehuisvest in 
een modern gebouw, spelen deze be
perkingen niet. Ze hebben het plan 
op korte termijn zonnepanelen te 
nemen, in nauwe samenwerking met 
de buurt. ‘Het zou mooi zijn als de 
hele straat straks gebruikmaakt van 
een buurtaccu met zonneenergie,’ 
zegt Hovius.

GROENE CLUB
Op de Amsterdamse Zuidas bunde
len ze de krachten al langer. In 2012 
is de Green Business Club Zuidas 
opgericht. Een netwerk van orga
nisaties en bedrijven dat van het 
kantorenhart het meest duurzame 
gebied van Nederland wil maken. Ze 
voeren slimme veranderingen door. 
Zo plaatsten ze een vergistingsin
stallatie die organisch afval omzet in 

compost, en voeren 
ze actie tegen voed
selverspilling. Ook 
advocatenkantoor 
Houthoff is aan
gehaakt bij deze 
‘groene club’.
‘Een van de groot

ste innovaties op de Zuidas is dat we 
warmte en koude opslaan onder de 
nabijgelegen Nieuwe Meer,’ zegt Dave 
Cohen (40) van Houthoff. ‘’s Zomers 
wordt er warmte opgeslagen voor ge
bruik in de winter en andersom. We 
stoten met die bodemenergie bedui
dend minder CO2 uit.’ Bij Houthoff 
staat het onderwerp hoog op de 
agenda, vertelt Cohen. ‘Op al onze 

‘We gebruiken 
ons koffiedik 
om paddenstoelen 
op te kweken’

kantoren nemen we zo veel mogelijk 
energiezuinige maatregelen, onder 
andere op onze verlichting. En we 
gebruiken ons koffiedik om padden
stoelen op te kweken die vervolgens 
in de bedrijfsrestaurants worden 
verwerkt. We eten hier geregeld oes
terzwammen.’
Uiteraard krijgt ook het forensenver
keer als een van de grootste milieu
vervuilers aandacht. Werknemers 
van de Amsterdamse Zuidas die in 
het ‘noorden’ wonen, konden dit jaar 
een maandlang gratis reizen met de 
pas opgeleverde Noord/Zuidlijn. Bij 
Houthoff hebben medewerkers de 
beschikking over een NSbusiness 
Card. Dat geldt ook voor STIJL Ad
vocaten in het centrum van de stad. 
‘Het blijft aan de medewerkers of ze 
er daadwerkelijk gebruik van maken,’ 
zegt Hovius.
Werkverkeer is belangrijk als het 
gaat om CO2reductie, reageert Marc 
Davidson, milieufilosoof aan de 
Universiteit van Amsterdam. ‘Een 
bedrijf dat wil vergroenen, doelt vaak 
op energieverbruik in het pand. Maar 
je moet ook kijken naar het reisge
drag van je werknemers. Moedig het 
gebruik van schone manieren van 
reizen aan, zoals elektrische auto’s 
en de fiets. Doe aan teleconferencing. 
Probeer als er internationale bespre
kingen zijn er niet naartoe te vliegen.’

PAPIERLOOS
Een andere grondstof waarop kan
toren kunnen besparen, is papier. 

Advocatenblad_2018_10.indd   41 07/12/2018   12:08:13



2018  |  10

42 aChTErGroND ADVOCATENBLAD

Bijvoorbeeld door een milieuvrien
delijke printer te nemen, en zo veel 
mogelijk zwartwit en dubbelzijdig te 
printen. Of nog beter, helemaal niet 
meer te printen. Al lijkt die laatste 
optie voorlopig nog toekomstmuziek.
‘Dat de digitalisering van de recht
spraak is vastgelopen, helpt niet bij 
de ambitie om papierloos te werken,’ 
oordeelt Ivar Svensson. ‘Ik denk dat 
digitalisering op de lange termijn be
ter is, maar het is ook goed om na te 
denken over de footprint van iets. Van 
de energie die nodig is om een tablet 
te produceren, kun je heel veel papier 
maken. Maar voor het gebruik van 
papier heb je een printer nodig en die 
ook moet worden geproduceerd.’
Ook bij Hovius denken ze na over ver
mindering van het papierverbruik.
‘We zijn bezig met het digitaliseren 
van de bibliotheek, maar daar lopen 
we nog tegen vragen aan. Hoe kun
nen we de digitale boeken beschik
baar maken voor het hele bureau? 
Daar komen nu ontwikkelingen in. 

We maken vergaand gebruik van le-
gal intelligence, een slim ICTsysteem 
dat het doorzoeken van bronnen 
eenvoudiger maakt,’ zegt Hovius. 
‘Ik denk dat we uiteindelijk toegaan 
naar een volledige digitale biblio
theek en nagenoeg digitaal werken.’
De zelfwerkzaamheid is mooi, maar 
uiteindelijk niet voldoende, verwacht 
milieufilosoof Davidson. In zijn 
ogen zijn drastische stappen nodig. 
‘Ik denk niet dat bedrijven met alleen 
papiermaatregelen en zonnepanelen 
op het dak hun milieudoelen halen. 
Het is belangrijk dat bedrijven snel 
van het gas af gaan en volledig over
schakelen op duurzame energie die 
ook echt groen is.’

Vier sterren voor CMS

CMS verkreeg voor haar kantoor in de ‘South Tower’, onderdeel van het gebouw 
‘The New Atrium’ aan de Zuidas, in november het 4-sterren BREEAM Excellent 
Nieuwbouw en Renovatie Oplevercertificaat.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method. Het is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van 
gebouwen te bepalen. Het certificaat wordt uitgegeven door de Dutch Green 
Building Council.

Willem Hoorneman, managing partner bij CMS Nederland: ‘Wij willen op een 
verantwoorde wijze omgaan met energie en milieu waarbij wij ons realiseren dat 
iedere verandering begint in de eigen persoonlijke en zakelijke kring. Wij vinden 
het dan ook van belang om op ons kantoor aan de Zuidas balans te creëren 
tussen duurzame en economische belangen.’

Het pand beschikt over zonnepanelen op het dak en kent een zogenaamde 
klimaatgevel. Door deze gevel wordt in de zomer de warme lucht tussen de 
binnenste en buitenste ‘huid’ van het gebouw geventileerd. Hierdoor blijft het 
binnen koel. In de winter wordt de ventilatie afgesloten waardoor de stilstaande 
warme lucht het gebouw juist verwarmt. Ook is er energiezuinige ledverlichting.

‘Het is goed om na 
te denken over de 
footprint van iets’
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tiende keer. Het adviesbureau greep 
de gelegenheid aan om de balans op 
te maken. Hoe heeft de Amerikaanse 
advocatuur zich in het achterliggen
de decennium ontwikkeld?
In 2009 was het idee om de enquête 
te starten ingegeven door de recessie 
die de Amerikaanse economie het 
jaar daarvoor in haar greep nam. 
En hoewel bepaald geen sinecure, lag 
het antwoord voor de hand. Kosten
besparing: tarieven omlaag, perso
neelsbestand inkrimpen.

EVOLUTIE
Anno 2018 is het voor de advocatuur 
veel complexer, stelt Altman Weil 
vast. ‘De dreiging is veel breder, 

VERBORGEN 
OVERCAPACITEIT 
IN AMERIKAANSE 
ADVOCATUUR

Veel Amerikaanse 
advocatenkantoren 

laten zich in slaap sussen 
door de economische 

hoogconjunctuur. Feitelijk 
zijn er simpelweg te veel 

advocaten, zegt legal 
consultant Altman Weil 

in zijn jaarlijkse 
onderzoeksrapport.

DOOR / KEES PIJNAPPELS H et is zo langzamerhand tradi
tie geworden in de Ameri
kaanse advocatuur. Elk jaar 

houdt adviesbureau Altman Weil een 
enquête onder de kantoren, met als 
thema Law Firms in Transition.
Bijna de helft van alle grote kantoren 
(> vijftig advocaten) doet inmiddels 
mee aan het onderzoek. Ze geven 
antwoord op vragen als ‘Hoe heeft de 
vraag naar uw diensten zich ontwik
keld?’ en ‘Wat denkt u dat de tarieven 
dit jaar doen?’ Aldus ontstaat een 
aardig beeld van zowel gemoedstoe
stand als ambities van de branche.
Ook dit jaar hield Altman Weil de 
enquête, dit keer met een bijzonder 
tintje. Het was namelijk voor de 
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kent meer nuances en is in de eerste 
plaats aangewakkerd door de kracht 
van de technologische evolutie, 
waardoor juridische diensten meer 
en meer algemeen en commercieel 
kunnen worden benut. Deze nieuwe 
dreiging is niet zozeer het gevolg 
van de recessie, maar is er wel door 
versneld.’
Het adviesbureau waarschuwt voor 
de gevolgen van de nieuwe dreiging. 
De meeste kantoren hebben in de na
sleep van de recessie hun organisatie 
en financiële huishouding netjes op 
orde gebracht. Hoewel slechts een 
enkeling weer op het niveau zit van 
voor de recessie, hebben de meesten 
wel weer een comfortabel peil bereikt 

dankzij het opkomend economisch 
tij. Al met al wordt er dik verdiend in 
de Amerikaanse advocatuur.
Juist daarin schuilt het gevaar, 
denkt Altman Weil. ‘Dat creëert in 
veel kantoren een vals gevoel van 
veiligheid en leidt tot een van ver
keerde focus. In reactie op de vorige 
recessie verzuimt men de volgende 
te onderkennen. De meeste kantoren 
kijken alleen naar de korte termijn, 
richten zich op de groei van bestaan
de activiteiten. Ze verzuimen naar de 
lange termijn te kijken en een ant
woord te formuleren voor structurele 
 dreigingen.’
Over meerdere jaren bezien gaat het 
allesbehalve crescendo, waarschuwt 

de consultant. Slechts veertig procent 
van de kantoren maakt melding 
van drie achtereenvolgende jaren 
van groei. Dat de meerderheid daar 
niet op kan bogen, toont volgens 
Altman Weil aan dat de juridische 
markt moeilijker en minder stabiel is 
geworden.
De analisten van Altman Weil menen 
dat te weinig kantoren zich onder
scheiden met nieuwe werkwijzen en 
nieuwe technologieën. Terwijl dat 
precies is wat de cliënten willen. Die 
eisen óf hetzelfde voor minder geld 
óf meer voor hetzelfde óf allebei. Als 
de bestaande kantoren daar niet 
in kunnen voorzien, zijn er genoeg 
alternatieve juridisch dienstverle
ners die graag het stokje overnemen 
en wél gebruikmaken van moderne 
technologie.

OVERAANBOD
De gouden tijden van weleer zijn 
voorbij en komen niet meer terug, 
benadrukt de consultant nog 
maar eens. ‘Per saldo hebben veel 
kantoren te veel advocaten. Het 
gemiddeld aantal declareerbare 
uren per advocaat per jaar is sinds 
de recessie met enige honderden 
gedaald. Tenzij het overaanbod 
aan advocaten significant daalt, 
is het niet waarschijnlijk dat 
zich dat herstelt. Steeds meer 
juridisch werk wordt door bedrijven 
inhouse gedaan, verplaatst naar 
nietadvocatenkantoren of 
geautomatiseerd met hulp van 
technologische toepassingen.’
Altman Weil drukt de Amerikaanse 
advocatenkantoren dan ook op het 
hart werk te maken van innovatie, nu 
het nog kan. Maak gebruik van slim
me technologie en onderscheid je van 
de concurrentie, is de boodschap. 
‘Zij die de dringende noodzaak om 
te veranderen niet onder ogen zien, 
kunnen uiteindelijk weleens een on
overbrugbare achterstand oplopen.’

Het rapport ‘Lawfirms in 
Transition 2018’ is te vinden via 
www.altmanweil.com/lfit2018/.

Door overcapaciteit verwatert de 
winstgevendheid bij 58% van de kantoren

59% van de kantoren voelt onvoldoende 
economische noodzaak om echt te veranderen

50% van de kantoren denkt níét dat ze 
extra waarde bieden die hen onderscheidt 
van concurrenten

Slechts 38% van de kantoren is actief bezig met 
het testen van innovatieve ideeën en methoden

69% van de kantoren gelooft dat het tempo van 
veranderingen toeneemt. Dat percentage ligt 
overigens al sinds 2012 boven de 60

In 51% van de kantoren hebben de equity 
partners te weinig omhanden

In 69% van de kantoren verzetten de partners 
zich tegen veranderingen
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Bron: Law Firms in Transition 2018: An Altman Weil Flash Survey
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GRENZELOOS 
PLEITEN
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Den Haag is de hoofdstad van 
het internationale recht. Niettemin 
zijn Nederlandse advocaten bij 
de internationale gerechtshoven 
op een hand te tellen.

A l meer dan een eeuw 
komen landen naar het 
Haagse  Vredespaleis om 

op beschaafde wijze hun soms 
wereldschokkende burenruzies uit 
te praten. Sinds de jaren negentig 
is ‘The Hague’ ook een schrikbeeld 
voor dictators en krijgsheren, die er 
terechtstaan voor misdrijven tegen 
de mensheid.
‘De inzet van zo’n internationaal 
geschil is enorm groot,’ zegt Phon 
van den Biesen: ‘Oorlog.  Kernwapens. 
Aanspraken op stukken land of zee. 
Dat maakt dit werk zo interessant 
en bevredigend.’ Hij krijgt vaak 
vragen van collega’s of studenten. 
Hoe is hij zover gekomen? Wat zijn 
de verschillen met ons eigen rechts
stelsel? ‘Het werkt allemaal wat 
anders dan in het Nederlandse recht,’ 
zegt Caroline Buisman, die ook 
ruim  internationale ervaring heeft: 
‘Wat mij betreft kunnen we er hier 
nog wat van opsteken.’
Het is een select gezelschap. Eén 
advocaat treedt regelmatig op bij 
het  Internationaal Gerechtshof, 
het ICJ. Vijf tot tien Nederlandse 
advocaten staan verdachten bij voor 
het Inter nationaal Strafhof of een 
inter nationaal tribunaal. En dan is er 
nog een raadsman die soms betrok
ken is bij het permanente Hof van 
Arbitrage (ook in het Vredespaleis). 
Dat is het wel zo’n beetje. De interna
tionale rechtspraak blijkt in Neder
land  paradoxaal genoeg een klein 
 wereldje. Je moet er mensen kennen.
‘Ik ben er via een omweg ingerold,’ 
vertelt Van den Biesen (1952) op 
zijn kantoor aan de Amsterdamse 

DOOR /  MARCO DE VRIES

Herengracht. Eind jaren tachtig 
proce deerde hij namens een groep 
van twintigduizend activisten 
tegen plaatsing van kruisraketten 
in  Nederland. Hij hielp een inter
nationale club oprichten van juris
ten tegen kernwapens en werd een 
paar jaar later door een van de leden 
gevraagd om te helpen bij een zaak 
voor het Internationaal Gerechtshof. 
Een kort geding van Bosnië tegen 
Servië. Het was 1993, de oorlog was 
nog maar net begonnen. ‘Ik wilde 
graag helpen, desnoods als krullen
jongen of tassendrager,’ lacht Van den 
Biesen: ‘We wonnen ook nog. Servië 
werd  veroordeeld. We waren heel blij. 
Het leek een mijlpaal.’

BODEMPROCEDURE
Maar de oorlog ging door. Het 
ergste moest nog komen. VNam
bassadeur voor Bosnië Mohammed 
Sacirbey vroeg Van den Biesen om 
Deputy Agent te worden in de bodem
procedure. ‘Dit soort internationale 
rechtszaken doe je met een team 
van minimaal vijf, zes juristen, vaak 
hoogleraren. En daarnaast nog een 
aantal researchers,’ legt Van den 
 Biesen uit: ‘Ik mocht ze bij elkaar 
gaan zoeken en aansturen. Een 
enorme eer en heel uitdagend om 
met die experts op gelijk niveau te 
over leggen.’ Het werd met veertien 
jaar de langstlopende, en waarschijn
lijk ook meest beladen zaak uit de 
 geschiedenis van het ICJ.
Zijn de feiten in dit soort zaken vaak 
goed gedocumenteerd, bewijs van 
intellectueel daderschap ligt veel 
moeilijker. In hoeverre zijn politieke 
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leis gaat er anders aan toe dan voor 
de Nederlandse rechter, ondervond 
Van den Biesen. Stukken moesten 

in 125voud worden aangeleverd, 
op een speciaal formaat papier. 

Iedereen moet pleiten in het 
 juridische of wetenschappe
lijke tenue van zijn eigen land. 
Dus zie je allerlei verschillen
de toga’s, pruiken en profes

sorale hoeden voorbijkomen.
Over alle proceshandelingen en 

termijnen wordt onderhandeld, 
want alles moet met instemming 

van beide partijen. Interpellaties 
komen niet voor. ‘Heel soms stelt een 
van de vijftien rechters tijdens de zit
ting een vraag,’ zegt Van den Biesen: 
‘Dan krijg je diezelfde vraag ’s avonds 
op papier bezorgd met het verzoek 
om binnen een week schriftelijk te 
antwoorden. Ze willen voorkomen 

dat een advocaat spontaan antwoord 
geeft en later vanuit de hoofdstad 
wordt teruggefloten.’

SREBRENICA
Een paar kilometer van het monu
mentale Vredespaleis verrijzen de 
speelse schaakbordgevels van het 
Internationaal Strafhof (ICC) uit de 
Scheveningse duinen. Caroline Buis
man (1970) van het recent opgerichte 
Amsterdamse kantoor BijzonderStraf
recht Advocatuur, is als een van de 
weinige Nederlandse advocaten nauw 
verbonden aan het strafhof. Ze zit 
zelfs in het bestuur van de ICC Bar 
Association en verdedigde verdachten 
uit Congo, Rwanda, Kosovo, Kenia 
en Sierra Leone. ‘Ik wilde altijd al iets 
internationaals,’ vertelt ze: ‘Maar ik 
heb ook veel geluk gehad.’
Na haar studie in Leiden liep ze in 
1999 stage bij de openbaar aankla
ger van het Joegoslaviëtribunaal. 
‘Mijn zaak ging over een kleine vis 

waar eigenlijk weinig bewijs tegen 
was,’ herinnert Buisman zich: ‘Een 
praatjesmaker met een onervaren 
Kroatische advocaat. In zo’n typisch 
Angelsaksisch kruisverhoor werd 
de man helemaal klemgezet. Er was 
ook een psychopaat die zich sir Adolf 
noemde. Hij was duidelijk verminderd 
toerekeningsvatbaar, maar kreeg toch 
veertig jaar. Als stagiair volgde ik de 
zittingen vanaf de publieke tribune, 
tussen de familie van de verdach
ten. Er werd veel gehuild. Ik zag een 
Kroaat die onder dwang mannen had 
geëxecuteerd in Srebrenica. Hij was 
gefolterd, een gebroken man. Ik vond 
dat heftig. Daar is de advocaat in mij 
opgestaan.’
Een paar jaar later kon ze aan de slag 
bij de verdediging van het Rwanda
tribunaal. Vierenhalf jaar werkte ze in 
Arusha, Tanzania in het defense team 

van een Hutu generaal. 
‘Destijds kreeg ik vaak ver
wijten,’ zegt ze: ‘Hoe kun 
je verdachten van genocide 
bijstaan? Mijn drijfveer is 
het menselijke aspect, juist 
in zo’n zwaarbeladen zaak. 
Hoe heeft het zover kunnen 

komen en wie is nu precies verant
woordelijk? Dat ligt vaak veel inge
wikkelder dan regeringen en ngo’s 
willen doen geloven. Het leed van de 
slachtoffers is vreselijk, maar ze zijn 
lang niet allemaal uit op wraak.’
Vanuit Nederland staat ze Victoire 
Ingabire bij, de Hutu vluchtelinge die 
terugkeerde als presidentskandidaat, 
jaren vastzat in Rwanda en onlangs 
is vrijgelaten. Is ze niet bang partij te 
kiezen in een ingewikkeld en gruwe
lijk conflict? ‘Ik verdedig ook Tutsi’s,’ 
zegt ze: ‘Ik doe niets af aan de geno
cide. Maar ik spreek me wel uit tegen 
het huidige regime in Rwanda.’
‘Ik kies altijd bewust partij,’ zegt Van 
den Biesen: ‘Ik wil graag een publiek 
belang verdedigen, tegen kernwapens 
en destijds tegen de agressor Servië. 
In zo’n zaak met honderdduizend 
doden, tienduizenden verkrachtin
gen en miljoenen ontheemden ga 
je niet collegiaal handen schudden 
met de tegenpartij op de gang van het 

en militaire leiders verantwoordelijk 
voor excessen op het slagveld?
Op die uiteindelijk politieke vraag 
strandde ook de slepende zaak van 
Bosnië tegen Servië. De oorlog was al 
jaren afgelopen en Milošević was zelfs 
al overleden in zijn Scheveningse cel. 
Toch oordeelde het ICJ dat Belgrado 
niet medeplichtig was aan genocide. 
‘Dat was een grote teleurstelling,’ zegt 
Van den Biesen: ‘Het Hof volgde ons 
in de meeste punten, maar trok niet 
onze conclusie. Het Hof oordeelde 
wel dat Servië zijn verplichting om 
genocide te voorkomen niet had 
nageleefd en Karadzic en Mladic toen 
nog niet had uitgeleverd. Maar niet de 
hoofdprijs waar we op koersten.’
Nog tijdens de BosnischServische 
zaak werd Van den Biesen benaderd 
voor andere geschillen. Hij stond het 
Afrikaanse Djibouti bij in een proces 
tegen Frankrijk. Hij was betrokken 
bij een Advisory Opinion van het Hof 
over kernwapens. Daarna procedeer
de hij namens de Marshalleilanden 
om de jurisprudentie over het gebruik 
van kernwapens nog wat scherper 
te krijgen. ‘Dat land ondervindt nog 
altijd de gevolgen van atoomproeven,’ 
zegt Van den Biesen: ‘Helaas werd die 
zaak door het Hof – in een in vakkrin
gen behoorlijk omstreden uitspraak – 
nietontvankelijk verklaard. Nu, vier 
jaar later, staat proliferatie van kern
wapens weer helemaal op de agenda.’
Procederen in het deftige Vredespa

‘Mijn drijfveer is 
het menselijke 
aspect, juist in een 
zwaarbeladen zaak’

Ph
on

 va
n d

en Biesen
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voldoening,’ zegt hij: ‘Samen ideeën 
 verzamelen voor een pleidooi, re-
search laten doen, nieuwe juridische 
wegen verkennen. Het internationale 
recht is ook nog zo in ontwikkeling.’

VETPOT
Financieel is het geen vetpot. ‘Er is 
een klein groepje hoogleraren dat 
bij het ICJ veel voor het hekje staat,’ 
zegt Van den Biesen: ‘Maar ik kan er 
mijn Nederlandse praktijk niet voor 
opgeven. De Marshalleilandenzaak 
was een drama. Er is een soort toe
voegingsregeling voor kleine, arme 
landen, maar dat werkt pas als je de 
preliminaire fase door bent. We heb
ben dus drie jaar pro bono gewerkt. 
Maar het ging over kernwapens, dus 
dan moet het maar.’
En had Charles Tay
lor – veroordeeld voor 
een burgeroorlog om 
bloed diamanten – 
diepe zakken? ‘Dat 
weet ik niet,’ glimlacht Buisman: 
‘Dat is in ieder geval nooit aange
toond. Ik word meestal betaald uit 
een rechtsbijstandsfonds. Over geld 
wordt altijd geklaagd, maar het 
betaalt beter dan de Nederlandse 
toevoegingszaken. Soms krijg je een 
lumpsum, soms een vast maand
bedrag. De zaken lopen gemiddeld 
natuurlijk veel langer en er is budget 
voor veldonderzoek.’
Tips voor studenten of collega’s 
vindt ze moeilijk. Laat je gezicht 
zien op lezingen en bijeenkomsten 
in Den Haag. Bouw een netwerk 
op. Doe een Angelsaksische master 
(LLM) erbij. Schrijf een proefschrift. 
‘Ik heb geluk gehad dat het nog 
niet potdicht zat. Nu zijn er min
der zaken en meer mensen die 
gespecialiseerd zijn.’
‘In principe moet je gepro
moveerd zijn, liefst ook met 
een leerstoel,’ adviseert Van 
den Biesen: ‘Internationale 
collega’s hebben vaak gepro
beerd mij bij een nieuwe zaak 
te betrekken. Maar zo’n land 
accepteert alleen academische 
hotshots. Verder staan hun eigen 

Vredespaleis. De Serviërs verweten 
de Bosniërs ook allerlei oorlogsmis
daden. Ze hadden de gewoonte om 
op zitting weerzinwekkende foto’s 
te presenteren van verminkte lijken. 
Daar waren wij veel terughoudender 
in. Oorlog levert geen mooie plaatjes 
op. Maar ik heb nooit spijt gehad van 
mijn stellingname.’

CHARLES TAYLOR
De afgelopen jaren verdedigde Buis
man rebellen uit Congo en Kosovo, 
maar ook het voormalig staatshoofd 
van Liberia. ‘Charles Taylor zag ik 
twee keer per week in de gevangenis 
van Scheveningen,’ vertelt ze: ‘Dan 
noemde ik hem wel mister President, 
ja. Maar naar mij was hij een char
mante, vriendelijke man. De sfeer in 
die gevangenis is ook verrassend ami
caal. De Afrikanen voetballen tegen 
de Joegoslaven. Gezworen vijanden 
zie je opeens verbroederen.’
Wat haar opviel, was dat de tribu
nalen allemaal een Angelsaksische 
inslag hadden. De tegenstelling werd 
nog versterkt door institutioneel 
wantrouwen. In de gebouwen van het 
Joegoslaviëtribunaal werden advoca
ten zo veel mogelijk geweerd. ‘Op alle 
deuren zaten stickers: Verboden voor 
rodekaarthouders, advocaten dus,’ 
lacht Buisman: ‘We mochten zelfs de 
kantine en de bibliotheek niet in.’
Het wantrouwen is nu minder. De 
Bar Association praat tegenwoordig 
zelfs mee over het beleid van het ICC. 
‘We hebben hard moeten werken 
om meer inspraak te krijgen,’ zegt 
Buisman. De procesregels van het 
ICC voelen wat meer continentaal. 
‘Maar vergeleken met het Nederland
se systeem blijft het een tweepartij
enstelsel, waar je als verdediging een 
eigen zaak moet opbouwen,’ analy
seert Buisman: ‘En dat is goed. Er is 
geld om eigen onderzoek te doen, tijd 
voor getuigen op zitting. Het maakt 
het werk van advocaat niet alleen 
interessanter maar ook beter.’
Van den Biesen noemt het werken in 
een internationaal team verfrissend. 
‘Om een langere periode samen 
aan een zaak te werken, geeft veel 

hoogleraren allemaal te dringen.’
Daar komt bij dat de internationale 
rechtsorde, na twee decennia bloei, 
nu van verschillende kanten poli
tieke tegenwind heeft. Bij het ICC 
stagneert het aantal nieuwe zaken. 
Er lopen wel internationale onder
zoeken in bijvoorbeeld Syrië, Afgha
nistan en Irak. Zo nu en dan laait de 
kritiek op het Strafhof weer op, zoals 
na de recente vrijspraak in hoger 
beroep voor de Congolese krijgsheer 
JeanPierre Bemba. ‘Het ICC is nog 
geen succesverhaal,’ erkent Buis
man: ‘Het heeft een moeilijke start 
gehad. Ik heb meer vertrouwen in 
de nieuwe aanklager, maar het blijft 
lastig schipperen tussen rechtvaar
digheid en politieke realiteit.’

Het Internationaal Gerechtshof 
kampt met hetzelfde dilemma. 
Phon van der Biesen: ‘Als ik somber 
ben, denk ik: het ICJ is vooral goed 
in grensdisputen. De permanente 
leden van de Veiligheidsraad hebben 
altijd een rechter in het ICJ en de 
rechters volgen in de praktijk bijna 
altijd de lijn van hun hoofdstad. Aan 
de andere kant is het verstandig dat 
ze niet alleen bepalen wat het recht 
is, maar ook een uitspraak doen die 
ten uitvoer kan worden gelegd.’

Caroline B
uis

m
an

‘Het betaalt beter dan 
Nederlandse toevoegingszaken’
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D aar zit je, aan tafel. Aan de 
overkant die potentiële cliënt 
die je graag zou binnenha

len. Je hebt voldoende te bieden: 
ervaring, kennis, reputatie, kwaliteit 
voor een passend tarief. Het gesprek 
draait uit op een mislukking.
Wat zeg je later tegen je collega’s? 
Er was geen klik. Weg cliënt, weg 
opdrachten.
Herkenbaar, zegt founder, trainer en 
coach Hans Bergmans van het Insti
tute for Attitude and Persuasion.
‘Een “klik” moet je maar treffen. 
Dat is een natuurlijk en persoonlijk 
vertrouwen dat spontaan ontstaat 
tussen mensen die elkaar niet ken
nen. Dat komt niet al te vaak voor.’ 
De ervaring heeft Bergmans geleerd 
dat slechts in maximaal vijf procent 
van de contacten sprake is van een 
‘contactkwaliteit’ met een dikke 10 
op de schaal van 010.
Bergmans weet ook hoe het komt. 
‘Advocaten zijn lang niet altijd 
geïnteresseerd in de persoon achter 
de cliënt. Er zijn er voldoende die 

zeggen: ik ga voor de inhoud, dus ben 
ik een goede advocaat. Zij vinden “dat 
commerciële” niet hun ding. Hebben 
ze ook niet nodig, zeggen ze: ik heb 
een goede reputatie en genoeg werk.’ 
Die advocaten realiseren zich volgens 
Bergmans niet dat niet vakkennis de 
onderscheidende factor is, maar het 
vermogen mensen aan zich te binden.
De helft van de advocaten heeft 
volgens Bergmans een magere ‘klik
score’ van 4, 5, 6 of 7. ‘De advocaat 
voelt dat hij moet leuren, bedelen of 
kortingen moet geven om niet met 
lege handen thuis te komen. Dat gaat 
ten koste van het gevoel van eigen
waarde en dat geeft dan ook die gêne. 
Dat zijn de advocaten die ook snel 
zeggen: laat maar zitten.’
De oplossing  ligt in een andere 
houding. ‘Je mag wel hopen dat je 
potentiële cliënt een andere attitude 
aanneemt maar zo werkt het niet: 
jíj moet veranderen. De advocaat is 
verantwoordelijk voor de relatie met 
de cliënt, en dus voor de contactkwa
liteit, en niet andersom.’

Gêne, zegt Bergmans, is niets anders 
dan een excuus om niet succesvol te 
zijn. ‘Ik haal geen opdrachten binnen 
omdat ik gêne heb om commercieel 
te zijn. Ik ben toch geen verkoper, 
geen gladde jongen? In de advocaten
wereld is verkopen not done.’

BEWUSTWORDING
Volgens Bergmans moeten advo
caten zich bewust worden van hun 
natuurlijke belemmeringen en 
vooroordelen die ze hebben over 
hun cliënten. ‘Bij het koffieapparaat 
op kantoor praten ze zo over hun 
cliënten: straks heb ik een afspraak 
met die Hagenaar, zal wel lastig 
worden met die autohandelaar. Als je 
je dat realiseert, moet je je tijdens het 
gesprek dwingen daar positief in te 
staan. Er bestaan clichébeelden over 
zijn beroepsgroep, maar déze man of 
vrouw ken ik verder niet, ik geef hem 
of haar alle kans.’
Want vergeet niet, vult hij aan: aan 
tafel heeft de cliënt ook vooroordelen 
over de advocaat. ‘Als er zo twee men

VAN GÊNE 
NAAR GUNNEN

Als het eerste gesprek 
met een mogelijke 
cliënt moeizaam 
verloopt, houdt menig 
advocaat het voor 
gezien. De gêne om 
commercieel hoog 
in te zetten, is vaak 
groot. Toch kán die klik 
tot stand komen, met 
gunning tot gevolg.

DOOR /  MICHEL KNAPEN
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Wim Weijers (53), contracten- en ondernemingsrecht
FALCQ Advocaten, Valkenswaard
‘Die beelden over advocaten herken ik wel. Ik hoorde onlangs iemand over mij 
zeggen: hij is advocaat maar toch wel een leuke vent. Tóch wel. Zo’n beeld kun 
je meenemen als je in gesprek gaat met een cliënt, om de klik te bevorderen 
die nodig is voor een goede samenwerking.
Iedereen kent ook wel het beeld van de receptietijger. Ook ik dacht dat je 
met een tas aan opdrachten naar kantoor moest terugkeren als je naar een 
ondernemersbijeenkomst was geweest. Maar dat ging moeizaam en ik voelde 
me ongemakkelijk. Krampachtig ook – en dan werkt het niet. Verkopen is niet 
met een stapel visitekaartjes, folders en een glad verhaal langs potentiële 
cliënten gaan. Voor mij niet tenminste.
Iedereen heeft een type klant dat hem goed ligt. Ik zoek nieuwe klanten bij 
voorkeur via het netwerk van mijn bestaande klanten en relaties. Heb ik een 
goede klik met klant A, dan is de kans groot dat ik die klik ook heb met B, die 
een relatie is van A. Als A tevreden over mij is, dan vind ik dat fijn om te horen 
maar ik vraag hem vooral om het te vertellen tegen anderen. Zo kun je klanten 
best inzetten om nieuwe klanten te vinden.
Soms zoekt een klant een bepaald type advocaat. Het bekende beeld van 
de advocaat die meteen met de vuist op tafel slaat, bijvoorbeeld. Zo ben ik 
niet. Als dat beeld toch in het hoofd van de klant zit, dan kun je verkopen 
wat je wilt, maar dan gaat het niet lukken. Niet doen, dus. Bij jezelf blijven. 
Als die klik er mogelijk in zit maar nog niet is uitgekomen, geldt de belangrijke 
regel: niet te veel zenden, wat advocaten maar al te graag doen, maar vooral 
luisteren, horen wat de klant bezighoudt en op het goede moment inhaken.’

Jorrit Kilian (38), ondernemings- en verbintenissenrecht
Forward Advocaten, Tilburg
‘Toen we vijf jaar geleden met dit kantoor begonnen, had mijn compagnon een 
eigen praktijk, maar moest ik helemaal vanaf nul een praktijk opbouwen. Een 
oud-collega die in het verleden voor businessbladen advertenties verkocht, 
hebben wij in dienst genomen omdat zij veel bedrijven kende. Onze methode: 
koude acquisitie. Mensen uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Dat zat 
een beetje in onze genen: mijn compagnon en ik kwamen van Holla Advocaten 
en dat kantoor deed zo’n beetje als eerste aan cold calling.
Maar dan komt stap twee: leidt zo’n eerste gesprek ook tot een klik? Dat blijft 
lastig. Soms heeft een mogelijke cliënt er helemaal geen zin in en zou hij het 
liefst weglopen. Je legt netjes uit wat je voor hem kunt betekenen maar toch 
is het trekken aan een dood paard. We proberen wel altijd de juiste persoon 
naar zo’n gesprek te sturen. Is het een vastgoedjongen? Dan kan collega A het 
beste gaan. Iemand uit de maakindustrie? Dan collega B.
De tactiek is de commerciële voelsprieten aan te zetten. Niet vol ingaan 
op dossierniveau. Ik heb weleens gelezen dat tachtig procent van zo’n 
visitekaartjesgesprek moet gaan over alledaagse onderwerpen en twintig 
procent over de zaak zelf. Maar ‘verkopen’ blijft een onderontwikkelde skill bij 
sommige advocaten.
Loopt een gesprek toch niet, dan gaan we dat later analyseren. Wat ging er 
mis? Te weinig voorbereiding? Toch de verkeerde collega het gesprek laten 
voeren? We laten de kwestie dan rusten maar gaan de misgelopen cliënt op 
een later tijdstip toch weer voorzichtig benaderen, door hem bijvoorbeeld 
uit te nodigen voor een lezing. Dan legt een andere advocaat het contact, 
hopelijk met wel een klik tot gevolg.’

Do’s
– Keuvelen over het weer, de file en 

het uitzicht vanuit het kantoor mag. 
Maar houd het kort.

– Presenteer uzelf met enthousiasme, 
vertel uw cliënt over uw achtergrond, 
uw passie voor de advocatuur, uw 
ervaring en specialisme, waarom nu 
juist dit kantoor of deze niche.

– Toon oprechte interesse in de cliënten 
en stel vragen: hoelang bent u al in 
deze functie of ondernemer, wat deed 
u hiervoor, wat is uw achtergrond?

– Vraag naar de problematiek en de 
gevolgen daarvan voor de cliënt.

– Kom dan ter zake met betrekking tot 
de casus en hoe deze aan te pakken.

Don’ts
– Loop niet in de val van: 

‘Vertel, wat kan ik voor u doen?’
– Val dus ook niet zelf met de 

vakinhoudelijke deur in huis.
– Geef u niet over aan vooroordelen. 

Zoals: zie je wel… wist het al, dat is 
er weer zo een.

– Fake niet en slijm niet, houd 
ongemeende complimenten voor u.

– Toon geen gretigheid, ook al kunt u 
de business goed gebruiken.

– Bespreek geen privé-onderwerpen 
(kinderen, huisdieren, hobby’s) tijdens 
een kennismakingsgesprek.

sen tegenover elkaar zitten, komt die 
klik nooit tot stand en wordt de zaak 
nooit gegund.’

INTERESSE
Het enige dat werkt is oprechte inte
resse tonen in de cliënt. ‘Van dossier 
centraal naar cliënt centraal’, noemt 
Bergmans dat. ‘Ga niet faken en niet 
slijmen. Vergeet niet dat kantoren in 
hetzelfde segment – aan de Zuidas, in 
de regio – nauwelijks onderscheidend 
vermogen hebben. In de ogen van de 
meeste cliënten zijn ze inwisselbaar. 
Dat onderscheidende moet komen 
van jou als advocaat. Dat kan als je je 
bewust gaat worden van je natuurlij
ke belemmeringen, deze opheft en 
mensbeelden, vooroordelen, clichés 
en gêne achter je laat.’
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REVIEW 
AWARDS 2018 

HET IS WEER TIJD VOOR DE REVIEWAWARDS!
 CLIËNTEN BEPALEN UITEINDELIJK WELK KANTOOR OP IEDER ONDERDEEL HET BEST SCOORT. 

IN HET OVERZICHT VINDT U DE BEST PRESTERENDE KANTOREN VAN 2018, GEFELICITEERD! 
VRAGEN? 088  833 88 38
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“Klanttevredenheid is iets waarin wij ook als klein 
kantoor uit kunnen blinken. Door Advocaatscore 
weten wij dat vooral onze snelle, �exibele en 
persoonlijke aanpak wordt gewaardeerd. Wij zijn al 
onze klanten dankbaar voor het schrijven van een 
review.”

Gert Poot, Stip Advocatuur

GEMIDDELD CIJFER

BETROKKENHEID

COMMUNICATIE

ADVIES

DESKUNDIGHEID

125 beoordelingen
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advocaatscore

125 beoordelingen
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125 beoordelingen

advocaatscore

‘Particulieren laten zich bij de keuze voor een 
advocaat of advocatenkantoor steeds meer leiden 
door reviews. Onze cliënten laten door de reviews 
zien wat ze van onze dienstverlening vinden. Dit 
geeft een echt beeld. Een indruk waardoor 
potentiële cliënten overtuigd kunnen raken om voor 
ons kantoor te kiezen’. 

Sander Groen, Kroes Advocaten

“Reviews zijn 12 keer 
betrouwbaarder dan al het andere 
op uw website.”

“70 tot 80 procent gebruikt 
reviews in hun keuzeproces voor 
een advocatenkantoor.”

“Advocatenkantoren met reviews 
komen hoger in Google.

Resultaat: meer bezoekers en 
een hogere omzet.”
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I n de bestuursrechtelijke litera
tuur en jurisprudentie is veel 
aandacht geweest voor het arrest 

Korošec tegen Slovenië van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
mens (EHRM) van 8 oktober 20151 en 
het arrest Letinčić tegen Kroatië van 
het EHRM van 3 mei 2016.2 In deze 
gevallen heeft een medisch deskun
digenoordeel dat afkomstig is van 
een bestuursorgaan en ten grondslag 
ligt aan de eerder genomen beslis
sing over een uitkering groot gewicht 
in het oordeel van de rechter. De 
vraag in deze zaken was of het begin
sel van equality of arms van artikel 
6 EVRM gerespecteerd was doordat 
de betrokkene voldoende effectieve 
mogelijkheden in de procedure heeft 
gehad om de conclusies van het des
kundigenoordeel te weerspreken.
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) 
heeft met de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State op 30 
juni 20173 uitgangspunten ontwik
keld in zaken waarin het bestuursor
gaan zich beroept op een advies van 
een eigen medisch deskundige. Het 
stappenplan luidt als volgt. De rech
ter dient eerst te beoordelen of het 
rapport van de verzekeringsarts vol
doet aan de zorgvuldigheidsvereisten 
en of het deugdelijk is gemotiveerd. 
Als tweede stap moet de rechter be
oordelen of er sprake is van equality 

of arms. In de derde plaats dient er 
een inhoudelijke beoordeling plaats 
te hebben.
Dit stappenplan is echter niet ver
nieuwend. Nieuw is slechts dat de 
rechter bij stap twee verplicht wordt 
tot een expliciete toets om te beoor
delen of er sprake is van equality of 
arms. Maar daarvoor werd ook al 
vaak beoordeeld of de betrokkene 
voldoende mogelijkheden had gehad 
om de bevindingen van de verzeke
ringsarts te weerspreken. De rechter
lijke toetsing is eigenlijk hetzelfde is 
gebleven, blijkt uit hierna te bespre
ken jurisprudentie van de CRvB over 
procedures over een arbeidsonge
schiktheidsuitkering ingevolge de 
Wet werk en inkomen naar arbeids
vermogen (WIA).

ZORGVULDIGHEID
De beoordeling door het UWV of 
iemand volledig dan wel gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt is in het kader van 
de WIA geschiedt aan de hand van 
een verzekeringsgeneeskundig én 
arbeidsdeskundig onderzoek (art. 6 
lid 1 WIA jo. artt. 25 Schattingsbe
sluit arbeidsongeschiktheidswetten, 
Sb). Beide deskundigen stellen een 
een rapport op.
De verzekeringsarts maakt na het 
medisch onderzoek een medische 
rapportage op met daarin een 

beschrijving van de gebruikte on
derzoeksmethode, bevindingen en 
conclusies. Het onderzoek van de ver
zekeringsarts moet immers voldoen 
aan een drietal eisen: 1) de uitkom
sten van het onderzoek moeten toets
baar zijn, 2) reproduceerbaar zijn en 
3) de conclusies moeten consistent 
zijn (art. 4 Sb). Daarna stelt de ver
zekeringsarts vast welke medische 
beperkingen de betrokkene heeft 
en in welke mate deze belastbaar is. 
De verzekeringsarts geeft de beper
kingen in het functioneren weer in 
een Functionele Mogelijkhedenlijst 
(FML). Dit is een gestandaardiseerde 
weergave van iemands functioneren 
gespecificeerd naar afzonderlijke 
aspecten. De arbeidsdeskundige on
derzoekt vervolgens aan de hand van 
de ingevulde FML tot welke arbeid de 
betrokkene met die beperkingen nog 
in staat is en wat daarmee verdiend 
zou kunnen worden (art. 5 Sb). Aan 
de hand daarvan wordt vervolgens 
bepaald wat de mate van arbeidson
geschiktheid is.4 Als de betrokkene 
bezwaar maakt tegen een WIAbe
sluit en daarin de medische kant van 
de beoordeling of het arbeidskundig 
oordeel ter discussie stelt, schakelt 
het UWV een tweede deskundige in. 
Deze is niet bij de primaire beoor
deling betrokken geweest en vormt 
opnieuw een oordeel over de zaak.5

Wordt het beginsel van equility of arms wel voldoende gerespecteerd bij beslissingen 
over uitkeringen waarbij een deskundigenoordeel van het bestuursorgaan zelf 
is ingebracht? Volgens Paulien Willemsen en Ivo van der Helm laat een analyse 
van Nederlandse jurisprudentie zien dat eerdere uitspraken van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens niet voor vernieuwing hebben gezorgd.

DOOR / PAULIEN WILLEMSE & IVO VAN DER HELM

DESKUNDIGENBEWIJS 
EN EQUALITY OF 
ARMS BIJ WIA-ZAKEN

Advocatenblad_2018_10.indd   54 07/12/2018   12:08:39



2018  |  10

55JurIDISChE aNaLySEADVOCATENBLAD

Volgens de vaste jurisprudentie van 
de CRvB wordt aan de rapporten van 
de verzekeringsgeneeskundige en 
arbeidsdeskundige door de be
stuursrechter een bijzondere waarde 
gehecht in die zin dat het UWV zijn 
besluiten over de arbeidsongeschikt
heid van de betrokkene erop mag 
baseren. De rechter zal uitgaan van 
de juistheid van deze rapporten. Dat 
zal alleen gebeuren als deze rappor
ten op zorgvuldige wijze tot stand 
zijn gekomen, geen inconsistenties 
bevatten en concludent zijn.6

De rechter zal dus wel beoordelen 
of het verzekeringsgeneeskundig 
rapport voldoet aan de daarvoor 
drie gestelde kwaliteitseisen (art. 4 
Sb).7 Uit de rechtspraak blijkt dat een 
zorgvuldig onderzoek heeft plaatsge
vonden als alle relevante stukken zijn 
bestudeerd en in de beoordeling zijn 
betrokken. In de recente rechtspraak 
wordt bij de motivering dat het 
onderzoek zorgvuldig heeft plaatsge
vonden vaak vermeld dat de verzeke
ringsarts en de bezwaarverzekerings
arts kennis hebben genomen van het 
dossier en alle relevante stukken in 
de beoordeling hebben betrokken, 
waaronder ook medische stukken 
van behandelaren zich kunnen be
vinden verstrekt door de betrokkene 
of opgevraagd door de verzekerings
arts.8 Naast het dossieronderzoek 
dienen ze de betrokkene zelf op het 
spreekuur psychisch en lichamelijk 
te hebben onderzocht.9

Bij het rapport van de arbeidskun
dige beoordeelt de rechter of de des
kundige voldoende inzichtelijk heeft 
gemotiveerd dat de belastbaarheid 
van de betrokkene bij de gestelde 
functies niet wordt overschreden. Als 
dat het geval is, wordt van de juist
heid van de inhoud van het rapport 
uitgegaan.10

EQUALITY OF ARMS
Voldoet het rapport aan de zorgvul
digheidseisen dan zal in lijn met 
de verdeling van de bewijslast de 
betrokkene voldoende twijfel moeten 
zaaien over het oordeel van het be
stuursorgaan. Dat kan de betrokkene 

niet zelf; daarvoor is een rapport 
van een deskundige (een medicus) 
noodzakelijk. De betrokkene hoeft 
echter niet te komen met een contra 
expertise op dezelfde basis. Hij kan 
vaak volstaan met het inbrengen van 
medische informatie uit de behande
lende sector.11 De behandelend arts 
mag alleen informatie geven over de 
medische patiënt die van feitelijke 
aard is,12 zoals een diagnose en een 
met medische feiten onderbouwde 
prognose met een behandeldoel.13

De Raad oordeelde dat de bestuurs
rechter geen zelfstandig feiten
onderzoek hoeft te doen.14 In een 
procedure over de beoordeling van de 
juistheid van de medische grondslag 
van een arbeidsongeschiktheidsbe
slissing, is het primair aan het UWV 
om de gegevens aan te voeren die de 
correctheid van het bestreden besluit 
onderbouwen. Het is aan belang
hebbende om medische gegevens 
aan te voeren die twijfel wekken 
over de juistheid van dit besluit. Dat 
de betrokkene over onvoldoende 
financiële middelen beschikt om 
zelf een deskundige te benoemen, 
brengt niet mee dat de rechter een 
deskundige zou moeten benoemen. 
Dat kan volgens de CRvB niet uit het 
Korošecarrest worden afgeleid.15 Als 
de betrokkene de relevante medische 
stukken zoals die van de huisarts, 
behandelend artsen of medisch spe
cialisten informatie heeft ingebracht 
waarin zijn gezondheidssituatie is 
beschreven en de verzekeringsart
sen van het UWV inzichtelijk die 
informatie hebben weergegeven en 
beoordeeld zodat deze beoordeling 
door de bestuursrechter kan worden 
getoetst, gaat de rechter ervanuit dat 
er sprake is van een gelijke proces
positie.16

INHOUDELIJKE 
BEOORDELING
Bij de derde stap wordt beoordeeld 
of de verzekeringsartsen in hun 
rapporten inzichtelijk en overtui
gend hebben onderbouwd hoe zij tot 
de conclusies over de beperkingen 
van de betrokkenen zijn gekomen.17 

Uit recente jurisprudentie komt 
de Raad in verschillende gevallen 
tot de conclusie dat de rapporten 
van de bezaarverzekeringsarts en 
bezwaararbeidsdeskundige goed zijn 
onderbouwd en dat er geen reden is 
te twijfelen aan de in de FML gestelde 
beperkingen.18 Slechts in uitzonder
lijke situaties zal de rechter bij twijfel 
over de juistheid van het rapport van 
de verzekeringsarts zelf een deskun
dige benoemen als hij dat noodza
kelijk vindt om op basis hiervan een 
beslissing te nemen. Uit kwantitatief 
en kwalitatief onderzoek blijkt dat 
slechts in een gering aantal geval
len deskundigenonderzoek wordt 
gelast. De rechter is daarom niet snel 
geneigd om zelf een deskundige te 
benoemen.19

Als de rechter in een gegeven geval 
wél besluit tot het benoemen van 
een deskundige dan staat hij voor de 
vraag welke deskundige benoemd 
wordt. Hij kan zelf een deskundi
ge in gedachten hebben maar ook 
partijen kunnen voorafgaand aan 
het benoemen van de deskundige 
hun wens omtrent die deskundi
ge kenbaar maken. Dat is de vaste 
praktijk bij de Raad.20 De deskundige 
die zijn benoeming heeft aanvaard, 
is verplicht zijn opdracht onpartijdig 
en naar beste weten te vervullen (art. 
8:34 lid 1 Awb). Dit betekent niet dat 
de rechter alleen deskundigen mag 
benoemen van een onafhankelijke 
instantie. De onpartijdigheid van de 
door de rechter benoemde deskundi
ge zal alleen niet meer te verzekeren 
zijn als er sprake is van een structure
le relatie van de deskundige met het 
UWV.21

Als een deskundige is ingescha
keld volgt de rechter meestal het 
advies van de deskundige. Het is 
vaste rechtspraak van de CRvB dat 
het oordeel van de deskundige in 
beginsel gevolgd wordt omdat het 
de taak is van de deskundige om 
een beslissend advies te geven.22 
Voorwaarden voor het volgen van het 
deskundigenoordeel is dat dit zorg
vuldig tot stand is gekomen, goed 
gemotiveerd is en een concludent 
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oordeel bevat. De deskundige moet 
zijn bevindingen en conclusies, ook 
na confrontatie met het anderslui
dend oordeel van de bezwaarverze
keringsarts, op inzichtelijke wijze en 
naar behoren motiveren. In een geval 
waar de rechtbank had nagelaten de 
deskundige te confronteren met het 

NOTEN
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ECLI:NL:2017:2226; ABRvS 30 juni 2017, ECLI:NL:RVS:1674. Zie voor de literatuur: G. de 
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door het UWV ingebrachte ander
sluidende rapport, had de rechtbank 
niet zonder hernieuwde raadpleging 
van de deskundige zonder meer 
het deskundigenrapport mogen 
volgen.23 Een deskundigenoordeel 
wordt niet gevolgd als er sprake is 
van onzorgvuldig onderzoek, een 

onjuiste maatstaf is gehanteerd, geen 
serieuze heroverweging op reactie van 
partijen of een door hen ingeschakel
de deskundige en als het bijvoorbeeld 
feitelijke onjuistheden bevat.24

De bestuursrechter kan het oordeel 
van een door hem ingeschakelde 
onafhankelijk deskundige volgen 
als de motivering van de deskundige 
overtuigend overkomt.25 Vormen de 
daartegen aangevoerde bezwaren een 
gemotiveerde betwisting dan moet de 
rechter zodanig motiveren dat daarbij 
inzicht wordt gegeven in de aan het 
oordeel van de rechter ten grondslag 
liggende gedachtegang, waardoor 
deze voor anderen controleerbaar en 
aanvaardbaar wordt.26

PROCEDUREEL
Zo bezien is de toetsing die plaats
vindt feitelijk vrijwel hetzelfde 
gebleven als vóór de principiële 
uitspraak van de CRvB. De toets of er 
wordt voldaan aan stap twee wordt 
vooral procedureel opgevat. Aan de 
ene kant is er de verantwoordelijkheid 
van de betrokkene om zelf medische 
informatie over te leggen en aan de 
andere kant staat de verplichting van 
verzekeringsartsen tot het inzichte
lijk betrekken van die gegevens bij 
hun advies. De vraag is natuurlijk 
of voldoende ruimte in de zin van 
het equality of armsbeginsel alleen 
procedureel en niet meer inhoudelijk 
zou moeten worden ingevuld. Deze 
vraag (zijn de gegevens die worden 
overgelegd wel geschikt om twijfel 
te zaaien?) kan de rechter echter 
vanwege zijn gebrek aan kennis niet 
beantwoorden. Hij zou dan toch een 
deskundige moeten inschakelen.

Lees de uitgebreide versie van dit artikel 
op advocatenblad.nl/category/opinie.
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K haled (spreek uit: Galed) AlAnesi is best tevreden 
over Nederland, zegt hij op een donkere novem
bermiddag in een hip Amsterdams koffi etentje. 

‘De mensen hier spreken mijn naam tenminste goed 
uit. Geweldig! Ik ben alles kwijt, 
behalve mijn naam!’
Met ‘alles’ bedoelt hij: een 
bloeiende praktijk in Sana’a met 
zaken die hij bepleitte voor het 
Jemenitische Hooggerechtshof; 
zijn familie, zijn huis en sinds 
kort ook zijn vermogen omdat de 
Jemenitische regering zijn reke
ningen heeft geblokkeerd. Ook 
zijn contacten met progressieve 
Arabische zenders als Al Jazeera, 
waar hij regelmatig optrad als 
politiek commentator, zijn verwaterd.
ALAnesi (48) liep in 2011 voorop bij de demonstraties 
vóór burgerrechten en tegen het corrupte bewind van de 
toenmalig president Ali Abdullah Saleh. In die periode 
werd hij herhaaldelijk gearresteerd en mishandeld. ‘Toen 
ze me taserden zei ik tegen die soldaat: waarom doe je 
dit? Ik kom op voor jóúw rechten, idioot!’
De problemen begonnen toen 
 SaoediArabië Saleh te hulp 
schoot, zegt AlAnesi. ‘Saleh 
wilde een maatschappij waarin 
vrouwen niet de straat op mogen. 
Maar wij demonstreerden, man
nen én vrouwen, zij aan zij. Stel je 
voor: in een tribale samenleving als Jemen. De mensen 
gingen niet eens meer naar huis om qat te kauwen (een 
oeroud, dagelijks Jemenitisch gebruik, red.) Kennelijk 
was de tijd rijp voor verandering.’
Maar Saleh schoot met scherp op de demonstranten. 
Bij een aanslag op zijn paleis raakte hij zelf gewond. Zijn 
opvolger Hadi, volgens AlAnesi ‘een marionet van de Sa
oedi’s’ stond machteloos tijdens de coup van de Houthi’s, 
in 2015. De wrede oorlog die daarop door de Saoedische 
kroonprins Mohammed bin Salman (‘MBS’) werd ontke
tend en wordt gesteund door de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk, duurt nog altijd voort.

LawyErS for LawyErS

Advocaat in ballingschap
DOOR / TATIANA SCHELTEMA

De Jemenitische advocaat Khaled Al-Anesi was één van de leiders van het 
verzet tegen de corrupte president Saleh. Zijn mensenrechtenwerk bekostigde 
hij uit een bloeiende commerciële praktijk. Tot het te gevaarlijk werd en 
hij moest vluchten. Vorige maand vroeg hij asiel aan in Nederland.

AlAnesi’s vlucht uit Jemen was geen eigen keuze, vertelt 
hij. ‘Voor mijn familie was mijn mensenrechtenwerk een 
voortdurende bron van zorg, zeker na de coup. Mijn vader 
kreeg een hartaanval. Toen zeiden ze: alsjeblieft, vlucht.’ 

Hij kwam in Istanbul terecht en 
zijn vader stuurde zijn gezin na,  
zij zijn daar nog steeds.
En het ei nd van de oorlog is nog 
niet in zicht. ‘We zitten nu klem 
tussen de Saoedi’s en hun inter
nationale coalitie, en de Houthi’s. 
Beide zijn slecht voor ons land. 
Want de échte strijd gaat niet 
tegen de Houthi’s, zegt AlAnesi. 
‘Bedenk dat wij tot een paar jaar 
geleden geen last hadden van dit 
soort sektarische confl icten. In 

Jemen gebeurt nu hetzelfde als we in Libië en Syrië hebben 
gezien: het lijden wordt in stand gehouden zodat mensen 
te bang zijn om zelfs maar aan verandering te dénken of in 
opstand te komen. De grootste vrees van de machthebbers 
is nog altijd dat de Tunesische revolutie slaagt – zoals de 
Franse revolutie nog jaren later doordreunde in heel Eu
ropa. Die revolutie heeft jullie politieke systeem gevormd. 

Wij vochten voor dezelfde idealen: een 
democratisch stelsel waar mensenrech
ten worden gerespecteerd.’
Juist daarom steekt het dat de Jemeniti
sche bevolking door de internationale 
gemeenschap in de steek wordt gelaten. 
‘Maar toen Jamal Khashoggi werd 

vermoord, kon het ineens wél. Toen sprak men zich wel uit 
tegen de Saoedi’s.’ AlAnesi deed dat al openlijk in 2015, 
in een discussie met Khashoggi op Al Jazeera. Khashoggi 
steunde toen de inval van kroonprins MBS in Jemen. Het 
fi lmpje is nog op YouTube te zien.
Na de moord op Khashoggi voelde AlAnesi zich ook in 
Istanbul niet meer veilig. Het lukte om op een vlucht naar 
Nederland te komen.
Nu zit AlAnesi in een asielzoekerscentrum in Delfzijl (‘een 
open gevangenis’), waar in de verste verte geen televisiestu
dio is te bekennen. Hij is in afwachting van zijn procedure. 
Die gaat 43 maanden duren, kreeg hij onlangs te horen.

Al-Anesi op Al Jazeera

‘Waarom doe je dit? 
Ik kom op voor jóúw 
rechten, idioot!’
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Business Valuation op grote 
Investment Banks in New 
York, London, Hong Kong en 
Midden Oosten. 

Training: Business Valuation & 
Deal Structuring

Volg 3 tm 9 april 2019 deze 
praktische 6 daagse training in 
Nederland en krijg diepgaand 
inzicht in de 5 meest gebruikte 
waarderingsmethoden.

100% hands-on training in 
microsoft excel.”
 
www.kerstencf.nl.training
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gespecialiseerde advocaten 
voor een fl exibele schil of 
voor specifi eke projecten. 
Advocaten die de werkwijze 
en cultuur van het kantoor 
van hun opdrachtgever 
begrijpen en daar naar 
handelen.”
 
www.legalmatch.nl

Monique Hanssen
Maliebaan 12, Utrecht
030-2336288
hanssen@hanssenspronk.nl

“Hanssen Spronk is in Utrecht 
hèt niche advocatenkantoor 
voor familie- en erfrecht. Wij 
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benadering met een 
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Onze cliënten zijn met 
name de DGA, zelfstandig 
ondernemer en vrije beroeps- 
beoefenaar. Voor het beste 
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www.hanssenspronk.nl

Bert Hokken
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en notarissenkantoren, 
zorgorganisaties en woning- 
corporaties. Ons trackrecord 
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Roel Mertens 

“Sommige advocaten 
verwachten dat computers 
uiteindelijk met artifi ciële 
intelligentie (AI) een juridische 
beslissing kunnen maken. AI 
kan echter nooit bepalen 
of deze ook rechtvaardig is. 
Correctie door een mens blijft 
noodzakelijk.

Digitalisering stelt wel andere 
eisen aan de opleiding en 
leidt vlugger tot aansprakelijk- 
heid. Maar het leidt niet tot 
het einde van de menselijke 
advocaat.” 

www.ou.nl/visie

Katelijne van Barneveld-Peters

“Specialist versus generalist:
beiden vervullen een
belangrijke rol binnen de
advocatuur. Vakinhoudelijke
specialisatie is nodig om de
advocatuur naar het hoogst
haalbare niveau te tillen.

Een generalist heeft alleen
toekomst in samenwerking
met een specialist, niet als
solist. In die samenwerking
wordt ‘generalisme’ een
onmisbaar specialisme.”

www.vean.nl

Corporate Expertise Overzicht 
(CEO)
 
Het zakelijke profi el van een 
kantoor met de persoonlijke visie 
van de juridische professional. 
Geeft ondernemers en zaken- 
partners actuele inzage in 
expertise per praktijkgebied.
 
Deze pagina is tot stand 
gekomen dankzij de inzet van 
de expertise-/uitgeefpartners 
en Capital Media Services. 

024 - 360 77 10 
mail@capitalmediaservices.nl
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O p 22 februari 2018 zijn de 
herijkte Gedragsregels 
gepubliceerd. Eén van de 

meest in het oog springende wijzi
ging betreft die rondom de confra
ternele mededelingen. Waar confra
ternele mededelingen onder vigeur 
van de Gedragsregels 1992 standaard 
een ‘vertrouwelijk, tenzij’karakter 
hadden, is met de nieuwe gedrags
regel 26 voor het omgekeerde regi
me  gekozen.
Uitgangspunt van gedragsregel 
12 (oud) was het verbod om in een 
procedure een beroep te doen op 
confraternele mededelingen. Dat ver
bod was echter niet absoluut. Indien 
het belang van de cliënt bepaaldelijk 
vorderde dat een beroep op confra
ternele mededelingen werd gedaan, 
werd de regel terzijde gesteld.1

Van de nieuwe gedragsregel 26 is het 
uitgangspunt dat op mededelingen 
van de ene advocaat aan de andere in 
rechte wél een beroep mag worden 
gedaan. Dit is alleen anders indien 
advocaten onderling vertrouwelijk
heid afspreken. Daarvoor is nodig dat 
de advocaat die in vertrouwelijkheid 
een mededeling wil doen, vooraf de 
andere advocaat verzoekt of deze be
reid is de gewenste vertrouwelijkheid 
in acht te nemen (lid 1). De geadres
seerde advocaat kan de verlangde 
vertrouwelijkheid bevestigen of 
afwijzen. Als hij het verzoek afwijst, 
dient hij de verzendende advocaat 
daarover onverwijld en aantoonbaar 
te informeren (lid 2). Onduidelijk is 
echter hoe in geval van mondelinge 
mededelingen aan het aantoonbaar
heidsvereiste moet worden voldaan.
Op vertrouwelijke mededelingen 
tussen advocaten mag, zoals dat 
voorheen het geval was, in rechte 

Confraternele mededelingen
DOOR / ALDERT VAN DER BENT & PATRICK SLOB

Aldert van der Bent & Patrick Slob 
zijn advocaat bij Wybenga 
advocaten in Rotterdam. 
Aldert van der Bent is tevens 
advocaat-redactielid van dit blad.

   Juridische kwesties 
  die zijn weggezakt

Wat is er veranderd aan het regime voor 
vertrouwelijke correspondentie? 

geen beroep worden gedaan (lid 3). 
De uitzondering op grond van het 
belang van de cliënt van de advocaat 
die de mededeling heeft ontvangen, 
is gehandhaafd. Ook nu nog moet de 
advocaat in dat geval voorafgaand 
overleg voeren met de afzender en, bij 
gebreke van een oplossing, het advies 
van de deken inwinnen (lid 4).
Voor de goede orde: het is en blijft 
verboden de inhoud van schikkings
onderhandelingen te onthullen 
(gedragsregel 27).

OVERGANGSSITUATIE
Advocaten worden geacht de nieuwe 
gedragsregels vanaf het moment van 
publicatie toe te passen. Een explicie
te uitzondering bestaat voor gedrags
regel 26. De Commissie herijking 
gedragsregels geeft als haar opvat
ting te kennen dat de communicatie 
tussen advocaten die tot publicatie 
van de herijkte regels plaatsvond, 
vertrouwelijk blijft en dat in zaken, 
waarin die communicatie onder het 
regime van vertrouwelijkheid heeft 
plaatsgevonden, ook de communica
tie na 22 februari 2018 vertrouwelijk 
blijft, tenzij anders wordt afgespro
ken. Helderheid biedt deze ‘opvat
ting’ allerminst; onduidelijk is hoe 
de tuchtrechter hiermee zal omgaan. 
Praktisch lijkt deze evenmin. Los 
van de vraag wat precies onder ‘zaak’ 
moet worden verstaan, is niet in alle 
zaken eenvoudig na te gaan wan
neer het eerste contact plaatsvond 
en het zou onnodig omslachtig zijn 
dat steeds te doen. Wij kunnen ons 
daarom voorstellen dat in de praktijk 

alle communicatie van na 22 februari 
2018 als nietvertrouwelijk zal worden 
beschouwd.
Tot slot lijkt duidelijk dat advocaten 
gedragsregel 26 niet buiten werking 
kunnen stellen door al hun medede
lingen eenzijdig als vertrouwelijk te 
bestempelen, bijvoorbeeld middels 
een generieke waarschuwing in de on
derwerpregel of footer in hun emails. 
De verlangde vertrouwelijk heid 
moet immers berusten op consen
sus. Afgaande op de toelichting, die 
suggereert dat ongewenst ontvangen 
vertrouwelijke mededelingen onmid
dellijk moeten worden geretourneerd 
(hetgeen in het geval van mondelinge 
communicatie of email mogelijk 
noch nuttig lijkt) moet het vereiste 
van een voorafgaand verzoek niet te 
letterlijk worden genomen, maar kan 
het verzoek om vertrouwelijkheid 
ook met de mededeling zelf worden 
gecombineerd. Het zwaartepunt van 
verantwoordelijkheden lijkt te liggen 
bij de ontvanger, die kenbaar dient 
te maken dat vertrouwelijkheid niet 
wordt geaccepteerd. In landen die 
evenmin vertrouwelijkheid tot uit
gangspunt nemen, zoals Duitsland, 
Engeland en Oekraïne, geldt geen 
expliciet vereiste deze op voorhand te 
verzoeken, overigens zonder dat dit 
problemen lijkt te geven.

NOOT

1 Zie voor een uitvoeriger bespreking: ‘Hoe zit het ook alweer met confraternele 
mededelingen?’, Advocatenblad december 2013, p. 57.
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Wij werken voor +200 advocatenkantoren, 
kennen de juridische terminologie en werken discreet

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

Telefoonservice voor de advocatuur

Telefoonservice Agendabeheer Opvang Overflow 

CIVIELE CASSATIE | CASSATIEADVIES | CASSATIEPROCEDURE

Jacques Sluysmans
advocaat bij de Hoge Raad

070-31 31 057

Ruben Wiegerink 
advocaat bij de Hoge Raad

070-31 31 076

Zie onze website www.altkamboer.com voor een track record over de afgelopen 18 jaar.
Vaste prijsafspraken mogelijk.

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

CIVIELE CASSATIE, PROCESBEGELEIDING OF PREJUDICIËLE VRAAG BIJ DE HOGE RAAD?

Alt Kam Boer advocaten

Advocatenkantoor Vahl is gevestigd in Barneveld en bedient cliënten door 
het gehele land. Het is een prima, centraal gelegen uitvalsbasis waarbij alle 
Rechtbanken in het centrale deel van het land binnen een uur te bereiken 
zijn. De filosofie van ons kantoor is korte lijnen, een hoog niveau van dienst- 
verlening, dicht bij de cliënt. Het kantoor is actief in de Algemene Praktijk, 
dat maakt de werkzaamheden divers en dynamisch. 

Om de voortdurende uitbreiding van onze kring tevreden cliënten te kunnen 
opvangen bestaat de behoefte aan meer “handen”. Ten aanzien van de 
huidige vacature gaat de voorkeur uit naar een medewerker met kennis en 
ervaring in het Familierecht en/of het Strafrecht. Een combinatie met en/of 
kennis van andere Rechtsgebieden is eveneens welkom.  

De ideale kandidaat voor ons is iemand die naast de nodige professionaliteit 
ook beschikt over een flinke dosis humor, een “handen uit de mouwen 
mentaliteit” en inlevingsvermogen richting onze cliënten. De sfeer binnen 
kantoor is informeel en ook naar onze cliënten dragen wij die sfeer uit. Wij 
zoeken primair naar een kandidaat met een (bijna) voltooide beroepsoplei-
ding, maar als je meent dat je bij ons past laten wij ons graag overtuigen! 
Sollicitaties worden uiteraard met de uiterste zorg in behandeling genomen 
en zijn vertrouwelijk. 

We hebben plek voor een full-time medewerker, echter een dienstverband 
in een part-time variant is zeker bespreekbaar, evenals het werken van een 
deel van de tijd uit huis of een andere locatie. Wij bieden een marktconform 
salaris, een prettige en informele werksfeer en mogelijkheden om door en 
mee te groeien binnen en met onze kantoororganisatie.

www.vabarneveld.nl

Advocaat-Medewerker

Denk jij over 
een nieuwe stap?

Voor verdere informatie over deze vacature
kun je contact opnemen met:
Clemens Mesker
030-2520855 | mesker@stadhouders.nll

Stadhouders Advocaten zoekt een advocaat 
met minimaal vier jaar ervaring in:

P vastgoed (huur-/omgevingsrecht);
P    letselschade, of;
P    ondernemingsrecht.

Wij bieden je de kans een eigen praktijk 
op/uit te bouwen binnen een levendig 
team van deskundige, bevlogen advocaten.
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88 Vermogensdelicten
88 Diefstal/verduistering
89 Heling
89 Witwassen 
89 Zeden 
90 Heimelijk filmen 

90 Opiumwet 
90 Wegenverkeerswet 
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SCHENDING VAN HET 
AANWEZIGHEIDSRECHT 
VAN DE VERDACHTE

V oor de verdachte bestaat 
op grond van het Wetboek 
van Strafvordering (Sv) de 

mogelijkheid om de rechter een 
verzoek te doen tot aanhouding van 
zijn zaak. Omdat in de praktijk veel 
van dit soort verzoeken worden ge
daan, vond de Hoge Raad het nodig 
om in zijn arrest van 16 oktober van 
dit jaar (ECLI:NL:HR:2018:1934) 
algemene opmerkingen – aan de 
hand van eerdere rechtspraak – te 
maken over de wijze waarop verzoe
ken tot aanhouding van onderzoek 
ter terechtzitting moeten worden 
onderbouwd en door een rechter 
dienen te worden beoordeeld in re
latie tot het aanwezigheidsrecht van 
een verdachte, waaronder begrepen 
het recht van verdachte om zich in 
zijn afwezigheid ter zitting door een 
daartoe uitdrukkelijk gemachtig
de raadsman te doen verdedigen. 
Bij een aanhoudingsverzoek moet 
de rechter op grond van de vaste 
jurisprudentie van de Hoge Raad een 
belangenafweging maken en daarbij 
alle belangen in aanmerking nemen. 
Aan de ene kant is er het belang van 

Ben Polman, Max den Blanken, Rachel Bruinen, Aimée Timorason, 
Frezia Aarts, Paul Verweijen, Chana Grijsen, Rick van Leusden, 
Patrick van der Meij, Desiree de Jonge, Paul van Putten, Sabine Pijl, 
Melissa Slaghekke, Michiel Olthof en Robert Malewicz zijn advocaat 
bij Cleerdin & Hamer Advocaten in Amsterdam, Alkmaar, Almere en 
 Rotterdam. Robert Malewicz is ook advocaatredactielid van dit blad.

KRONIEK 
FORMEEL STRAFRECHT
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.

DOOR / BEN POLMAN, MAX DEN BLANKEN, RACHEL BRUINEN, AIMÉE TIMORASON, FREZIA AARTS, 
PAUL VERWEIJEN, CHANA GRIJSEN, RICK VAN LEUSDEN, PATRICK VAN DER MEIJ, DESIREE DE JONGE, 
PAUL VAN PUTTEN, SABINE PIJL, MELISSA SLAGHEKKE, MICHIEL OLTHOF EN ROBERT MALEWICZ (REDACTIE)

de verdachte om zijn aanwezigheids
recht te kunnen uitoefenen en aan 
de andere kant het belang van een 
spoedige berechting – wat zowel op 
de verdachte als op de maatschappij 
van toepassing is – met daarnaast 
nog het belang van een goede orga
nisatie van de rechts pleging.
Eén van de kwesties die de Hoge 
Raad in dit arrest verder bespreekt, 
is de onderbouwing van het aanhou
dingsverzoek door de verdediging. 
Op zich mag van de verdachte 
of zijn raadsman wor
den verwacht 

dat een verzoek tot aanhouding 
met gegevens wordt onderbouwd. 
Dit is echter niet verplicht. De aan 
het verzoek ten grondslag liggende 
omstandigheid dient aannemelijk te 
zijn. Als de rechter van oordeel is dat 
de omstandigheid niet aannemelijk 
is, volstaat niet als motivering voor 
dat oordeel dat het verzoek onvol
doende is onderbouwd. Het kan 
namelijk zijn dat sprake is van een 

onverwachte omstandigheid zoals 
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bijvoorbeeld ziekte van de verdachte. 
Alsdan dient er gelegenheid te wor
den geboden om het verzoek alsnog 
nader te mogen te toelichten dan 
wel van bewijsstukken te voorzien 
ter onderbouwing. Als de grond die 
aan het verzoek tot aanhouding ten 
grondslag ligt niet aannemelijk is 
geworden, dan kan de rechter om die 
reden het gedane verzoek afwijzen. 
Een nadere belangenafweging als 
hiervoor genoemd, is dan niet vereist 
(HR 20 februari 2018, ECLI:NL: 
HR:2018:251, NJ 2018/119).
In de zaak zoals vermeld in het 
arrest van 16 oktober 2018 oordeelde 
de Hoge Raad dat het procesverbaal 
van de zitting geen uitdrukkelijke en 
gemotiveerde beslissing inhield op 
het verzoek tot aanhouding van de 
zaak wegens verhindering door ziek
te. Kennelijk was het hof van oordeel 
dat de grond van het verzoek, afwe
zigheid op de zitting wegens ziekte, 
voldoende aannemelijk was. Van een 
belangenafweging en toetsingskader 
in geval van het aanhoudingsverzoek 
door ziekte was evenwel geen sprake. 
Een overweging van het procesver
baal van de zitting dat het hof de 
zitting zal heropenen als binnen één 
week alsnog een doktersverklaring 
wordt overgelegd, is niet voldoende, 
aldus de Hoge Raad.
Ook in een arrest van 20 maart 2018 
(ECLI:NL:HR:2018:375) blijkt dat in 

geval van de bedoelde belangenaf
weging de Hoge Raad – terecht – 
vasthoudt aan de strenge eis dat 
de rechter het toetsingskader van 
de juiste belangenafweging moet 
volgen, maar vooral goed dient te 
motiveren. In dit geval was het de 
raadsman niet duidelijk om welke 
reden zijn cliënt niet op de zitting 
aanwezig was. Het hof wijst het 
verzoek af omdat niet aannemelijk 
is geworden dat  verdachte buiten 
zijn schuld om niet op de zitting 
aanwezig kon zijn. De Hoge Raad is 
helder in zijn oordeel en stelt dat die 
omstandigheid de afwijzing van het 
verzoek niet kan dragen. Overigens 
luidde de conclusie van advocaatge
neraal mr. Bleichrodt anders, in die 
zin dat het hof de afwijzing van het 
aanhoudingsverzoek niet behoefde 
te motiveren, omdat naar zijn me
ning het verzoek van de raadsman 
niets inhield over de reden van de 
afwezigheid van de verdachte en er 
sprake was van een rechtsgeldige 
betekening, waardoor de verdachte 
op de hoogte zou moeten zijn van de 
zitting. Los van de conclusie van de 
advocaatgeneraal, is de Hoge Raad 
van oordeel dat er een belangen
afweging had moeten plaatsvinden 
en het hof in had moeten gaan op 
wat door de raadsman was aange
voerd ter onderbouwing van het 
verzoek.
Dan een ander interessant arrest 

van de Hoge Raad van 26 
juni 2018 (ECLI:NL: 

HR:2018:1016); een 
OMcassatie. 

De verdachte 
in deze zaak is 
uitgezet, terwijl 

zijn raadsman 
meerdere verzoe

ken en mededelin
gen heeft gedaan aan de 

Nederlandse autoriteiten, in het 
bijzonder het Openbaar Ministerie, 
dat verdachte gebruik wilde maken 
van zijn aanwezigheidsrecht bij de 
behandeling van zijn zaak in hoger 
beroep. De inspanningen van de 
advocaat waren reden voor het hof 

om schending van het aanwezig
heidsrecht ingevolge artikel 6 lid 1 
EVRM aan te nemen. Om die reden 
achtte het hof het OM nietontvan
kelijk in haar vervolging. Evenwel 
kwam de Hoge Raad tot het oordeel 
dat nu het hof – in aanmerking 
genomen dat nietontvankelijkheid 
van het OM slechts voorkomt in 
uitzonderlijke gevallen en sprake 
is van een onherstelbare inbreuk – 
niets heeft vastgesteld omtrent de 
(on)mogelijkheid om verdachte 
alsnog van zijn aanwezigheids
recht gebruik te kunnen maken en 
derhalve evenmin of sprake van een 
onherstel bare inbreuk, het oordeel 
tot  nietontvankelijkheidverklaring 
als onbegrijpe lijk wordt beschouwd.
Ook in het geval sprake is van een 
verzoek tot aanhouding van de zaak 
door een nietgemachtigd raadsman 
moet de rechter ook rekenschap 
geven van de door hem gemaakte 
afweging van belangen, in de vorm 
van een gemotiveerde afwijzing.1 Zo 
blijkt eens te meer uit het arrest van 
29 mei 2018 (ECLI:NL:HR:2018:779). 
Bij brief voorafgaand aan de zitting 
had de raadsman van de verdachte 
het hof laten weten niet op de zitting 
te zullen verschijnen nu hij de ver
dachte niet had kunnen bereiken en 
niet wist of hij gemachtigd was. Wel 
verzocht de raadsman om aanhou
ding van de zaak om na te gaan of hij 
alsnog door verdachte gemachtigd 
kan worden. Het hof concludeerde 
dat de verdachte afstand had gedaan 
van zijn aanwezigheidsrecht en 
daarom het verzoek tot aanhouding 
van het onderzoek ter terechtzitting 
diende te worden afgewezen. Dat 
was naar het oordeel van de Hoge 
Raad ontoereikend gemotiveerd. Er 
was niet duidelijk of de verdachte 
afstand had gedaan van het recht op 
bijstand door zijn raadsman op de 
zitting. Dat het hof verder heeft over
wogen dat de verdachte gedetineerd 
zat en daarom voor zijn raadsman 
goed te bereiken was, terwijl ook de 
verdachte contact kon opnemen met 
het kantoor van de raadsman, brengt 
de Hoge Raad niet op andere gedach
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ten. Andermaal zegt de Hoge Raad 
dat uit een dergelijke motivering niet 
blijkt dat sprake is geweest van een 
bedoelde afweging van belangen.

BENADEELDE PARTIJ
De vordering en causaal verband
In het arrest van het Gerechtshof 
Amsterdam van 23 maart 2018 
(ECLI:NL:GHAMS:2018:1012) heeft 
het hof – kort gezegd en anders dan 
de rechtbank – geoordeeld dat de 
vordering van een benadeelde partij 
afgewezen diende te worden vanwe
ge het ontbreken van een causaal ver
band tussen de gewoonteheling en 
de door de benadeelde partij geleden 
schade. Het hof overweegt dat vast
staat dat de verdachte onrechtmatig 
heeft gehandeld wat aan hem kan 
worden toegerekend. De verdachte 
is derhalve in beginsel verplicht de 
door de benadeelde partij geleden 
schade te vergoeden, maar alleen als 
de gepleegde gewoonteheling kan 
worden aangemerkt als conditio sine 
qua non van de door de benadeel
de partij geleden schade. Het hof 
heeft in dit arrest geoordeeld dat de 
benadeelde partij, noch en in het 
bijzonder het Openbaar Ministerie, 
terwijl deze alle in het bezit waren 
van het dossier, erin is geslaagd zulk 
verband conditio sine qua non aanne
melijk te maken. De enkele stelling 
dat de voorwerpen zijn gestolen door 
middel van een inbraak en vervol
gens door de verdachte zijn geheeld, 
volstaat daarvoor niet.
In een zaak met ogenschijnlijk 
zelfde bewezenverklaring komt 
het Gerechts hof Amsterdam 
op 7 september 2018 (ECLI:NL: 
GHAMS:2018:3347) tot een ander 
oordeel. De van de benadeelde ge
stolen kentekenplaten zijn zeer kort 
na de vermeende diefstal in het bezit 
van de verdachte aangetroffen. De 
verdachte kon geen enkele aanne
melijke verklaring geven over hoe 
hij zo kort na de diefstal aan deze 
kentekenplaten is gekomen. Om 
deze reden houdt het hof de verdach
te – die is veroordeeld voor opzet
heling – verantwoordelijk voor de 

kosten (72 euro) die de benadeelde 
partij heeft gemaakt ter vervanging 
van zijn kentekenplaten.

Niet tijdig voegen in 
het strafproces
Met betrekking tot het al dan niet 
tijdig voegen in het strafproces 
heeft de Hoge Raad op 12 juni 2018 
( ECLI:NL:HR:2018:896) een interes
sant arrest gewezen. Het middel 
klaagt over het kennelijke oordeel 
van het hof dat de betrokkene 1 zich 
in eerste aanleg rechtsgeldig als 
benadeelde partij heeft gevoegd. In 
deze zaak heeft de benadeelde partij 
aan de officier van justitie – tijdens 
de schorsing van de politierechterzit
ting na het sluiten van het onderzoek 
en voorafgaand aan de uitspraak – te 
kennen gegeven zich nog te willen 
voegen. Na de schorsing heropende 
de politierechter het onderzoek ter 
terechtzitting, waarna zij een deel 
van de vordering toewees. In appel 
handhaaft de benadeelde partij haar 
vordering en legt ter terechtzitting 
– vrij vertaald – uit dat zij niet beter 
wist dan dat zij de vordering ergens 
op zitting diende te overleggen. De 
Hoge Raad oordeelt dat de benadeel
de partij niet bevoegd is tot voeging 
in appel als in eerste aanleg de vor
dering is gevoegd nadat de officier 
van justitie het woord heeft gevoerd 
overeenkomst artikel 311 Sv. Dat is 
in strijd met het bepaalde in artikel 
51g Sv.

BEKLAG TEGEN 
STRAFVORDERLIJK BESLAG
Op het gebied van beklag en beslag 
is dit jaar weinig noemenswaardigs 
gebeurd. Dat wordt hopelijk anders 
in het kader van de operatie Moderni
sering Wetboek van Strafvordering. 
Op grond van conceptartikelen en de 
toelichting lijkt er weinig te veran
deren, maar de (zwakke) positie van 
de beslagene wordt in ieder geval 
verbeterd. In de conceptmemorie 
wordt bijvoorbeeld erkend dat beslag 
na de beslissing tot inbeslagneming 
en het laten voortduren daarvan uit 
beeld raakt bij de officier van justitie. 

In conceptartikel 2.7.2.4.1 lid 1 is 
daarom een algemene zorgplicht voor 
de officier van justitie neergelegd als 
het gaat over (de voortvarende afhan
deling van) het beslag op voorwerpen. 
Ook komt er een maximumbedrag 
ter waarde waarvan voorwerpen 
in beslag (ex art. 94a Sv) genomen 
kunnen worden (conceptartikel 
2.7.2.3.2). Momenteel is dat geen wet
telijk vereiste, alhoewel een dergelijk 
bedrag wel vaak wordt benoemd in 
een machtiging. Ook nieuw is dat de 
machtiging tot conservatoir beslag 
niet langer dan drie maanden geldig 
is; binnen die tijd moet de officier van 
justitie de voorwerpen daadwerkelijk 
in beslag hebben genomen. Ten slotte 
is het vermelden waard conceptartikel 
2.7.2.4.2, waarin in lid 2 wordt bepaald 
dat beslag binnen de regel binnen 
zes maanden via de hulpofficier van 
justitie zal eindigen met de teruggave, 
tenzij de officier van justitie gemo
tiveerd beslist dat het noodzakelijk 
is dat het beslag voortduurt. Beoogd 
wordt om zo de officier van justitie te 
dwingen zich in de zaak te verdiepen 
om te beoor delen of voortzetting van 
het beslag nog nodig is.

Modernisering van het 
Wetboek van Strafvordering
In het kader van de modernisering 
van het Wetboek van Strafvorde
ring wordt voorgesteld de artikel 12 
Svprocedure te wijzigen (zie Boek 3). 
De belangrijkste voorgestelde wijzi
gingen zijn:2

–	 De verplichting tot het mededelen 
van een beslissing tot nietvervol
ging: de kennisgeving van niet 
verdere vervolging en het beschrij
ven van de rechtsgevolgen daarvan. 
Bij de regeling van het beëindigen 
van de zaak wordt een duidelijker 
onderscheid gemaakt tussen de 
gevallen waarin nog geen vervol
gingsbeslissing is genomen en de 
gevallen waarin een ingestelde 
vervolging niet wordt voortgezet.

–	 Uitdrukkelijk is opgenomen dat de 
rechtstreeks belanghebbende ook 
kan opkomen tegen het uitblijven 
van opsporing.
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–	 Een aantal termijnen is opgeno
men; voor het indienen van het 
beklag (drie maanden), voor het 
uitbrengen van het verslag van de 
advocaatgeneraal en een termijn 
voor het gerechtshof voor de beslis
sing op het beklag (zes weken).

–	 De mogelijkheid om nader onder
zoek te gelasten, ten behoeve van de 
voorbereiding van de beslissing op 
het beklag, is vergroot en het wordt 
mogelijk om aan een bevel tot ver
volging (ontbindende) voorwaarden 
te verbinden.

BEWIJS EN MOTIVERING
Feiten van algemene bekendheid
In NJ 2018/344 ( ECLI:NL:HR: 
2018:1125) kwam de vraag aan de orde 
of de rechter de ligging van een be
paalde woning van waaruit getuigen 
twee daders van een inbraak hadden 
waargenomen, ook mocht afleiden 
uit het na de zitting geraadpleegde 
Google Maps en dat vervolgens als 
feit van algemene bekendheid mocht 
aanmerken. Het hof had immers in de 
bewijsoverwegingen betrokken hoe 
de getuigen – blijkens Google Maps – 
zicht hadden gehad op de bloemen
winkel waar was ingebroken. De Hoge 
Raad komt tot het oordeel dat het hof 
kennelijk heeft geoordeeld dat de 
ligging van de woning van de getuigen 
van algemene bekendheid is en dat 
dit niet van een onjuiste rechtsopvat
ting getuigt en niet onbegrijpelijk is. 
Daarbij noemt de Hoge Raad dat het 
hof heeft kunnen aannemen dat het 
voor eenieder van de rechtstreeks bij 
het geding betrokkenen zonder meer 
duidelijk was dat het hier gaat om 
een algemeen bekend gegeven met 
betrekking tot de plaatselijke gesteld
heid op of aan de openbare weg dat 
(ook) uit de algemeen toegankelijke 
bron Google Maps te achterhalen valt. 
Dat de Hoge Raad tussen haakjes zet 
dat deze plaatselijke gesteldheid ook 
via Google Maps te achterhalen is, is 
natuurlijk van belang. Daaruit blijkt al 
wel dat het hier gaat om een type ge
geven dat al snel als feit van algemene 
bekendheid kan worden aangemerkt 
en derhalve geen bewijs behoeft. Of 

de kennis over de plaatselijke gesteld
heid dan is verkregen door ter plaatse 
te gaan kijken naar de ligging van 
de woning of via Google Maps of een 
andere algemeen toegankelijke bron, 
maakt daarbij weinig verschil.
Daarmee is dus niet gezegd dat de 
rechter tijdens de beraadslaging zon
der meer een zoekmachine als Google 
kan gebruiken om relevante informa
tie voor bijvoorbeeld de weerlegging 
van gevoerde verweren op te doen. In
middels doet echter ook de rechter die 
tijdens het onderzoek ter terechtzit
ting googelt zijn intrede. Zo gebruikte 
het Bossche hof in een zaak over 
schuldheling van een scooter, waarbij 
werd aangevoerd dat de verdachte mo
gelijk het geforceerde contactslot niet 
had gezien, als bewijsmiddel de eigen 
waarneming van het hof dat bij het 
googelen van een scooter van dit merk 
en bouwjaar afbeeldingen te zien 
waren van een scooter waarvan het 
contactslot op een plek zat die door de 
verdachte gezien moest zijn (ECLI:NL: 
HR:2018:618). De vraag of het hof dat 
kon doen, stond verder in cassatie niet 
centraal, maar het laat wel zien dat 
 Googlezoekresultaten op verschil
lende manieren kunnen doorwerken 
in de latere bewijsconstructie. Het is 
dus van belang de googelende rechter 
zeker niet zomaar zijn of haar gang te 
laten gaan. Of met het invoeren van 
het merk en bouwjaar van een scooter 
als zoektermen zonder meer (alleen) 
afbeeldingen worden verkregen van 
die scooter van dat merk en dat bouw
jaar – en het hof dus een vergelijkbare 
scooter waarnam als de scooter die de 
verdachte voorhanden had gehad – is 
op zijn minst betwistbaar.

Unus testis, nullus testis
Ook in 2018 werd door de Hoge 
Raad weer een aantal keer bevestigd 
dat de vraag of aan het bewijsmi
nimum van artikel 342, tweede lid, 
Sv is voldaan, zich niet in algemene 
zin laat beantwoorden, maar een 
beoordeling vergt van het concrete 
geval. Ten aanzien van de verdachte 
die door het Hof Amsterdam werd 
vrijgesproken (Hof Amsterdam 7 juli 

2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2867) 
was steunbewijs aanwezig dat zag op 
zijn aanwezigheid in het bed en op de 
bank waar vermeend ontuchtige han
delingen met het slachtoffer hadden 
plaatsgevonden tijdens het logeren. 
Dat ondersteunde volgens het hof de 
context waarbinnen de handelingen 
volgens het slachtoffer hadden plaats
gevonden, maar gaf de verklaring van 
het slachtoffer onvoldoende concrete 
steun op het punt van de ontuchtige 
handelingen. Tegen die uitspraak 
ging het Openbaar Ministerie in cas
satie en betoogde dat het hof hier van 
een onjuiste rechtsopvatting uitging 
nu de overwegingen impliceerden dat 
het steunbewijs moet zien op de ten 
laste gelegde handelingen. Volgens de 
Hoge Raad had het hof dat echter niet 
miskend, het oordeel dat in deze zaak 
niet was voldaan aan het bewijsmini
mum was evenmin onbegrijpelijk en 
dus bleef de vrijspraak in stand.
Steun voor de verklaring van een aan
gever/aangeefster wordt vaak gezocht 
in een bevestiging van de aanwezig
heid van de verdachte op de plaats 
waar het ten laste gelegde zou zijn ge
pleegd. Of een dergelijke bevestiging 
voldoende is, is ook weer afhankelijk 
van de omstandigheden van het geval. 
Daarbij lijkt de Hoge Raad van belang 
te achten wat nu precies over die 
aanwezigheid kon worden vastge
steld. In ECLI: NL:HR:2018:229 werd 
artikel 81.1 RO afgedaan, waardoor 
de veroordeling van een activiteiten
begeleider op een vakantiepark, die 
met een vijfjarig kind een wc inging 
en het kind blinddoekte en dwong 
iets in de mond te nemen, in stand. 
De verklaring van het kind vond onder 
meer steun in camerabeelden waarop 
te zien was dat de verdachte met het 
kind kwam teruglopen uit de richting 
van de wc. Geconfronteerd met deze 
beelden had de verdachte ook beves
tigd dat hij met het kind naar de wc 
was gegaan. In ECLI:NL:HR:2018:189 
slaagde een unus testis klacht echter. 
De aangeefster zou meerdere keren 
en op meerdere plekken zijn mis
bruikt door de verdachte. Het hof 
overwoog dat andere bewijsmiddelen 
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de verdachte steeds koppelden aan 
de aangeefster op de specifieke, in de 
tenlastelegging bedoelde tijdstippen 
en/of locaties waarover de aangeefster 
gedetailleerd had verklaard. De daar
bij in aanmerking genomen aanwe
zigheid van de verdachte in het bijzijn 
van de aangeefster in zijn woning, op 
een camping en in zijn vakantiehuisje 
volstond volgens de Hoge Raad echter 
niet als steun voor de verklaringen 
van de aangeefster. In de verklaring 
van de dochter van de verdachte 
over zijn dwingende, geen weigering 
duldende handelwijze – die aansloot 
bij de verklaring van de aangeefster 
over het karakter van de verdachte – 
kon evenmin voldoende steun worden 
gevonden, nu deze verklaring geen 
betrekking had op specifieke omstan
digheden.

Rechter-commissaris en dossier
In artikel 34 Sv wordt de verdediging 
een belangrijk middel geboden om 
invloed uit te oefenen op de inhoud 
van het dossier. Dit kan de verde
diging doen door een gemotiveerd 
verzoek aan de officier van justitie 
te richten om bepaalde stukken aan 

de processtukken toe te voegen. 
Op basis van het tweede lid van dit 
artikel kan de verdediging verzoe
ken om eerst inzage in stukken te 
krijgen om de relevantie van de 
stukken te onderbouwen. Als echter 
het onderzoek ter terechtzitting is 
aangevangen, is het de zittingsrech
ter die verantwoordelijk is voor de 
samenstelling en volledigheid van de 
processtukken. De verdediging kan 
dan verzoeken bepaalde stukken aan 
het dossier toe te voegen, waarbij 
de rechter zal moeten beoordelen 
of de noodzaak van overlegging van 
die stukken is gebleken (art. 315 Sv). 
Als alsnog inzage is verleend in die 
stukken, kan de verdediging worden 
beperkt in de mogelijkheid de rele
vantie te onderbouwen.
Wat dat betreft is de uitspraak van de 
Rechtbank Rotterdam van 10 januari 
2018 (ECLI:NL:RBROT:2018:660) 
van belang. Op een regiezitting werd 
verzocht om inzage in/voeging van 
een groot aantal stukken. Overwo
gen wordt ten eerste dat het strike 
noodzaakscriterium een belangrijke 
nuancering kent in de algemene 
beginselen van een behoorlijke pro

cesorde die kunnen meebrengen dat 
de beoordeling plaatsvindt op basis 
van het verdedigingsbelang. In dit 
geval was de verdediging pas vanaf 
de verstrekking van het einddossier 
in de gelegenheid geweest het op
sporingsonderzoek op compleetheid 
te beoordelen, waarin de rechtbank 
aanleiding ziet (beginsel van een re
delijke en billijke belangenafweging) 
de artikelen 30 e.v. Sv analoog toe te 
passen. Aan de officier van justitie 
werd opdracht gegeven de verdedi
ging inzage te bieden in een aantal 
omschreven stukken/gegevensdra
gers. Daar valt veel voor te zeggen, 
een beslissing tot voeging van stuk
ken op verzoek van de verdediging 
verdient immers gelet op de toename 
van de omvang van het procesdossier 
niet zonder meer de voorkeur. Het 
ligt meer voor de hand dat zowel de 
officier van justitie als de verdedi
ging toegang heeft tot dezelfde infor
matie en op basis van die toegang 
beide een selectie kunnen maken 
van door hen relevant geachte delen 
daarvan en die delen aan het dossier 
worden gevoegd. Dat lijkt de recht
bank hier ook voor ogen te staan nu 
de verdediging een termijn wordt 
gegeven om gebruik te maken van 
het inzagerecht en een zitting wordt 
gepland waarop op eventuele nadere 
onderzoekswensen (zoals het voegen 
van stukken) kan worden beslist. De 
rechtbank zet daarmee dus in feite 
een soort tussenstap voordat daad
werkelijk over het overleggen van 
bepaalde stukken wordt beslist, een 
tussenstap die tegemoetkomt aan de 
mogelijkheden die de verdediging 
ook na aanvang van het onderzoek 
ter terechtzitting moet hebben om 
enige invloed op de dossiervorming 
te kunnen uitoefenen.

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 
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van deze Kroniek ieder jaar weer 
hoop uit verschillende uitspraken 
van voornamelijk feitenrechters.
Er is echter ook een arrest (ECLI:NL: 
HR:2018:1872) van ons hoogste 
rechtscollege dat bespreking be
hoeft. Het gaat in deze zaak over 
de rechtmatigheid van het project 
‘Moelander’. Dit is een project van 
de Eenheid ZeelandWestBrabant 
waarbij het de bedoeling is dat 
voertuigen uit MiddenOostEuropa 
worden gecontroleerd. Op basis van 
dit project houdt een verbalisant een 
man aan die rijdt in een auto met 
Bulgaars kenteken. Vervolgens komt 
hij erachter dat de man rijdt terwijl 
zijn rijbewijs ongeldig is verklaard. 
Het hof verwerpt het verweer dat hier 
sprake is van discriminatoir hande
len dat tot bewijsuitsluiting dient te 
leiden. Daarvoor gebruikt het hof een 
merkwaardige redenering. Het zou 
volgens het hof namelijk niet gaan 
om een persoon, maar om een voer
tuigcontrole. Daarnaast gaat het hier 
om een auto met Bulgaars kenteken 
terwijl de bestuurder in Kroatië is 
geboren. Het gaat om een dermate 
brede benadering dat er geen sprake 
is van discriminatoir opreden. De 
Hoge Raad gaat hierin niet mee. 
Overwogen wordt dat bij de verkeers
controle als selectiecriterium is 
gehanteerd of een kenteken afkom
stig is uit een bepaalde groep landen, 
waardoor indirect onderscheid 
wordt gemaakt naar nationaliteit of 
afkomst van de inzittenden van het 
voertuig hetgeen niet is toegestaan. 
De Hoge Raad kwam al eerder tot een 
vergelijkbare redenering in het arrest 
over de dynamische verkeerscontrole 
(ECLI:NL:HR:2016:2454). Overigens 
wordt nog wel overwogen dat onder 
omstandigheden dit soort maatre
gelen gerechtvaardigd zijn, als het 
bijvoorbeeld gaat om maatregelen ter 
bestrijding van grensoverschrijdende 
criminaliteit, maar daar heeft het hof 
geen overweging aan gewijd.

Feitenrechters
De Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL: 
RBROT:2017:10832) komt tot een 

bewijsuitsluiting in een zaak waarin 
onder meer bijna een kilo heroïne in 
een auto wordt aangetroffen. In deze 
zaak zien verbalisanten een verdach
te zenuwachtig op straat heen en 
weer lopen en omdat op deze locatie 
met enige regelmaat wordt inge
broken, besluiten ze de verdachte 
staande te houden en te vragen naar 
zijn identiteitsbewijs. De verdachte 
heeft geen identiteitsbewijs, maar 
geeft wel zijn persoonsgegevens. Na 
controle komen de verbalisanten 
erachter dat deze gegevens kloppen 
en de identiteit dus is vastgesteld. 
Desondanks wordt de verdachte 
alsnog onderworpen aan een identi
teitsfouillering, waar een autosleutel 
wordt aangetroffen. In de bij de 
sleutel passende auto treffen de ver
balisanten de verdovende middelen 
aan. De rechtbank overweegt dat de 
verbalisanten geen fouillering had
den mogen uitvoeren, omdat een de
gelijke identiteitsfouillering (art. 55b 
Sv) juist in het leven is geroepen om 
een identiteit vast te stellen. Nergens 
blijkt uit dat zij twijfelden over de 
juistheid van de door hem verstrekte 
gegevens en zij kenden de identiteit 
al. Dit leidt tot een bewijsuitsluiting, 
waarbij de rechtbank overigens na
laat de vereisten van artikel 359a lid 
2 Sv na te lopen (belang geschonden 
voorschrift, ernst verzuim en nadeel 
dat daardoor is veroorzaakt).
Een zaak waarin die vereisten wel 
uitgebreid worden besproken, is 
er een van de politierechter in Den 
Haag waarin tevens tot een bewijs
uitsluiting wordt gekomen (ECLI:NL: 
 RBDHA:2018:3319).In deze zaak 
wordt een verdacht staande gehou
den zonder kenbare reden. Vervol
gens moet verdachte mee naar het 
bureau om openstaande boetes te 
voldoen (zonder te worden aange
houden). Omdat zijn rijbewijs ook 
was ingevorderd, rijden de agenten 
zijn auto naar het bureau. Vervolgens 
besluit een van de verbalisanten 
de auto te doorzoeken, naar eigen 
mening wegens ‘zaakswaarneming’. 
Daarin worden 4.000 kamagrapillen 
aantroffen. De politierechter oordeelt 

dat er op het moment geen sprake 
was van een verdenking en derhalve 
dat de doorzoeking onrechtmatig is 
geweest. Ook voor de zaakswaarne
ming was geen enkele aanleiding en 
dit had achterwege moeten blij
ven. De politierechter oordeelt dat 
voorschriften voor doorzoekingen 
en staandehoudingen er niet voor 
niets zijn en dat deze tot doel hebben 
burgers te beschermen tegen wille
keurig optreden van de politie. Ook 
overweegt de politierechter dat het 
erop lijkt dat de kofferbak grondig is 
doorzocht terwijl dat niet is geverba
liseerd. Dat raakt dus ook het recht 
op een eerlijk proces als bedoeld in 
artikel 6 EVRM. In samenhang be
zien leidt dit tot een bewijsuitsluiting 
en dus vrijspraak.
Een laatste interessante uitspraak in 
dit kader is er een van de Rechtbank 
OostBrabant (ECLI:NL:RBOBR: 
2018:4158). Ondanks een serieuze 
verdenking (96 kilo hennep, 7 kilo 
hasj, een stroomstootwapen en een 
vuurwapen plus 49 patronen) wordt 
de verdachte integraal vrijgesproken. 
In deze zaak gaan twee verbalisanten 
naar het huis van de verdachte omdat 
hij zich als bestuurder van een voer
tuig zonder geldige apk kort daarvoor 
zou hebben onttrokken aan een 
verkeerscontrole. Deze verbalisanten 
zien de man in zijn tuin staan en 
vragen hem zich te legitimeren. De 
man geeft aan dat hij dit binnen even 
moet pakken. Een van de verbalisan
ten geeft aan dat zij dan wel met hem 
meelopen, waarop de man kenbaar 
maakt dat niemand zijn woning in 
mag. Hierop wordt hem medegedeeld 
dat als hij de woning in wil gaan er 
iemand van de politie mee zal lopen 
en dat hij zal worden aangehouden 
ter zake het niet op eerste vordering 
overgeven van legitimatie als hij dat 
niet toestaat. De man geeft aan dat 
hij niet aangehouden wil worden en 
dat ze daarom wel mee mogen lopen. 
De rechtbank overweegt dat verba
lisanten niet beschikten over een 
schriftelijke machtiging tot binnen
treden van de woning en dat er geen 
schriftelijke toestemmingsverkla

Advocatenblad_2018_10.indd   70 07/12/2018   12:08:46



71kroNIEkENADVOCATENBLAD

ring van verdachte in het dossier zit. 
Doordat de verdachte voor de keuze 
is gesteld om dan wel aangehouden 
te worden, dan wel toe te staan dat 
de verbalisanten zijn huis zouden 
betreden, is een zodanige druk op 
hem uitgeoefend dat niet gezegd kan 
worden dat de toestemming in volle
dige vrijheid is gegeven. Geoordeeld 
wordt dat hier sprake is van schen
ding van een belangrijk strafvorder
lijk voorschrift ter bescherming van 
het grondwettelijk gewaarborgde 
huisrecht. Mede om toekomstige 
vergelijkbare vormverzuimen te voor
komen, wordt er tot bewijsuitsluiting 
geoordeeld en wordt derhalve de 
verdachte integraal vrijgesproken. 
Daarbij wordt nog overwogen dat het 
nadeel dat de toepassing van bewijs
uitsluiting heeft voor de op zichzelf 
zwaarwegende maatschappelijke 
belangen van waarheidsvinding en 
bestraffing worden gematigd doordat 
de in beslag genomen illegale goede
ren uit het maatschappelijk verkeer 
zijn genomen.

Niet-ontvankelijkheid OM
De nietontvankelijkheid van het OM 
is afgelopen jaar zowel uitgesproken 
in zaken waarin sprake was van een 
onherstelbaar vormverzuim als in 
gevallen dat er andere vervolgings
beletselen aanwezig waren.

Onherstelbaar vormverzuim 
(art. 359a Sv)
In een zaak waarin meerdere verdach
ten terechtstaan voor een woning
overval met dodelijke afloop, wordt 
in een van de zaken het OM nietont
vankelijk verklaard (ECLI: NL:RBNNE: 
2018:1261). In deze zaak wordt door de 
rechtbank vastgesteld dat de officier 
van justitie bewust een procesver
baal heeft ingebracht, terwijl zij wist 
dat hierin feitelijke onjuistheden 
stonden. De rechtbank stelt vast dat 
door het inbrengen van de onjuiste 
verklaring de verdachte ten onrechte 
een tijd in voorlopige hechtenis heeft 
doorgebracht. Door het misleidend 
handelen van de officier is de kern van 
het strafproces geraakt. Een ambts

edig procesverbaal vormt immers, 
gelet op de bewijswaarde daarvan, in 
het strafproces vaak een cruciale rol 
en alle procespartijen dienen zonder 
meer op de juistheid van een degelijk 
procesverbaal te kunnen vertrouwen. 
Daaraan wordt door het voegen van 
het procesverbaal aan het dossier 
afbreuk gedaan. Gelet daarop en gelet 
op de ernst van het verzuim en het 
nadeel dat daardoor is veroorzaakt, is 
de rechtbank van oordeel dat sprake 
is van een ernstig vormverzuim, waar
bij een zodanige ernstige inbreuk 
op beginselen van een behoorlijke 
procesorde en de grondslagen van het 
strafproces is gemaakt dat daardoor 
doelbewust tekort is gedaan aan de 
belangen van verdachte op een eerlijk 
proces. Ondanks de ernst van het feit 
en de eis van de officier (twaalf jaar) 
wordt het OM nietontvankelijk ver
klaard. Het OM is in hoger beroep ge
gaan. In de andere zaken leidt dit niet 
tot een nietontvankelijkheid, onder 
andere omdat er geen sprake is van 
een concreet nadeel voor de verdachte 
(zie o.a. ECLI:NL:RBNNE:2018:1258). 
Wel wordt de bewuste verklaring in 
die zaken uitgesloten als bewijsmid
del en leidt dit tot strafvermindering 
(zie hierna).

Strafvermindering
In de reeds besproken woningover
val met dodelijke afloop wordt in de 
overige zaken tot bewijsuitsluiting 
van het valse procesverbaal geoor
deeld en komt de rechtbank tot een 
aanzienlijke strafvermindering (zie 
o.a. ECLI:NL:RBHNO:2018:1258). 
Het door de officier van justitie toe
voegen van een vals procesverbaal 
leidt niet tot nietontvankelijkheid 
omdat er geen sprake is van con
creet nadeel voor de verdachte. De 
rechtbank veroordeelt deze ver
dachte voor een bedrijfsinbraak en 
een overval met dodelijke afloop. Er 
wordt in het vonnis overwogen dat 
een gevangenisstraf voor de duur 
van zeven jaar passend en geboden 
zou zijn, maar dat het handelen van 
politie en justitie dusdanig ernstig 
is dat naast de bewijsuitsluiting ook 

strafvermindering wordt toegepast. 
Om die reden krijgt de verdachte 
een gevangenisstraf van zes jaar 
opgelegd.
De Rechtbank Den Haag (ECLI:NL: 
RBDHA:2018:11648) oordeelt in een 
Opiumwetzaak dat er bij de start 
van het onderzoek geen sprake was 
van een redelijke vermoeden van 
schuld. Op basis van de informatie 
die daaraan ten grondslag is gelegd, 
is namelijk eerder geoordeeld 
dat deze verdachte niet meer als 
verdachte kon worden aangemerkt. 
Ook de aanvullende TCIinformatie 
is daarvoor onvoldoende, omdat 
daarin niet de naam van de verdach
te wordt genoemd. De rechtbank is 
daarom van oordeel dat bijzondere 
opsporings middelen zijn ingezet 
zonder dat er sprake was van een 
redelijk vermoeden. Het levert de 
verdachte een korting op van zes 
maanden gevangenisstraf (van 48 
naar 42 maanden).
De Rechtbank Amsterdam oor
deelt (ECLI:NL:RBAMS:2018:5565) 
dat er onrechtmatig is binnenge
treden omdat verbalisanten zich 
voorafgaand aan het vragen van 
toestemming om binnen te treden, 
niet hebben gelegitimeerd, noch 
mededeling van hun doel hebben 
gedaan. Om die reden wordt er een 
korting toegepast van twee weken 
(van twaalf naar tien weken).
In een arrest van het HofArn
hem Leeuwarden (ECLI:NL: 
GHARL:2018:5947) speelt de vraag 
of de wijze van aanhouding tot 
strafvermindering dient te leiden. 
In deze zaak wordt de verdach
te namelijk aangereden door de 
dienstwagen waardoor hij een 
enkelfractuur oploopt. Deze agenten 
worden integraal vrijgesproken in 
de strafzaak naar aanleiding van 
dit incident. Om die redenen meent 
het hof dat conform de Ambtsin
structie en  Politiewet is gehandeld. 
Desalniet temin past het hof wel een 
strafkorting van drie maanden toe 
(van acht naar vijf maanden) doordat 
hij dit letsel door toedoen van de 
politie heeft  o pgelopen.
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Andere vervolgingsbeletselen
Redelijke termijn
De Rechtbank Limburg (ECLI:NL: 
RBLIM:2018:10035) verklaart het 
OM nietontvankelijk wegens een 
schending van de redelijke termijn, 
ondanks de vaste jurisprudentie van 
de Hoge Raad dat ook in uitzonder
lijke gevallen daar geen ruimte voor 
bestaat (ECLI:NL:HR:2008:BD2578). 
De verdachte staat terecht voor onder 
andere een poging tot doodslag. De 
rechtbank constateert dat ten tijde 
van de behandeling sinds de pleeg
datum twee jaar en elf maanden zijn 
verstreken. De officier laat op zitting 
weten dat in eerste instantie een voor
waardelijk sepot is aangeboden met 
een hulpverleningstraject maar dat 
de verdachte hier niet mee akkoord 
is gegaan en dat de zaak nu alsnog 
wordt aangebracht om hulpverlening 
in te kunnen kaderen. De rechtbank 
vindt dat de verdachte vervolgens 
‘onaanvaardbaar lang’ heeft moeten 
wachten hetgeen wat tot het uitspre
ken van de nietontvankelijkheid.
Een verdachte bij het Gerechtshof Am
sterdam (ECLI:NL:GHAMS: 2018:1713) 
lijkt mazzel te hebben, want het hof 
verklaart het OM nietontvankelijk 
omdat zijn dossier is zoekgeraakt en 
ondanks vergeefse pogingen dit niet 
meer boven water is gekomen.

Ontbreken klacht
Een pareltje is een arrest van het 
Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL: 
GHDHA:2018:2077). Het gaat hier om 
(gekwalificeerde) belediging van poli
tieagenten. Het hof oordeelt, gelet op 
de Ambtsinstructie, dat een verdachte 
onder andere kan worden geboeid als 
er sprake is van gevaar voor ontvluch
ting, veiligheid van een ambtenaar dit 
vereist enzovoort. Uit het procesver
baal blijkt niet van zulke omstan
digheden zodat het hof oordeelt dat 
het aanleggen van de handboeien 
onrechtmatig is geweest waardoor de 
verbalisanten niet in de rechtmatige 
uitoefening van hun bediening waren. 
Daardoor kan er niet van gekwalifi
ceerde belediging sprake zijn, maar 
louter van eenvoudige behandeling 

hetgeen een klachtdelict is. Nu er geen 
klacht is ingediend, wordt het OM 
nietontvankelijk verklaard.

Alcoholslot nabrander
In een zaak waarin aan een verdachte 
reeds het Alcoholslotprogramma is 
opgelegd, ziet het Hof Amsterdam 
(ECLI:NL:GHAMS:2018:598) zich 
voor de vraag gesteld of de jurispru
dentie van de Hoge Raad (ECLI:NL: 
HR:2015:434) ook geldt als de 
uitvoering van het programma van 
overheidswege is beëindigd en de 
verplichting tot deelname is vervallen. 
De beantwoording is sterk afhanke
lijk van de omstandigheden van het 
geval. In casu heeft de bestuurder 
ruim drieënhalf jaar niet over zijn 
rijbewijs kunnen beschikken, wat niet 
meer kan worden hersteld. Ook dan 
is vervolging in strijd met de begin
selen van een behoorlijke procesorde 
wat leidt tot het uitspreken van de 
nietontvankelijkheid van het OM.

VOORLOPIGE HECHTENIS
De huidige praktijk van de voorlo
pige hechtenis in jeugdzaken ligt 
onder vuur. Begin dit jaar promo
veerde de heer Van den Brink op het 
proefschrift met de titel ‘Voorlopige 
hechtenis in het Nederlands jeugd
strafrecht’.3 Een belangrijke bevin
ding uit het proefschrift belichtte hij 
– vooruitlopend op zijn promotie – op 
25 januari 2018 in het NRC. In dat 
krantenbericht met de titel ‘Rechten 
jongeren in geding bij voorlopige 
hechtenis’4 legt hij uit dat de voor
lopige hechtenis jeugdzaken onzuiver 
wordt toegepast. Het geniet de voor
keur van rechters om de voorlopige 
hechtenis jeugdzaken onder voor
waarden te schorsen. Daarvoor moet 
de voorlopige hechtenis natuurlijk 
eerst worden bevolen. Van den Brink 
stelt dat de praktijk zo is ‘dat rechters 
zo graag kiezen voor die optie van 
voorwaardelijke vrijheid, dat ze bereid 
zijn de gronden voor voorlopige hech
tenis opvallend ruim te interpreteren’. 
De bescherming van minderjarige 
verdachten tegen onrechtmatige en 
willekeurige toepassing van voorlopi

ge hechtenis in het huidige systeem is 
derhalve niet optimaal gewaarborgd, 
aldus Van den Brink. Ten slotte geeft 
hij een aanzet tot het ontwikkelen van 
een model van voorlopige preventieve 
maatregelen om het schorsings model 
te vervangen. In zijn brief van 6 maart 
2018 reageert de Minister voor Rechts
bescherming dat alternatieven voor 
voorlopige hechtenis worden onder
zocht en de belangrijke bevindingen 
uit het proefschrift worden betrokken 
bij de wetgevingsoperatie om het 
Wetboek van Strafvordering te moder
niseren.

BIJZONDERE OPSPORINGS-
BEVOEGDHEDEN
Er is nogal wat nieuwe wetgeving 
geïntroduceerd of in opkomst die uit
breiding van de inzet van bijzondere 
opsporingsbevoegdheden tot gevolg 
heeft. Aangenomen en gepubliceerd 
maar nog niet in werking getreden is 
het wetsvoorstel Computercriminali
teit III, dat opsporingsdiensten onder 
andere de bevoegdheid geeft om – na 
toestemming van de officier van justi
tie  – computers te hacken ten behoe
ve van een opsporingsonderzoek (art. 
126nba Sv). Wel per 1 mei inwerking 
getreden is de Wet Uitvoering bijzon
dere opsporingsbevoegdheden5 die 
ook de Marechaussee en bijzondere 
opsporingsdiensten als de FIODECD 
en de Inspectie SZW mogelijkheden 
geeft om BOBbevoegdheden in te zet
ten, zoals het tappen van telefoons en 
het inzetten van een infiltrant. Door 
dezelfde wet is het met de introductie 
van artikel 126nda Sv voor opspo
ringsdiensten gemakkelijker gewor
den om camerabeelden te vorderen en 
kan de rechtercommissaris tapmach
tigingen voortaan op naam afgeven 
(art. 126m lid 5 en 126t lid 5 Sv), dit 
om de omvangrijke papierwinkel bij 
BOBaanvragen terug te dringen.

GETUIGEN (HOREN 
EN OPROEPEN)
Elk jaar zijn er nieuwe uitspraken 
te melden over het horen en oproe
pen van getuigen. Dit jaar was er 
bijvoorbeeld een belangrijk arrest 
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van de Hoge Raad over de vraag 
of het hof ambtshalve twee getui
gen had moeten oproepen in het 
kader van het recht op een eerlijk 
proces (ECLI:NL:HR:2018:1055). 
Toch parkeren wij de nationale 
uitspraken dit jaar, om twee arres
ten van het EHRM te bespreken: de 
zaken Cabral t. Nederland ( ECLI : 
CE:ECHR:2018:0828JUD003761710) 
en Breijer t. Nederland (ECLI:CE: 
ECHR:2018:0703DEC004159613).
In de zaak Cabral t. Nederland werd 
een schending van artikel 6 EVRM 
aangenomen. De beslissende getuige 
werd in appel gehoord maar weige
rende een verklaring af te leggen 
over de betrokkenheid van Cabral bij 
roofovervallen. In eerste aanleg had 
deze getuige een ontlastende maar 
(mogelijk) ongeloofwaardige verkla
ring afgelegd. Het EHRM kwam tot 
een schending van artikel 6 EVRM. 
De verdediging heeft onvoldoende 
gebruik kunnen maken van het 
ondervragingsrecht in appel nu de 
getuige weigerende te antwoorden. 
De verdediging werd hiervoor onvol
doende gecompenseerd.
In de zaak Breijer t. Nederland werd 
geen schending van artikel 6 EVRM 
aangenomen. Ook daar wilde een 
beslissende getuige geen verklaring 
afleggen over een drugsdeal. Volgens 
het EHRM had hij daarvoor een goe
de en door de verdediging onweer
sproken reden (bedreiging vanuit het 
milieu/criminele organisatie). Boven
dien vond het EHRM dat voldoende 
steunbewijs aanwezig was om zonder 
schending van artikel 6 EVRM tot 
een veroordeling te komen.

WEDERRECHTELIJK 
VERKREGEN VOORDEEL
In Hoge Raad 10 juli 2018 (ECLI:NL: 
HR:2018:1160) werd in cassatie 
geklaagd dat het hof ten onrechte 
had afgewezen het verzoek van de 
verdediging tot het doen plaatsvin
den van een schriftelijke voorbe
reiding als bedoeld in artikel 511g 
lid 2 aanhef en onder b Sv. Op een 
dergelijk verzoek dient ter terecht
zitting te worden beslist, nadat het 

Openbaar Ministerie daaromtrent is 
gehoord. De rechter is niet gehouden 
een schriftelijke voorbereiding toe te 
staan, maar kan daartoe beslissen 
als dat naar zijn oordeel bijdraagt 
aan een doelmatig verloop van de 
ontnemingsprocedure. Voornoemd 
oordeel is volgens de Hoge Raad 
sterk verweven met aan de feiten
rechter voorbehouden waarderingen 
van feitelijke aard over bijvoorbeeld 
het procesverloop en de aan het 
onderzoek ten grondslag liggende 
gronden. Dat oordeel kan in cassatie 
slechts in beperkte mate worden 
getoetst. De Hoge Raad oordeelt dat 
het middel faalt, nu het oordeel van 
het hof dat in het onderhavige geval 
een schriftelijke voorbereiding niet 
bijdraagt aan een doelmatig verloop 
van de ontnemingsprocedure, niet 
getuigt van een onjuiste rechtsopvat
ting en niet onbegrijpelijk is.
De Hoge Raad beoordeelde bij 
arrest van 12 juni 2018 (ECLI:NL: 
HR:2018:1768) het arrest van het 
Gerechtshof Den Haag, waarbij het 
hof het aangetekende mondeling 
vonnis van de politierechter bevestig
de. In dat geval geldt in beginsel dat 
geen aanvulling van gronden nodig 
is. Tenzij in hoger beroep door de 
verdediging anders is bepleit, dat wil 
zeggen: niet in bekennende zin is ver
klaard of vrijspraak is bepleit. In dat 
geval dient bevestiging te geschieden 
met aanvulling van gronden. In casu 
had de verdediging ter terechtzitting 
in hoger beroep de gevolgtrekkingen 
uit het financieel rapport en de daar
aan ten grondslag liggende feiten en 
omstandigheden voldoende gemo
tiveerd betwist en primair afwijzing 
van de ontnemingsvordering bepleit. 
De Hoge Raad oordeelde dat het hof 
in dit geval niet had kunnen volstaan 
met de enkele bevestiging van het 
mondeling vonnis en een aanvullen
de bewijsoverweging, maar had de 
inhoud van de bewijsmiddelen in 
(de aanvulling op) het arrest moe
ten opnemen. De schatting van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel 
is door het hof ontoereikend gemoti
veerd, aldus de Hoge Raad.

In Hoge Raad 13 maart 2018 
(ECLI:NL: HR:2018:341) werd in 
cassatie geklaagd dat het hof de 
betalingsverplichting heeft opgelegd 
ter ontneming van wederrechtelijk 
verkregen voordeel dat is verkregen 
uit een feit waarvan de betrokkene 
is vrijgesproken. In de aan de ont
nemingszaak ten grondslag liggende 
strafzaak ziet de bewezenverklaring 
op het opzettelijk aanwezig hebben 
van ongeveer 2.476 hennepplanten 
in de periode van 22 juli 2009 tot en 
met 22 juli 2010. De betrokkene was 
in de hoofdzaak vrijgesproken van 
het onder 1 ten laste gelegde telen 
en/of bereiden en/of bewerken en/of 
verwerken van een hoeveelheid van 
(in totaal) ongeveer 2.476 hennep
planten in die periode. De verdedi
ging had het standpunt ingenomen 
dat de schatting van het wederrech
telijk verkregen voordeel ingevolge 
artikel 36e Sv slechts mag bestaan 
uit baten van het opzettelijk aan
wezig hebben van de hennepplanten. 
Volgens de verdediging wordt de weg 
voor het ontnemen van voordeel uit 
een eventuele hennepoogst afge
sneden door de door het hof gegeven 
vrijspraak voor het telen, bereiden, 
bewerken en/of verwerken van 
hennep. De (partiële) vrijspraak in 
onderhavige strafzaak was technisch 
van aard, aangezien aan de veroor
deelde niet het medeplegen dan wel 
medeplichtigheid aan of bij het telen 
van de hennep ten laste was gelegd. 
Het hof oordeelde dat de vrijspraak
overweging daarom niet in de weg 
staat aan het ontnemen van weder
rechtelijk verkregen voordeel dat is 
genoten aan uit een ander strafbaar 
feit dan het bewezen verklaarde, 
zolang daaromtrent tenminste vol
doende aanwijzingen bestaan. Het 
hof oordeelde dat dit in casu het geval 
was. De Hoge Raad casseerde de 
uitspraak van het hof en stelt dat het 
hof kennelijk de vaststelling van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel 
heeft gebaseerd op ‘andere strafbare 
feiten’ als bedoeld in artikel 3 e lid 2 
Sr. Kennelijk heeft het hof oog gehad 
op ‘soortgelijke feiten’ als bedoeld 
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in artikel 36e lid 2 (oud) Sr. Echter, 
de betrokkene was in de hoofdzaak 
vrijgesproken voor het telen en/of 
bereiden en/of bewerken en/of ver
werken van de hennep. Het hof heeft 
derhalve ten onrechte bij de beoor
deling van de ontnemingsvordering 
betrokken het aan de vrijspraak gere
lateerde voordeel (vgl. HR 9 septem
ber 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF0090, 
NJ 2008/497). De omstandigheid dat 
er kennelijk sprake is geweest van 
een technische vrijspraak doet hier 
volgens de Hoge Raad niet aan af.
Tot slot, Hoge Raad 18 september 
2018 (ECLI:NL:HR:2018:1690). De 
Hoge Raad casseert in deze zaak 
wegens een gebrek in de motive
ring van het Gerechtshof Arnhem 
Leeuwarden van de schatting van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel. 
Het Hof had dit bedrag vastgesteld 
op 58.640,14 euro. Het hof had het 
wederrechtelijk verkregen voordeel 
in zijn geheel aan betrokkene toe
gerekend, aangezien het beweerde 
aandeel van 30 procent niet aanne
melijk was geworden. Dat oordeel is 
volgens de Hoge Raad niet zonder 
meer begrijpelijk, aangezien uit de 
bewijsmiddelen blijkt dat er ook 
betrokkenheid is geweest van een 
of meer anderen bij de aangetroffen 
hennepkwekerij en hetgeen daarom
trent door en namens de betrokkene 
ter terechtzitting was aangevoerd.

RECHTER-COMMISSARIS: 
ONDERZOEK EN DOSSIER
Het verrichten van 
onderzoekshandelingen en 
het horen van getuigen
Op 13 december 2017 heeft de Recht
bank Gelderland een beschikking 
gewezen naar aanleiding van een 
bezwaarschrift ex artikel 182 lid 6 Sv 
tegen de afwijzende beslissing van de 
rechtercommissaris om in aan
wezigheid van de verdediging twee 
minderjarigen te horen (ECLI:NL: 
RBGEL:2017:6453). De verdediging 
heeft een beroep gedaan op artikel 
6 EVRM en heeft zich op het stand
punt gesteld dat het in het belang van 
de kinderen en van de waarheids

vinding is dat de kinderen slechts 
eenmaal worden gehoord. Indien zij 
meermalen worden gehoord, bestaat 
het risico van (bewuste of onbewuste) 
beïnvloeding door derden. Daarnaast 
is het een feit van algemene be
kendheid dat getuigen die eenmaal 
zijn gehoord, niet snel genegen zijn 
op een eerdere verklaring terug te 
komen.
De raadkamer stelt vast dat in de 
strafzaak op voet van artikel 182 Sv 
de tussenkomst van de rechtercom
missaris is ingeroepen, zodat deze in 
ieder geval enige bemoeienis heeft 
met het opsporingsonderzoek. De 
bedoeling van de wettelijke regeling 
is onder meer om het voorbereidend 
onderzoek in strafzaken zodanig te 
laten zijn dat de zaak bij aanvang van 
het onderzoek ter terechtzitting zo 
veel mogelijk klaar is voor een inhou
delijke behandeling en afdoening. 
Het principiële standpunt van de of
ficier van justitie dat de zaak zich nog 
in de opsporingsfase bevindt en de 
rechtercommissaris daarin geen rol 
heeft, gaat daarom niet op. Dat laat 
onverlet dat de officier van justitie de 
leiding van het opsporingsonderzoek 
blijft houden.
De raadkamer beslist dat onderha
vige zaak een bijzondere zaak is, nu 
het gaat om zeer jonge kinderen die 
een belangrijke rol kunnen spelen bij 
de inhoudelijke beoordeling van de 
strafzaak. Hun verklaringen zullen 
wellicht moeten worden aangemerkt 
als ‘decisive’, waardoor het van groot 
belang kan zijn deze getuigen reeds 
in het voorbereidend onderzoek te 
horen (EHRM 15 december 2015, 
9154/10, Schatsachschwili/Duitsland). 
Vanwege de omstandigheid dat het 
horen waarschijnlijk een trauma
tische ervaring oplevert, is het niet 
zonder meer gegeven dat een tweede 
verhoor in een verhoorstudio, met 
ditmaal de raadsman aanwezig, tot 
de mogelijkheden behoort zonder 
dat het welzijn of de gezondheid 
van de kinderen daaronder lijdt. 
De achterliggende gedachte van het 
EHRM in voornoemde zaak is om die 
reden volgens de raadkamer ook hier 

van toepassing. Zodoende verklaart 
de raadkamer het bezwaarschrift 
gegrond. Het verhoor zal onder regie 
van de rechtercommissaris plaats
vinden, met aanwezigheid van de 
raadsman.
Op 1 januari 2018 heeft de rech
tercommissaris van de Rechtbank 
Rotterdam (ECLI:NL:RBROT: 
2018:8017) een beschikking gewezen 
over een vordering van de officier van 
justitie tot het verrichten van onder
zoekshandelingen ex artikel 181 lid 1 
Sv. Die vordering had de strekking 
dat de rechtercommissaris de politie 
de opdracht zou geven de inhoud van 
een webemailaccount te bekijken. 
Hoewel artikel 177 lid 1 Sv de rech
tercommissaris een ongeclausuleer
de mogelijkheid geeft om opspo
ringshandelingen op te dragen aan 
anderen dan de officier van justitie, 
betekent dat niet dat hiermee een 
ongelimiteerde bevoegdheid van de 
rechtercommissaris wordt gecreëerd 
die alle waarborgen die in afzon
derlijke bepalingen met betrekking 
tot opsporing en bijzondere opspo
ringsmethoden zijn opgenomen, 
opzijzet. Artikel 177 lid 1 Sv geeft de 
rechtercommissaris de bevoegdheid 
instructies te verstrekken aan een 
opsporingsambtenaar. De bepaling 
moet zo worden begrepen dat zij de 
rechtercommissaris bevoegd maakt 
onderzoek op te dragen waartoe de 
betreffende opsporingsambtenaar 
zelf al bevoegd is.
Een specifieke wettelijke grondslag 
ontbreekt in casu. Wanneer de alge
mene opsporingsbevoegdheid deze 
grondslag biedt, is betrokkenheid 
van de rechtercommissaris in begin
sel niet nodig. In het ‘smartphone
arrest’ (ECLI:NL:HR:2017:584) heeft 
de Hoge Raad geoordeeld dat de 
bevoegdheid tot inbeslagneming 
van voorwerpen en daarin besloten 
de bevoegdheid tot het verrichten 
van onderzoek aan die voorwerpen 
op grond van artikel 104 lid 1 Sv 
kan worden uitgeoefend door de 
rechtercommissaris, indien de 
inbeslagneming geschied door een 
opsporingsambtenaar. Daaruit zou 

Advocatenblad_2018_10.indd   74 07/12/2018   12:08:47



75kroNIEkENADVOCATENBLAD

– volgens de Rotterdamse rech
tercommissaris – in het algemeen 
kunnen worden afgeleid dat een 
algemene wettelijke bevoegdheid van 
een gewone opsporingsambtenaar 
aan een vorm van toezicht door de 
officier van justitie is onderworpen 
als deze een meer dan beperkte in
breuk op de persoonlijke levenssfeer 
maakt, of aan een vorm van toezicht 
door de rechtercommissaris als op 
voorhand te voorzien is dat de in
breuk op de persoonlijke levenssfeer 
zeer ingrijpend zal zijn. Nu de Hoge 
Raad slechts oordeelt over onderzoek 
aan in beslag genomen voorwerpen 
en de Hoge Raad geen wetgever is, 
moet behoedzaam met dit oordeel 
worden omgegaan. De conclusie 
die vervolgens in de beschikking 
wordt getrokken, is dat het lezen van 
emails niet valt onder het begrip 
‘zeer ingrijpende inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer’. Als er een 
vorm van toezicht nodig is, is het al
dus niet de rechtercommissaris die 
dat moet uitvoeren. Ook wanneer zou 
moeten worden gegaan van een juris
prudentieel voorgeschreven toezicht 
op de uitoefening van een bestaande, 
algemene, wettelijke bevoegdheid, 
moet de vordering worden afgewe
zen, omdat de officier van justitie zelf 
bevoegd is. De vordering wordt aldus 
afgewezen.
In artikel 186a lid 1 Sv is voor de ver
dediging de bevoegdheid neergelegd 
verhoren van de rechtercommissaris 
bij te wonen, tenzij het belang van 
het onderzoek dit verbiedt of wan
neer het onderzoek daarvoor wordt 
opgehouden (artikel 186a lid 3 Sv jo 
artikel 186 lid 3 Sv). Een rechtercom
missaris die echter de beslissing nam 
een verzoek van de raadsvrouw tot 
uitstel van een getuigenverhoor om
dat zij de griep had niet te honoreren, 
werd met succes gewraakt (Recht
bank Rotterdam 9 februari 2018, 
ECLI:NL:RBROT:2018:1830). Het in 
de wet en het EVRM verankerde recht 
van de verdediging om aanwezig te 
zijn bij getuigenverhoren en om die 
getuigen vragen te doen stellen, dient 
het belang van de verdediging, omdat 

het verkrijgen van een persoonlijke 
indruk van de getuige, het direct 
kunnen aanhoren van en inspringen 
op de antwoorden op bevraging, 
het waarnemen van de nonverbale 
communicatie van de getuige en het 
kunnen uitvoeren van een tevoren 
bedachte vraagstrategie wezenlijk 
kunnen zijn voor de procespositie 
van de verdachte. De mogelijkheid 
om voorafgaand aan het getuigenver
hoor de te stellen vragen op te geven, 
is slechts een subsidiaire mogelijk
heid en is steeds ter beslissing van de 
verdediging (r.o. 3.8). Daarnaast doet 
een tweede verhoor van de getuige 
– zoals later door de rechtercom
missaris aangeboden – minder recht 
aan het verdedigingsbelang. Dat de 
verdediging bij het eerste verhoor 
geen vragen heeft kunnen stellen, is 
immers niet terug te draaien. Daar 
komt bij dat een eenmaal door de 
getuige afgelegde verklaring invloed 
kan hebben op de houding van de 
getuige in het verdere proces.

Overig
Op 7 september 2018 heeft de wra
kingskamer van de Rechtbank Den 
Haag zich uitgelaten over de werk
wijze van het kabinet van de rech
tercommissaris die eruit bestaat dat 
een reactie van de officier van justitie 
op het verzoek van de verdediging 
een regiebijeenkomst ex artikel 
185 Sv te organiseren, pas wordt 
doorgestuurd aan de raadsman 
wanneer de rechtercommissaris een 
beslissing heeft genomen (ECLI:NL: 
RBDHA:2018:10934). Die werkwijze 
is volgens de wrakingskamer, met 
het oog op het beginsel van hoor en 

wederhoor, op zichzelf merkwaar
dig. Hiermee wordt de verdachte de 
mogelijkheid (geen recht) ontnomen 
om te reageren op het standpunt van 
de officier van justitie. Deze proces
suele beslissing vormt in principe 
geen grond voor wraking. Van een 
beslissing die zo onbegrijpelijk is dat 
die een zwaarwegende aanwijzing 
oplevert voor het oordeel dat de rech
ter jegens verzoeker vooringenomen 
koestert, is in casu geen sprake. Het 
wrakingsverzoek wordt afgewezen.

RECHTSMIDDELEN
Perikelen
Een advocaat vermeldt zijn kantoor
adres in een schriftelijke volmacht 
aan de griffiemedewerker tot het 
instellen van hoger beroep, als het 
adres waarnaar een afschrift van 
de appeldagvaarding kan worden 
gestuurd. Moet op grond van artikel 
588a Sv dat afschrift inderdaad naar 
dat kantooradres, ondanks dat de 
verdachte daar niet woont? Nee, vond 
de Hoge Raad in 2015. Maar toch 
wel, als er geen verblijfplaats van de 
verdachte bekend is, de appeldag
vaarding aan de griffie is betekend, 
en de verdachte of een advocaat in 
hoger beroep niet op zitting verschij
nen, oordeelt nu de Hoge Raad in 
ECLI:HR:NL:2017:3190. Wellicht dat 
de niet te traceren verdachte op die 
manier toch nog van de zitting op de 
hoogte komt.

Omvang cassatie
Een belangrijke ontwikkeling dit jaar 
voor het behandelen van zaken in 
cassatie (en na terugwijzing daarvan 
in hoger beroep). Tot nu toe pleegde 
de Hoge Raad het door de verdachte 
onbeperkt ingestelde cassatieberoep 
ambtshalve te beperken tot de voor 
de verdachte belastende beslissin
gen. Er werd dus gehandeld alsof er 
geen cassatie was ingesteld tegen 
gunstige beslissingen, zoals vrij
spraken. Deze praktijk behoefde 
volgens de Hoge Raad heroverwe
ging. Uit ECLI:NL:HR:2018:507 blijkt 
dat de Hoge Raad vanaf 1 juli 2018 
in zaken met meerdere, cumulatief 
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ten laste gelegde feiten het door de 
verdachte zonder enige beperking 
ingestelde beroep in cassatie niet 
meer ambtshalve beperkt tot de ver
dachte belastende beslissingen. Als 
geen gebruik wordt gemaakt van de 
bevoegdheid om het beroep partieel 
in te stellen of partieel in te trekken, 
dan moet ervan worden uitgegaan 
dat dit berust op een weloverwogen 
keuze. Die keuze moet de verdachte 
(met diens advocaat) dus ook wel
overwogen maken, bijvoorbeeld om 
te voorkomen dat gunstige beslissin
gen na een geslaagde cassatie toch 
weer voorliggen aan het hof (met het 
risico op een andere afloop).
ECLI:NL:HR:2018:1947 is minder 
van belang voor de verdediging, 
maar voor de cassatieadvocaat toch 
goed om te onthouden. Anders dan 
de verdachte kan volgens de Hoge 
Raad het OM in cassatie wel vragen 
het ontnemingsarrest van het hof 
te vernietigen met de enkele klacht 
dat ook het strafarrest moet worden 
vernietigd. Het ontbreekt anders het 
OM aan de mogelijkheid dat ontne

mingsarrest open te breken, nadat 
het bijvoorbeeld vrijsprekende arrest 
in de onderliggende strafzaak in cas
satie is vernietigd. Voor de verdachte 
bestaan dergelijke waarborgen wel, 
bijvoorbeeld in de vorm van een ver
zoekschrift ex artikel 577b Sv.
In ECLI:NL:HR:2018:551 bevestigde 
de Hoge Raad dat een cassatieberoep 
niet meer kan worden ingetrokken 
nadat de advocaatgeneraal conclusie 
heeft genomen. In dit artikel 80atijd
perk zou zo’n tardieve intrekking 
blijk kunnen geven van een (zelf 
ingeschat) gebrek aan belang bij 
cassatie, met mogelijk nietontvan
kelijkheid tot gevolg. Blijkens deze 
grote kameruitspraak wil de Hoge 
Raad deze weg echter niet inslaan. 
Stand van zaken blijft dus dat zo’n te 
late intrekking wordt genegeerd en 
de zaak gewoon wordt beoordeeld. 
Opmerkelijk genoeg was in deze zaak 
het cassatieberoep gegrond en moet 
nu dus de verdachte tegen wil en 
dank opnieuw terechtstaan in hoger 
beroep.

Termijnoverschrijding
Twee arresten over de ‘mededeling 
uitspraak’ die in sommige gevallen 
moet volgen na een verstekveroorde
ling, en die na betekening in persoon 
de appeltermijn doet aanvangen. 
Artikel 366 lid 4 Sv geeft recht op 
een vertaling van die mededeling 
als de verdachte het Nederlands niet 
machtig is. Maar wanneer is iemand 
het Nederlands niet machtig, en 
wordt een termijnoverschrijding 
verschoonbaar? Bij die vraag mag de 
rechter kijken naar de mate waarin 
de verdachte in zijn politieverhoor 
de taal bleek te beheersen (ECLI:NL: 
HR:2018:1888).
In alle gevallen moet die mededeling 
uitspraak wel meer bevatten dan al
leen een parketnummer. Anders dan 
het hof oordeelde, hoeft de verdachte 
na de ontvangst van zo’n gebrekkig 
document dus niet zelf naar de griffie 
te bellen om te achterhalen wat er 
achter dit parketnummer schuilgaat 
(ECLI:NL:HR:2018:746).

VERSCHONINGSRECHT
Reikwijdte professionele 
verschoningsrecht (art. 218 Sv)
Ten aanzien van het verschonings
recht dient te worden benoemd 
een arrest van de Hoge Raad van 
10 april 2018 (ECLI:NL:HR:2018:553). 
De Hoge Raad herhaalt relevante 
overwegingen uit een arrest van 1990 
(civiele kamer) met betrekking tot 
de reikwijdte van het verschonings
recht van een arts. De verwijzing van 
de Hoge Raad naar dit relatief oude 
arrest benadrukt de consistente 
rechtsopvatting van de Hoge Raad 
over de beoordeling van de reikwijdte 
van het verschoningsrecht van een 
arts. Maar de Hoge Raad past die 
beoordeling wel naar kenmerken van 
de huidige maatschappij, in dit geval 
camerabeelden, die onmiskenbaar 
van belang zijn in elk strafrechtelijk 
onderzoek. Centrale vraag in dit 
arrest was of camerabeelden van de 
wachtruimte en toegangspaden tot 
de afdeling Spoedeisende Hulp van 
een ziekenhuis onder het verscho
ningsrecht van een arts vallen. Onder
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havige zaak betrof een beklagzaak 
tegen de inbeslagname van deze 
camerabeelden. Het klaagschrift was 
ingediend door het ziekenhuis, maar 
aan dit ziekenhuis kwam een afgeleid 
verschoningsrecht toe onder verwij
zing naar de aan het ziekenhuis ver
bonden arts. De rechtbank oordeelde 
in deze beklagprocedure dat die spe
cifieke camerabeelden niet kunnen 
gelden als wetenschap die aan een 
arts in het kader van zijn beroepsuit
oefening is toevertrouwd ex artikel 
218 Sv en derhalve ook niet onder het 
afgeleide verschoningsrecht van de 
klaagster vallen. Dit in tegenstelling 
tot de Hoge Raad. De Hoge Raad 
stelt vast dat camerabeelden waaruit 
de identiteit van de patiënt of het 
bestaan van een (toekomstig) arts een 
hulpverleningsrelatie af te leiden valt, 
omdat zij een bezoek brengen aan 
bepaalde artsen of aan een bepaalde 
behandelafdeling van een ziekenhuis 
en herkenbaar in beeld zijn gebracht, 
onder het verschoningsrecht van een 
arts kunnen vallen. Aangezien de 
klaagster een afgeleid verschonings
recht toekomt, kunnen deze beelden 
derhalve ook onder het verschonings
recht van de klaagster vallen. De 
omstandigheid dat op de desbetref
fende camerabeelden ook bezoekers 
en begeleiders te zien zijn en dat de 
plaatsen waar de camerabeelden zijn 
gemaakt voor eenieder toegankelijk 
zijn, maakt volgens de Hoge Raad dit 
oordeel niet anders.
In een uitspraak van de Rechtbank 
MiddenNederland van 17 april 2018 
(ECLI:NL:RBMNE:2018:1566) oordeel
de de rechtbank dat de inhoud van 
112meldingen onder het verscho
ningsrecht vallen. In deze zaak waren 
er echter bijzondere omstandigheden 
die maakten dat het belang van de 
waarheidsvinding zwaarder diende 
te wegen dan het verschoningsrecht. 
Het verschoningsrecht mocht worden 
doorbroken. Een vader werd verdacht 
van het doen van een tweetal pogin
gen tot verwurging van zijn kind. Als 
uitzonderlijke omstandigheden wer
den aangemerkt dat het een tweetal 
zeer ernstige delicten betrof jegens 

een jong en kwetsbaar slachtoffer (‘op 
grond hiervan is er een zwaarwegend 
belang van de staat tot het doen van 
effectief en onafhankelijk onder
zoek’). Het bewijs dat de strafbare 
feiten waren begaan, bestond nog 
enkel uit verklaring van de verdachte, 
terwijl de geluidsfragmenten van de 
meldingen meer duidelijkheid zou
den kunnen geven over de omstan
digheden waaronder het minderjari
ge slachtoffer tot tweemaal tot in het 
ziekenhuis was opgenomen. Zowel 
de voogd, de verdachte als de moeder 
had toestemming gegeven voor het 
verstrekken van de geluidsfragmen
ten en tot slot was van belang dat het 
horen van getuigen niet tot hetzelfde 
resultaat zou kunnen leiden als het 
uitluisteren van de geluidsfragmen
ten.

Reikwijdte verschoningsrecht 
bloed- en aanverwanten 
(art. 217 Sv)
Tevens verdient vermelding een 
arrest van de Hoge Raad van 25 sep
tember 2018 (ECLI: NL:HR:2018:1747). 
Het betreft een bewijsklacht in cas
satie tegen een bewezen verklaarde 
diefstal in vereniging. Medeverdach
ten betroffen broer en zus. In cassatie 
werd onder meer geklaagd dat het hof 
ten onrechte in zijn overwegingen 
omtrent het gebezigde bewijsmateri
aal heeft betrokken dat de verdachte 
niet een aannemelijke verklaring 
heeft gegeven voor het kort na de 
diefstal voorhanden hebben van de 
in casu gestolen aanhangwagen, nu 
de verdachte zich kon beroepen op 
het verschoningsrecht als bedoeld 
in artikel 217, aanhef en onder 2°, Sv. 
Deze klacht berust op de opvatting 
dat de enkele omstandigheid dat de 
verdachte een persoon als bedoeld in 
artikel 217 Sv is, eraan in de weg staat 
dat de rechter in zijn overwegingen 
omtrent het gebezigde bewijsmate
riaal betrekt dat de verdachte niet 
een aannemelijke verklaring heeft 
gegeven voor het genoemde voorhan
den hebben van een gestolen goed. 
Deze opvatting is volgens de Hoge 
Raad onjuist.

VERZOEKSCHRIFTEN EX 
ARTIKEL 89 & ARTIKEL 591A SV
Artikel 89 Sv
Het uitgangspunt bij verzoeken ex 
artikel 89 Sv is het overzicht van 
vergoedingen zoals vastgesteld door 
het Landelijk Overleg Vakinhoud 
Strafrecht (LOVS). Volgens de toelich
ting bij het overzicht wordt de dag van 
inverzekeringstelling ten volle mee
gerekend, maar de dag van vrijlating 
niet. Het Hof Den Bosch deelde die 
opvatting niet (zie bijvoorbeeld NbSr 
2012/282) en telde de dag van vrijla
ting ook mee. Aanleiding om deze 
kwestie in de vorm van een cassatie in 
het belang der wet voor te leggen aan 
de Hoge Raad (NJ 2018/416; ECLI:NL: 
HR:2018:1542).
Volgens de Hoge Raad is niet in de wet 
geregeld volgens welke maatstaf het 
aantal te vergoeden dagen moet wor
den berekend. De rechter heeft hierin 
dus vrijheid, ook om (ongemotiveerd) 
af te wijken van de LOVS.

Artikel 591a Sv
Op 4 september 2018 wees de Hoge 
Raad een cassatie in het belang der 
wet (ECLI:NL:HR:2018:1428). AG Vel
linga besloot daartoe een vordering 
te doen omdat in de praktijk onduide
lijkheid bestond over de vraag of een 
verzoek tot vergoeding van de kosten 
van een raadsman voor toewijzing 
vatbaar was indien de verzoeker die 
kosten niet zelf droeg maar deze wer
den gedragen door een derde (zoals 
een werkgever).
In deze cassatie waren de kosten voor 
rechtsbijstand niet door een agent zelf 
gemaakt, maar door het politiekorps. 
Volgens het Hof Amsterdam was geen 
sprake van een situatie waarin verzoe
ker op enige wijze zelf de kosten van 
rechtsbijstand heeft moeten dragen. 
Het verzoek diende derhalve te wor
den afgewezen.
De Hoge Raad vernietigde de be
schikking van het Hof Amsterdam. 
Indien een zaak was geëindigd zonder 
oplegging van straf of maatregel en 
zonder toepassing van artikel 9a Sr, 
kan ex artikel 591a lid 2 Sv aan een 
gewezen verdachte een vergoeding 
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van de staat worden toegekend in de 
kosten van een raadsman, tenzij de 
raadsman was toegevoegd. Eerder 
besloot de Hoge Raad al gelijk luidend 
in geval de kosten waren vergoed 
door een rechtsbijstandsverzekering 
als de gewezen verdachte krachtens 
een rechtsbijstandsverzekering op 
de verzekeraar een vordering tot ver
goeding van die kosten heeft (ECLI: 
NL:HR:1973:AB3408). Er bestond 
in onderhavige kwestie geen goede 
grond anders te oordelen als de gewe
zen verdachte op grond van een ande
re rechtsverhouding zo’n vordering 
heeft op een derde, bijvoorbeeld zijn 
werkgever. Aan toekenning van een 
vergoeding staat evenmin in de weg 
dat de rechtsbijstandskosten door die 
derde worden gedragen.6

WET- EN REGELGEVING
Nieuwe wetten
Op 1 januari 2018 is het nog resteren
de deel van de Wet langdurig toezicht 
in werking getreden. Een eerste deel 
van deze wet is een jaar eerder, begin 
2017, al van kracht geworden. In de 
Kroniek van het voorgaande jaar is 
uitgebreid stilgestaan bij de wijzi
gingen die de Wet langdurig toezicht 
brengt in de toezichtfase, nadat een 
gedetineerde voorwaardelijk in vrij
heid is gesteld of de terbeschikking
stelling voorwaardelijk is beëindigd.7 
Kort en goed is met ingang van het 
afgelopen jaar een uniforme rege
ling van kracht geworden waarbij 
ongeacht de algemene of bijzondere 
voorwaarden bij de voorwaardelijke 
invrijheidstelling de proeftijd mini
maal een jaar bedraagt en gelijk is aan 
het strafrestant als die boven het jaar 
uitstijgt. Ook maakt een nieuw derde 
lid bij artikel 15c Sr een verlenging van 
die proeftijd met twee jaar mogelijk. 
Voor zeden en zware geweldsde
linquenten kan die verlenging zelfs 
telkens opnieuw met twee jaar plaats
vinden wanneer het recidiverisico of 
het gedrag van de veroordeelde daar 
aanleiding toe geeft.
Verder is in artikel 38z Sr een nieuwe 
gedragsbeïnvloedende en vrijheids
beperkende maatregel (onder andere 
meldplicht, behandelverplichting, een 

alcohol en drugsverbod, locatie en 
contactverboden, vestigingsverbod 
of verhuisplicht) te vinden die door de 
rechter kan worden opgelegd bij de 
maatregel van terbeschikkingstelling 
of bij een veroordeling voor een zwaar 
geweldsmisdrijf of zedendelict tot een 
(deels voorwaardelijke) gevangenis
straf. De tijd zal moeten leren of de 
strafrechter van deze mogelijkheid 
veel gebruik gaat maken. De effec
ten van deze maatregel kunnen hoe 
dan ook pas over de nodige jaren 
worden gevoeld. Na oplegging van de 
maatregel in het veroordelend vonnis 
krijgt die pas effect als het Openbaar 
Ministerie tegen het einde van de 
tbsmaatregel of de gevangenisstraf 
een vordering tot tenuitvoerlegging 
bij de rechter die in eerste aanleg 
heeft kennisgenomen van het straf
bare feit waarvoor de maatregel is 
opgelegd, wanneer aan een van de in 
artikel 38ab Sr opgenomen gronden 
is voldaan.
Na enkele maanden van betrekkelijke 
rust is vervolgens op 1 oktober 2018 de 
Wet bronbescherming in strafzaken 
in werking getreden.8 Sindsdien is het 
recht op bronbescherming van jour
nalisten en publicisten in het Wet
boek van Strafvordering verankerd en 
is hun positie in dat opzicht verbe
terd. Zij kunnen zich op grond van 
artikel 218a Sv verschonen als bij de 
rechtercommissaris vragen worden 
gesteld over de identiteit van een bron 
of herkomst van bepaalde gegevens, 
tenzij het openbaar maken daarvan 
noodzakelijk is met het oog op de 
nationale veiligheid of het voorkomen 
of beëindigen van ernstige strafbare 
feiten. Ook voor de inzet van dwang
middelen zijn strengere eisen gaan 
gelden. De machtiging en aanwezig
heid van de rechtercommissaris zijn 
nu vereist voor zover (het kantoor van) 
een journalist of publicist daarvan het 
onderwerp is. Gelijktijdig met de Wet 
bronbescherming in strafzaken is ook 
de Aanwijzing toepassing dwangmid
delen en opsporingsbevoegdheden bij 
journalisten van kracht geworden.9

Op 16 oktober 2018 is de Wet verster
king strafrechtelijke aanpak terroris
me met een sneltreinvaart in werking 

getreden.10 De snelheid waarmee dat 
gebeurde, nog geen maand nadat de 
Eerste Kamer met de wet had inge
stemd, is ongekend.11 Dat zal onge
twijfeld met de (gevoelde) gewichtig
heid van de materie te maken hebben. 
De Wet versterking strafrechtelijke 
aanpak terrorisme voorziet allereerst 
in de uitbreiding van dwangmiddelen 
die in de eerste fase na aanhouding 
van een verdachte kunnen worden 
ingezet. Ongeacht de stevigheid van 
de verdenking, of met andere woor
den zonder dat ernstige bezwaren 
zijn vereist, is het op grond van het 
nieuwe artikel 126zsa Sv mogelijk om 
celmateriaal bij een verdachte van een 
terroristisch misdrijf af te nemen voor 
DNAonderzoek. Daarnaast is aan 
artikel 67 Sv een nieuw vierde lid toe
gevoegd op grond waarvan, naast de 
al bestaande mogelijkheid om ook bij 
het ontbreken van ernstige bezwaren 
de bewaring te bevelen, de gevangen
houding kan worden bevolen van een 
verdachte van een terroristisch mis
drijf. Dit kan telkens voor de duur van 
tien dagen, met een maximum van 
dertig dagen. Deze nieuwe bepalingen 
bieden de politie en het Openbaar Mi
nisterie nog meer instrumenten om 
terreurverdachten in de lichamelijke 
integriteit en vrijheid te beperken, 
terwijl daarvoor niet of nauwelijks 
verantwoording hoeft te worden 
afgelegd. De vraag die opdoemt, is of 
de enkele aard en (wellicht) ernst van 
het strafbare feit werkelijk voldoende 
rechtvaardiging vormt voor deze ver
gaande beperkingen van fundamen
tele mensenrechten.
Wijziging van de artikelen 136 Sr 
en 160, eerste lid, Sv, heeft verder 
tot gevolg dat een aangifteplicht is 
gaan gelden voor alle (voorgenomen) 
terroristische misdrijven, ook als die 
geen levensgevaar opleveren. Tot slot 
brengt de Wet versterking straf
rechtelijk aanpak terrorisme enkele 
veranderingen in het sanctiearsenaal 
dat de rechter kan toepassen bij een 
veroordeling voor een terroristisch 
misdrijf. Zo is met een veelheid aan 
veranderingen in het Wetboek van 
Strafrecht12 en enkele bijzondere wet
ten13 bewerkstelligd dat de rechter bij 
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een veroordeling voor ongeacht welk 
terroristisch misdrijf tot een gevan
genisstraf van ten minste een jaar als 
bijkomende straf de ontzetting uit het 
kiesrecht (art. 28, eerste lid, onder 3° 
Sr) kan opleggen. Ook zijn de straf
maxima verhoogd voor het belemme
ren van een geautomatiseerd werk 
voor zover dat is gebeurd ter voorbe
reiding van een terroristisch misdrijf 
(met een derde) of dat feit met een 
terroristisch oogmerk is begaan (met 
de helft)14 en voor mensensmokkel 
wanneer gepleegd met het oogmerk 
om een terroristisch misdrijf voor te 
bereiden of te vergemakkelijken (met 
een derde).15

Hoewel nog niet in kracht van gewijs
de gegaan, mag een tweetal wetten 
die al door het wetgevingsapparaat 
heen zijn geloodst op deze plaats niet 
ontbreken. Ten eerste de Wet forensi
sche zorg die op 23 januari 2018 door 
de Eerste Kamer is aangenomen en 
per 1 januari 2019 in werking zal gaan 
treden.16 Deze wet dient op het 
eerste gezicht een nobel doel, 
namelijk ter voorkoming 
van recidive tegengaan 
dat gedetineerden zonder 
vooraf de juiste zorg gehad 
te hebben op straat komen te 
staan. Op zichzelf is toe te juichen 
dat de aansluiting tussen het straf
rechtelijke systeem en de ggzzorg 
wordt verbeterd. Zo wordt het met de 
Wet forensische zorg mogelijk om 
in elke fase van het strafrechtelijk 
traject te kiezen voor een behandeling 
in de geestelijke gezondheidszorg. 
Maar ook na het doorlopen van het 
strafrechtelijk traject en het uitzitten 
van een vrijheidsstraf of bij het niet 
verlengen van een tbsmaatregel 
wordt de ‘aansluiting’ met de geeste
lijke gezondheidszorg gewaarborgd 
doordat de strafrechter in het vervolg 
een gedwongen zorgmachtiging kan 
afgeven.
Daarnaast vindt een forse uitbreiding 
plaats van artikel 37a Sr, waardoor 
de rapportagemogelijkheden bij een 
weigerende observandus worden ver
groot. Over enkele maanden kan de 
officier van justitie over een weigeren
de observandus bij een multidiscipli

naire commissie advies c.q. inlichtin
gen inwinnen over de aanwezigheid 
van (medische) gegevens in relatie tot 
psychische stoornissen bij de verdach
te, voor inzage waarvan deze zelf geen 
toestemming heeft gegeven (art. 37a 
lid 5 Sr). Een arts of gedragskundige is 
op verzoek van de multidisciplinaire 
commissie verplicht om de gevraagde 
persoonsgegevens te verstrekken. 
Een doorbreking van de geheimhou
dingsplicht dus. Wil op basis van de 
beschikbare gegevens over de ver
dachte een rapport kunnen worden 
opgesteld, heeft de officier van justitie 
wel de schriftelijke machtiging van de 
penitentiaire kamer nodig (lid 6), die 
ook de verdachte moet horen over de 
vordering van het OM. Tegen een af
wijzende beslissing op het verzoek de 
gegevens te gebruiken staat voor de 
officier van justitie appel open, terwijl 
voor de verdachte niet is voorzien in 
een appelmogelijkheid voor zover de 

vordering wordt toegewezen. De pro
cedure die ertoe kan leiden dat tegen 
de wil van de verdachten medische 
gegevens worden gebruikt voor een 
NIFPrapportage in een strafzaak is 
weliswaar met de nodige waarborgen 
omkleed, maar veel middelen om het 
vergaren van informatie tegen te gaan 
en op te komen tegen de vordering 
van het OM die gegevens daadwerke
lijk te gebruiken, staan de verdachte 
niet ter beschikking.
Ook met de Wet computercrimina
liteit III heeft de Eerste Kamer het 
afgelopen jaar, op 26 juni 2018, inge
stemd.17 Over het moment waarop de 
wet daadwerkelijk van kracht zal gaan 
worden, bestaat nog onduidelijkheid. 
In de Kroniek van vorig jaar is al de 
nodige aandacht besteed aan de in
houd van de Wet computercriminali
teit III en de stand van de behandeling 
van het voorstel in de Eerste Kamer.18 
Op dat moment was het wachten nog 
slechts op een nader memorie van 

antwoord en op de uiteindelijke 
stemming. Om die reden zal 

nu worden volstaan met 
het noemen van enkele 
ingrijpende wijzigingen 

die de Wet computercrimi
naliteit tot gevolg heeft. Zo 

worden de opsporingsbevoegd
heden van de politie uitgebreid met 
de hackbevoegdheid (art. 126uba Sv), 
wordt de strafbaarstelling van groo-
ming (artikel 248e Sr) en verleiding tot 
ontucht (artikel 248a Sr) uitgebreid, 
onder andere zodat bij de opsporing 
een ‘lokpuber’ kan worden ingezet en 
wordt het helen van (door hacken) ge
stolen computer gegevens zelfstandig 
strafbaar (art. 139g Sr).19

Wetsvoorstellen
Het wetsvoorstel Modernisering 
Wetboek van Strafvordering staat, 
evenals de voorgaande jaren, nog 
altijd op de politieke agenda. Het 
afgelopen jaar lijken er zich in dit 
proces geen al te noemenswaardige 
ontwikkelingen te hebben voorge
daan. Op verzoek van verschillende 
adviesorganen is een (tijdelijke) pas 
op de plaats gemaakt, zodat de con
ceptboeken 1 tot en met 6 gelijktijdig 
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van commentaar konden worden 
voorzien. Alle verzochte adviezen zijn 
inmiddels uitgebracht en worden 
nu door het ministerie verwerkt. De 
planning is dat de conceptboeken 
op 1 tot en met 6 in februari 2019 
als één geheel aan de Raad van State 
worden voorgelegd voor advies.20 
In de Kroniek van volgend jaar zal 
naar alle waarschijnlijkheid meer te 
melden zijn.
Een onderwerp dat (haast vanzelf
sprekend) ook dit jaar niet op de wet
gevingsagenda mocht ontbreken, is 
de uitbreiding van slachtoffer rechten. 
In juni 2018 is het Wetsvoorstel uit
breiding slachtofferrechten, waar mi
nister Dekker zich hard voor maakt, 
in consultatie gegaan. Uit het con
ceptvoorstel en de conceptmemorie 
van toelichting volgt dat onder andere 
wordt beoogd een verschijningsplicht 
op de zitting voor verdachten van 
ernstige zeden en geweldsmisdrijven 
in het leven te roepen. Daarnaast 

zouden de kring van spreekgerechtig
den moeten worden uitgebreid naar 
de stieffamilie van een overleden 
slachtoffer en het moment dat van 
het spreekrecht gebruik kan worden 
gemaakt in de wet worden verankerd. 
Verder zou moeten worden voorzien 
in een (beperkt) spreekrecht voor 
slachtoffers bij tbsverlengingszittin
gen.21 Het wetsvoorstel is vooralsnog 
uitermate kritisch ontvangen. De 
Raad voor de rechtspraak heeft in 
zijn advies te kennen gegeven alleen 
heil te zien in het voorstel om een vast 
moment voor het uitoefenen van het 
spreekrecht in de wet op te nemen.22 
Het valt nog maar te bezien of het 
wetsvoorstel uitbreiding slachtoffer
rechten (in de huidige vorm) een lang 
leven is beschoren.
Op nog een ander in de huidige 
tijdgeest populair onderwerp is in 
juni 2018 een initiatiefwetsvoorstel 
ingediend: de detentiefasering en 
voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Voorgesteld wordt om de voorwaar
delijke invrijheidstelling in lengte 
te beperken tot twee jaar. Gedeti
neerden die een gevangenisstraf van 
zes jaar of meer moeten uitzitten, 
gaan dat merken. Op dit moment is 
het nog zo dat de voorwaardelijke 
invrijheidstelling twee derde van de 
opgelegde gevangenisstraf beloopt, 
zonder dat die is gemaximeerd. 
Daarnaast zou de voorwaardelijk 
invrijheidstelling niet meer automa
tisch moeten volgen, maar slechts 
na een beoordeling van de wenselijk
heid door het Openbaar Ministerie. 
Dat zou een omkering van de huidige 
regeling teweegbrengen. Nu vindt 
voorwaardelijke invrijheidstelling 
plaats, tenzij het OM dat niet wense
lijk acht. De terechte kritiek – en niet 
alleen vanuit de (straf)advocatuur – 
op het voorstel liet gelukkig niet lang 
op zich wachten.23 Vanuit de resoci
alisatiegedachte is dit wetsvoorstel 
een absolute ‘nogo’.

NOTEN

1 Zie bijvoorbeeld de conclusie van advocaatgeneraal mr. A.E. Harteveld, ECLI:NL:PHR:2018:212.
2 Memorie van toelichting: Vaststellingswet Boek 3 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering: Beslissingen 

omtrent vervolging, http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/moderniseringwetboekvanstrafvordering/
documenten, p. 34. 

3 https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/58743?_ga=2.126744845.1830288351.1543562933
1530938411.1543228741. 

4 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/25/rechtenjongereningedingbijvoorlopigehechtenisa1589762. 
5 Wet van 6 december 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische 

delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere 
opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en 
aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk.

6 Zie T. Dieben, ‘Door derde betaalde kosten – nieuwe vragen over artikel 591a Sv’ in: Advocatenblad 2018/9, p.5052.
7 Polman e.a. 2017, ‘Kroniek formeel strafrecht’, Advocatenblad 2017/10, p. 91.
8 Stb. 2018, 264 en Stb. 2018, 265.
9 Stct. 2018, 52664.
10 Stb. 2018, 338 en Stb. 2018, 355.
11 Op 25 september 2018 is de wet door de Eerste Kamer aangenomen; Verslag EK 2018/2019, nr. 1, item 8.
12 O.a. het toevoegen van de artt. 120c, 130b, 152, 176c, 286a, 295a, 304c, 354b en 415c Sr.
13 O.a. het toevoegen van art. 80b aan de Kernenergiewet, art. 55a WWM, art. 7a WED en art. 33c van de Wet 

explosieven civiel gebruik.
14 Art. 138b, vierde en vijfde lid, Sr.
15 Art. 197a lid 7 Sr.
16 Stb. 2018, 38.
17 Stb. 2018, 322.
18 Polman e.a. 2017, ‘Kroniek formeel strafrecht’, Advocatenblad 2017/10, p. 93.
19 Zie voor een uitgebreider overzicht van de belangrijkste wijzigingen die de Wet computercriminaliteit III brengt; 

J.J. Oerlemans, ‘De Wet computercriminaliteit III: meer handhaving op internet’, Strafblad 2017/4, p. 350359. 
20 Kamerstukken II 2018/19, 29 279, nr. 459 (Vierde voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering). 
21 Zie voor het conceptwetsvoorstel en MvT: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/28/ 

nieuwestapinuitbreidingslachtofferrechten. 
22 Te raadplegen via: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/201830adviesuitbreiding

slachtofferrechtenalttekst.pdf. 
23 C. Flokstra, ‘De voorwaardelijke invrijheidstelling onder vuur’, Sdublog, te raadplegen via: https://www.sdu.nl/

blog/devoorwaardelijkeinvrijheidstellingondervuur.html. 
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ALGEMENE LEERSTUKKEN
Opzet
Over voorwaardelijk opzet oor
deelde de Hoge Raad op 29 mei 
2018 (ECLI:NL:HR:2018:718) in een 
uitspraak over gevaarlijke dieren. 
 Advocaatgeneraal Keulen stelt de 
vraag of er nadere aanknopings
punten zijn aan de hand waarvan 
kan worden bepaald of sprake is van 
een aanmerkelijke kans. Volgens 
Keulen zouden verdachten niet 
langer bewust de ‘aanmerkelijke’ 
kans op een bepaald gevolg moeten 
aanvaarden, maar voldoende is dat ze 
de ‘reële’ kans accepteren.
Volgens de Hoge Raad kon het hof 
oordelen dat de verdachte willens 
en wetens de aanmerkelijke kans 
heeft aanvaard dat de honden die hij 
uitliet een andere hond zouden bijten 
(en daarmee beschadigen). De Hoge 
Raad ziet hier dus geen problemen 
in de door het hof geformuleerde 
gevolgtrekking dat een ‘reële, niet 
onwaarschijnlijke mogelijkheid’ op 
het gevolg bestond en dat verdachte 
deze aanmerkelijke kans bewust 
heeft aanvaard.
De Hoge Raad merkt op dat onder 
‘de naar algemene ervaringsregels 
aanmerkelijke kans’ dient te worden 
verstaan de in de gegeven omstan
digheden reële, niet onwaarschijn
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lijke mogelijkheid. Hierbij plaatst 
de Hoge Raad wel de kanttekening 
dat met deze formulering van de 
maatstaf van de aanmerkelijke kans 
geen wezenlijk andere of grotere 
mate van waarschijnlijkheid tot 
uitdrukking wordt gebracht dan met 
de oudere formulering ‘de geenszins 
als denkbeeldig te verwaarlozen 
kans’ (bijvoorbeeld: HR 9 november 
1954, NJ 1955/55). Over de grootte van 
de kans die in het algemeen of voor 
bepaalde delicten minimaal vereist 
is, kunnen geen algemene regels 
worden gegeven.
Wanneer de opdracht wordt gege
ven een exschoonvader in elkaar 
te slaan en vervolgens wordt – per 
ongeluk – de verkeerde met een mes 
zwaar lichamelijk letsel toegebracht, 
kan desalniettemin opzet van de 
opdrachtgever op het toebrengen 
van zwaar lichamelijk letsel worden 
bewezen, zo blijkt uit HR 12 juni 2018 
(ECLI:NL:HR:2018:895). Daarbij woog 
in casu mee dat de te mishandelen 
schoonvader niet duidelijk was om
schreven, waardoor de kans op een 
vergissing aanmerkelijk was. Daar
naast had verdachte omschreven dat 
de man ‘kapot’ moest. Dat maakte 
dat, ondanks de omstandigheid dat 
verdachte niet had gesproken over 
een steekwapen, uit de feiten en 

omstandigheden voldoende bewijs 
bestond voor (voorwaardelijk) opzet 
op het toebrengen van zwaar licha
melijk letsel aan een persoon.
Over het voorwaardelijk opzet 
in combinatie met een sport en 
spelsituatie is op 25 september 2018 
door de Hoge Raad arrest gewezen 
(ECLI:NL:HR:2018:1769). Allereerst 
plaatst de Hoge Raad de kantteke
ning dat het enkele feit dat de gedra
ging tijdens een sport of spelsituatie 
is verricht, geen zelfstandige factor 
is bij de beoordeling van het ten laste 
gelegde opzet. Het oordeel van het 
hof dat de verdachte met zijn ‘sliding’ 
bewust de aanmerkelijke kans heeft 
aanvaard dat het slachtoffer geraakt 
zou worden, ten val zou komen en 
aan hem pijn of letsel zou worden 
toegebracht, geeft volgens de Hoge 
Raad niet blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting. Dat oordeel is ook 
niet onbegrijpelijk, aldus de Hoge 
Raad. Dat het niet de bedoeling was 
van de voetballer om de ander letsel 
toe te brengen, staat aan de bewezen
verklaring van opzet/mishandeling 
niet in de weg.
Tot slot heeft de Rechtbank Zeel
andWestBrabant op 11 oktober 
2018 geoordeeld dat de verdachte, 
handelend in een ontgroenings
ritueel van een scoutingvereniging, 
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geen  voorwaardelijk opzet heeft 
gehad op het toebrengen van (zwaar) 
lichamelijk letsel (ECLI:NL:RBZWB: 
2018:5826). Het ontgroenings
ritueel dat tot deze uitspraak heeft 
geleid, bestond onder meer uit het 
‘brandmerken’ met blauwe inkt. De 
ijzeren staaf met de letterstempel 
stond voorafgaand aan het ‘brand
merken’ al enige tijd in de buurt 
van een kampvuur. Daarnaast heeft 
de verdachte met de staaf het vuur 
opgepookt en heeft hij die telkens 
tussen het stempelen door de stem
pel opnieuw door het vuur gehaald. 
De verdachte heeft verklaard dat hij 
telkens eerst de stempel in de inkt 
heeft gedoopt en daarna de ijzeren 
staaf naar zijn arm heeft toegebracht 
om te voelen. Hij ging ervan uit dat 
de ijzeren staaf niet heet was. Meer
dere kinderen hebben brandwonden 
opgelopen waarbij de letters van de  
stempel goed zichtbaar zijn.
Volgens de rechtbank blijkt niet 
uit het dossier dat de verdachte een 
van de slachtoffers een lesje wilde 
leren door hen daadwerkelijk te 
‘brandmerken’ en daarbij (zwaar) 
lichamelijk letsel toe te brengen. 
Van een vooropgezette bedoeling 
is niet gebleken. De rechtbank ziet 
zich vervolgens voor de vraag gesteld 
of de verdachte voorwaardelijk opzet 
heeft gehad op het toebrengen van 
(zwaar) lichamelijk letsel. Daartoe 
oordeelt de rechtbank allereerst 
dat de kans dat iemand die met 
een  ijzeren staaf gestempeld wordt 
die kort daarvoor in aanraking is 
geweest met vuur daardoor een 
brandwond oploopt, naar algeme
ne ervaringsregels aanmerkelijk 
is te achten. Het betreft immers 
een  reële, niet onwaar schijnlijke 
mogelijk heid. De rechtbank is 
 echter van oordeel dat de verdach
te de kans op het toebrengen van 
(zwaar) lichamelijk letsel echter niet 
bewust heeft aanvaard. Hoewel de 
gedragingen van de verdachte naar 
hun uiterlijke verschijningsvorm 
zijn aan te merken als zozeer gericht 
op het ontstaan van letsel bij de kin
deren, bestaan er contra indicaties. 

Zo heeft de verdachte geprobeerd 
na te gaan of de stempel niet te 
warm was. Hoewel dit onderzoek 
achteraf beschouwd onzorgvuldig 
is geweest, betreft dit onderzoek een 
omstandigheid die naar zijn uiter
lijke verschijningsvorm juist niet is 
gericht op het toebrengen van letsel. 
Daarmee is naar het oordeel van de 
rechtbank geen sprake van voor
waardelijk opzet, maar van schuld.

DEELNEMINGSVORMEN
Feitelijk leidinggeven
In 2016 heeft de Hoge Raad een 
overzichtsarrest gewezen (ECLI:NL: 
HR:2016:733) over feitelijk leiding
geven. Daarin schetst de Hoge een 
 kader voor het vaststellen van de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid 
voor het feitelijk leidinggeven aan 
een door een rechtspersoon verrichte 
verboden gedraging. De Hoge Raad 
heeft dit arrest destijds gewezen 
omdat dit gecompliceerde thema in 
de recente rechtspraak weinig aan 
bod was gekomen. Hetzelfde is nu het 
geval. Het overzicht dat door de Hoge 
Raad in 2016 is gegeven, geldt nog 
steeds als uitgangspunt. De juris
prudentie van de Hoge Raad uit 2018 
op dit punt is schaars en daaruit vol
gen geen noemenswaardige arresten.
Uit lagere rechtspraak volgt dat het 
in 2016 gegeven toetsingskader 
doorgaans trouw wordt toegepast. 
Wellicht is de uitspraak van de Recht
bank Rotterdam van 15 maart 2018 
(ECLI:NL:RBROT:2018:2345) voor de 
praktijk nog interessant. De recht
bank zet in haar overwegingen uiteen 
waarom zij van oordeel is dat de 

financieel directeur van een grote re
derij niet als feitelijk leidinggever kan 
worden aangemerkt van overtreding 
van de EVOArichtlijn bij de verkoop 
van schepen. Hieruit blijkt – in lijn 
met het overzichts arrest – duidelijk 
dat enkel de functie als bestuurder 
onvoldoende is voor strafrechtelijke 
aansprakelijkheid als feitelijk leiding
gever. In dit geval kon op grond van 
het dossier niet worden vastgesteld 
dat er actief en effectief sprake was 
van aansturen door de bestuurder. 
Evenmin volgde uit het dossier dat 
de bestuurder de mogelijkheid had 
om de ten laste gelegde gedraging te 
voorkomen, maar dit had nagelaten. 
Tot slot bleek niet van handelingen 
die in het algemeen geassocieerd 
worden met feitelijk leidinggeven, 
zoals het geven van opdrachten. 
De rechtbank concludeert (terecht): 
‘Hij was indirect bestuurder, maar 
dat is onvoldoende voor de conclusie 
dat hij feitelijk leidinggaf aan de ten 
laste gelegde gedragingen.’
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POGING EN VOORBEREIDING
Anders dan in 2017 zijn in 2018 
 relatief weinig vernieuwende arres
ten gewezen over de leerstukken 
poging en voorbereiding. En hoewel 
het volgende arrest van de Hoge 
Raad materieelrechtelijk gezien ook 
weinig stof deed opwaaien, ver
dient dit  arrest bespreking in deze 
Kroniek, juist vanwege een verweer 
dat de verdediging niet heeft gevoerd 
(ECLI:NL: HR:2018:1007, NJ 2018, 337, 
m.nt. J.M. Reijntjes).
De verdachte in deze zaak is veroor
deeld voor poging tot doodslag en 
in cassatie wordt vervolgens (onder 
meer) geklaagd over het bewijs van 
voorwaardelijk opzet. Een punt waar
over echter niet wordt geklaagd en 
waarover in feitelijke aanleg ook geen 
verweer is gevoerd, is dat de verdach
te mogelijk een beroep toekomt op de 
exceptie van artikel 46b Wetboek van 
Strafrecht (Sr): vrijwillige terugtred. 
Het slachtoffer is namelijk gered 
doordat de verdachte tijdig de hulp
diensten heeft ingeschakeld. Reden 
voor advocaatgeneraal Machielse om 
de Hoge Raad aan te sporen dit punt 
ambtshalve te toetsen, nu volgens 
hem een rechtstreeks en ernstig 
vermoeden bestaat dat artikel 46b Sr 
van toepassing is.
De Hoge Raad wil daar echter niet 
aan en herhaalt dat ambtshalve 
cassatie bijzonder spaarzaam wordt 
toegepast. Daarnaast benoemt de 
Raad dat de beoordeling van even
tuele vrijwillige terugtred afhanke
lijk is van feitelijke vaststellingen 
en waarderingen, onder meer over 
de mate van waarschijnlijkheid dat 
het slachtoffer zou zijn overleden ná 
de uitvoeringshandelingen van de 
verdachte, maar vóór de gedragin
gen waarop het beroep op vrijwillige 
terug tred is gebaseerd (toepassing 
van het Remkabelarrest, NJ 2009, 
236). Dit arrest benadrukt daarmee 
nog maar eens het belang om in 
feitelijke aanleg scherp te zijn op dit 
soort verweren.
In het kader van de strafbare 
voorbereiding (artikel 46 Sr) is een 
arrest van Gerechtshof Amsterdam 

van eind 2017 aardig om te noemen 
(ECLI:NL:GHAMS:2017:5436). Het hof 
stelt in dat arrest vast dat de verdach
ten bewust op pad zijn gegaan met 
criminele plannen, maar ziet zichzelf 
vervolgens voor de vraag gesteld of 
met voldoende mate van bepaald
heid kan worden vastgesteld wat de 
misdadige plannen waren. Daarbij 
overweegt het hof dat de aangetrof
fen vuurwapens, de uitdossing van 
de verdachten en het gebruik van 
een gestolen en geblindeerde auto 
kunnen wijzen op een plan om een 
ander te liquideren. Toch komt hof 
tot de conclusie dat niet voldoen
de is komen vast te staan dat de 
verdachten een levensdelict wilden 
plegen, waarbij het hof onder meer 
benoemt dat andere scenario’s niet 
als (volstrekt) onaannemelijk terzijde 
kunnen worden geschoven. Zo acht 
het hof niet onvoorstelbaar dat het 
zou gaan om (voorbereidingen voor) 
een gijzeling, een afpersing of be
dreiging, in plaats van een liquidatie. 
Het hof concludeert dat niet met een 
voldoende mate van bepaaldheid is 
komen vast te staan op welk soort 
misdrijf de voorbereidingshandelin
gen betrekking hadden en spreekt de 
verdachte vrij.
In een andere zaak kan Gerechtshof 
ArnhemLeeuwarden daarentegen 
wel vaststellen dat de verdachte voor
bereidingshandelingen heeft ver
richt, gericht op het plegen van een 
overval (ECLI:NL:GHARL:2018:3979). 
De raadsman voert echter aan dat 
de juridische kwalificatie van die 
overval niet kan worden vastgesteld, 
nu de precieze plannen van de ver
dachten niet duidelijk zijn. Daardoor 
kan niet worden vastgesteld of de 
voorbereidingshandelingen gericht 
zijn geweest op diefstal met geweld, 
of afpersing. Het hof verwerpt echter 
dit verweer van de verdediging en 
oordeelt dat diefstal met geweld in 
vereniging en afpersing in vereniging 
zodanig verwant aan elkaar zijn, dat 
in het midden kan blijven op welke 
van beide delicten het opzet van 
verdachte was gericht. Dat de opzet 
van verdachte zowel op een diefstal 

met geweld, als op een afpersing in 
vereniging gericht kan zijn geweest, 
is naar het oordeel van het hof geen 
omstandigheid die aan een bewe
zenverklaring van de tenlastegelegde 
voorbereiding in de weg staat.
In sommige gevallen kunnen juist de 
plannen van de verdachte(n) wel vrij 
duidelijk worden vastgesteld (bijvoor
beeld door het tappen van telefoons), 
maar levert de vraag of voorberei
ding bewezen kan worden verklaard 
andere complicaties op. Dat was het 
geval in de zaak die ten grondslag ligt 
aan de uitspaak van de Rechtbank 
Amsterdam van 12 november 2018. 
In die zaak ging het om een voor
genomen kaping van een helikopter 
om daarmee een gedetineerde te be
vrijden (ECLI:NL:RBAMS:2018:8013). 
Door vroegtijdig ingrijpen van de 
politie werd de uitvoering van deze 
plannen voorkomen. De rechtbank 
stelde allereerst vast dat voor een 
‘begin van uitvoering’ (het criterium 
voor een strafbare poging) daad
werkelijk moet zijn aangevangen 
met de uitvoering van het specifieke 
delict. In dit geval zou moeten zijn 
begonnen met het in de macht bren
gen of van de route doen afwijken 
van de helikopter. De helikopter was 
echter nog niet geland op de plaats 
waar de verdachten vermoedelijk 
daartoe zouden overgaan, waar
door een poging niet bewezen werd 
verklaard. Deze verdachten zaten nog 
in een auto en zijn weggereden toen 
de politie ingreep. De rechtbank stelt 
vast dat in die auto wapens en muni
tie aanwezig zijn geweest en dat deze 
voorwerpen bestemd waren tot het 
plegen van de kaping. Ten aanzien 
van een hele reeks aan andere ten 
laste gelegde voorwerpen die waren 
aangetroffen, komt de rechtbank 
echter tot vrijspraak. De voorwerpen 
waren immers (mogelijk) slechts 
dienstig tijdens de voorbereiding van 
de kaping (telefoons en hotelkamers 
om te overleggen), maar zouden geen 
rol van betekenis spelen tijdens het 
plegen van de kaping zelf. Ook het 
eventuele vluchten voor de politie 
schaart de rechtbank niet onder het 
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plegen van de kaping, waarmee het 
voorhanden hebben van voorwerpen 
die daaraan dienstig konden zijn 
( auto’s, kraaienpoten, vuurpijlen) 
evenmin bewezen wordt verklaard. 
De rechtbank volgt hiermee een al 
wat oudere maar nog steeds rele
vante uitspraak van de Hoge Raad 
(ECLI:NL:HR:2013:BZ1956). Weer 
andere voorwerpen konden dienstig 
zijn aan het voornemen een gedeti
neerde te bevrijden (touw, auto
banden), maar behulpzaamheid bij 
zelfbevrijding van een gedetineerde 
is geen feit dat met een gevangenis
straf van acht jaar of meer wordt be
dreigd. Dit feit kan dus niet strafbaar 
voorbereid worden zoals bedoeld in 
artikel 46 Sr en ook het voorhanden 
hebben van deze voorwerpen leverde 
geen voorbereiding van de kaping 
op. In de uitspraak wordt door de 
rechtbank uitvoerig en op heldere 
wijze ingegaan op de leerstukken 
poging en voorbereiding en wordt 
duidelijk gemaakt dat ook het straf
baar voorbereiden van misdrijven 
 begrenzingen kent.

STRAFUITSLUITINGS-
GRONDEN
Noodweer(exces)
In de Kroniek van vorig jaar is 
uitgebreid ingegaan op reeks 
jurispru dentie die is ontstaan naar 
aanleiding van het overzichtsarrest 
van de Hoge Raad van 22 maart 2016 
(ECLI:NL:HR:2016:456). De jurispru
dentie over noodweer(exces) heeft 
ook in 2018 tot mooie uitspraken 
geleid. Wij lichten er drie uit die alle 
zien op de vraag of de verdediging ge
boden en noodzakelijk was. De eer
ste daarvan is het arrest van Hoge 
Raad van 3 april 2018 (ECLI:NL: 
HR:2018:496). De verdachte in 
deze zaak krijgt ruzie op straat 
en rent vervolgens naar een 
café. Tijdens het rennen haalt 
hij een mes uit zijn zak. In het 
(kleine) halletje van het café draait 
hij zich om en staat oog in oog met 
het latere slachtoffer dat hem heeft 
achtervolgd. De verdachte zwaait met 
het mes voor zich om zijn slachtoffer 

op afstand te houden. Het slachtoffer 
slaat de verdachte alsnog waarna de 
verdachte hem steekt met het mes. 
Het slachtoffer overlijdt aan zijn 
verwonding. Het meest interessante 
aspect aan dit arrest is de manier 
waarop de Hoge Raad  omgaat met 
het onttrekkingsvereiste. Het hof 
heeft naar de kern genomen geoor
deeld dat het beroep op noodweer 
faalt omdat de ver dachte, toen hij 
in het halletje van het café stond, de 
mogelijkheid onbenut heeft gelaten 
om het café in te gaan en op die ma
nier op afstand van het slachtoffer te 
blijven. Hij had zich dus aan de aan
val kunnen en moeten onttrekken en 
– nu hij dat niet heeft gedaan – was 
zijn intentie op dat moment gericht 
op een confrontatie en niet op het 
ontlopen daarvan. In het licht van 
wat de verdachte ter terechtzitting 
in hoger beroep heeft verklaard (een 
verklaring over de feite lijke toe
dracht die hof aan nemelijk acht), is 
r dit naar het oordeel van de Hoge 
Raad niet zonder meer begrijpe
lijk. De Hoge Raad vernietigt het 
 bestreden arrest en er volgt een 
terug wijzing.
De tweede uitspraak is de 
uitspraak van de Hoge 
Raad van 10 juli 2018 
(ECLI:NL:HR:2018:1124). 
Ook in deze uitspraak 
staat het onttrekkings
vereiste centraal. Een 
politieambtenaar 
in Sint Maarten 
werd verdacht 
van  doodslag 

nadat hij in zijn vrije tijd met zijn 
dienstwapen meerdere kogels af
vuurde op het slachtoffer. Naar het 
oordeel van het hof was er weliswaar 
sprake van een onmiddellijk drei
gend gevaar voor een ogenblikkelij
ke, wederrechtelijke aanranding van 
het lijf van de verdachte waartegen 
hij zich mocht verdedigen, maar aan 
hem komt geen beroep op noodweer 
toe, omdat – kort gezegd – niet aan 
de hier te stellen subsidiariteitseis 
en proportionaliteitseis is voldaan. 
Aan dat oordeel heeft het hof onder 
meer ten grondslag gelegd dat op 
het moment van het schietincident 
de auto waarin de verdachte zich 
bevond weliswaar was omsingeld 
door agressieve mannen, maar dat de 
verdachte desondanks had kunnen 
wegrijden, dan wel had kunnen 
volstaan met het tonen van het 
vuurwapen aan het slachtoffer of met 
het lossen van een waarschuwings
schot. Het hof heeft verder bij zijn 
oordeel betrokken dat de verdachte 
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de grenzen van een noodzakelijke 
verdediging heeft overschreden ‘door 
met een vuurwapen op korte afstand 
gericht op de borst van een man, 
die op dat moment geen zichtbaar 
wapen in handen had te schieten’ 
en dat van ‘de verdachte, van wie op 
grond van zijn opleiding en training 
als politieambtenaar verwacht mocht 
worden om – ondanks de omstandig
heden waarin hij verkeerde – in staat 
te blijven afgewogen beslissingen te 
nemen, mocht worden gevergd dat 
hij een andere keuze had gemaakt 
dan op het slachtoffer te schieten’. 
Van de verdachte mocht in deze zaak 
onder deze omstandigheden ‘meer’, 
dan wel ander handelen, verwacht 
worden, waardoor een beroep op 
noodweer faalt. De Hoge Raad oor
deelt dat een beroep op noodweer 
door het hof geen blijk geeft van een 
onjuiste rechtsopvatting.
De laatste uitspraak over nood
weer(exces) is van het Hof Amster
dam van 20 februari 2018 (ECLI:NL: 
GHAMS:2018:3315). Vaststaat dat er 
een vechtpartij heeft plaatsgevonden 
tussen twee groepen fietsers. De 
feitelijke toedracht daarvan is echter 
onduidelijk gebleven. Beide groepen 
verklaarden dat de andere groep was 
begonnen met het uitoefenen van 
geweld. Het scenario dat de verdach
te schetst kan daarom niet worden 
uitgesloten. Volgens de verdachte is 
een van de slachtoffers begonnen 
met het toepassen van geweld tegen 
zijn broer en zijn vervolgens twee 
jongens in zijn nek gesprongen op 
het moment dat hij zijn broer te hulp 
schoot. Uitgaande van de lezing van 
de verdachte leverden deze gedragin
gen een ogenblikkelijke en weder
rechtelijke aanranding op waartegen 
de verdachte zijn broer en zichzelf 
mocht verdedigen. Uit het dossier 
volgt dat de verdachte ter verdediging 
de jongeren enkele vuistslagen in 
het gezicht heeft gegeven. Gezien de 
onoverzichtelijkheid van de onderha
vige noodweersituatie – de verdachte 
werd hiermee ongevraagd en onver
wacht geconfronteerd nadat hij eer
der door één van de jongeren in zijn 

gezicht was gespuugd – past het niet 
dat het hof op studeerkamerachtige 
wijze (eigen cursivering) beoordeelt 
of de gekozen verdediging optimaal 
is geweest. Het gaat erom of het 
toegepaste geweld niet in onredelijke 
verhouding stond tot de ernst van de 
aanranding. Gelet op de aard van de 
aanranding en het toegepaste geweld 
is het hof van oordeel dat de wijze 
van verdediging van de verdachte 
in redelijke verhouding stond tot de 
ernst van de aanranding, waardoor 
eveneens is voldaan aan het vereiste 
van proportionaliteit. Het beroep op 
noodweer slaagt.

Psychische overmacht
Over psychische overmacht wees 
 Gerechtshof Den Haag op 26 sep
tember 2018 (ECLI:NL:GHDHA: 
2018:2494) een lezenswaardig arrest 
gewezen. De verdachte in deze zaak 
werd in eerste aanleg veroordeeld tot 
een forse gevangenisstraf voor het 
medeplegen van opzettelijk iemand 
wederrechtelijk van de vrijheid 
beroven en beroofd houden en de 
feitelijke aanranding van de eerbaar
heid, terwijl het feit wordt gepleegd 
door twee of meer verenigde per
sonen. In appel wordt de verdachte 
ontslagen van alle rechtsvervolging 
wegens een geslaagd beroep op psy
chische overmacht. De zaak speelt 
zich af binnen de Afghaanse cultuur, 
waarin er een reële dreiging bestond 
op eerwraak. De verdachte heeft 
verklaard dat hij en de medever
dachte de bewezen verklaarde feiten 
hebben gepleegd, omdat zij dit als 
enige mogelijke oplossing (‘laatste 
redmiddel’) zagen voor een eergere
lateerd probleem. Het gevaar dat de 
verdachte en medeverdachte liepen 
als gevolg van het bekend worden van 
hun relatie, wordt door verschillende 
verklaringen ondersteund. Daar
naast is een rapport opgemaakt door 
het Landelijk Expertise Centrum Eer 
Gerelateerd Geweld. Gelet hierop 
acht het hof het – met de rechtbank, 
de advocaatgeneraal en de verde
diging – aannemelijk dat bij de ver
dachte sprake was van een gegronde 

en reële angst dat de medeverdachte 
wederom zou worden mishandeld en 
zou worden uitgehuwelijkt en dat de 
verdachte zou worden mishandeld 
dan wel vermoord. Mede op grond 
hiervan concludeert het hof dat de 
daadwerkelijke wilsvrijheid van de 
verdachte ten tijde van het bewezen 
verklaarde beperkt was. De verdachte 
bevond zich als gevolg daarvan in een 
zeer stressvolle situatie. Alles in over
weging genomen, is het hof in deze 
zaak van oordeel dat de verdachte ten 
aanzien van de bewezen verklaarde 
feiten dient te worden ontslagen van 
alle rechtsvervolging.

SPECIFIEKE DELICTEN
Criminele organisatie
Georganiseerde misdaad is de over
heid een doorn in het oog. Terwijl in 
met name de Randstad en Brabant 
drugsvondsten en schietpartijen 
veelvuldig in het nieuws zijn, zoeken 
regering en Openbaar Ministerie 
naar nieuwe manieren om criminele 
groepen te bestrijden.
In 2016 legde de Rechtbank Am
sterdam in het 26Koperproces een 
aantal maal de maximumstraf van 
zes jaar op voor de deelname aan 
een criminele organisatie die onder 
andere tot oogmerk had het plegen 
van moorden.1 In de nasleep van dit 
proces pleitte het OM voor een wets
wijziging om ook voorbereidingshan
delingen van artikel 140 Sr strafbaar 
te stellen.2 Aan die wens komt de 
regering tegemoet in de conceptwet 
‘Herwaardering strafbaarstelling 
actu ele delictsvormen’. Het voorstel 
is om aan artikel 140 Sr een extra 
lid toe te voegen, waarin het straf
maximum tot tien jaar verhoogd 
wordt voor de deelname aan een 
crimineel samenwerkingsverband 
dat tot oogmerk heeft het plegen van 
zeer zware misdrijven (strafdreiging 
> twaalf jaar). Blijkens de memorie 
van toelichting is het doel van deze 
wetswijziging onder meer om voor
bereidingshandelingen (ex art. 46 
Sr) ook strafbaar te stellen. Hoe dit 
strafbare voorbereiden van deel
name aan een criminele organisatie 
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lid 1 sub 2 Sr). Het Gerechtshof Arn
hemLeeuwarden was van oordeel 
dat geen sprake is van uitbuiting nu 
er nog geen daadwerkelijke seksuele 
handelingen zouden hebben plaats
gevonden tussen de minderjarigen 
en een derde. De Hoge Raad casseert 
deze zaak partieel en verwijst de zaak 
terug op dit punt; het oordeel van 
het hof dat de enkele omstandigheid 
dat geen seksuele handelingen zijn 
verricht in de weg zou staan voor en 
bewezenverklaring, vindt immers 
geen steun in het recht. Daarnaast 
beslist de Hoge Raad eveneens dat 
het oordeel van het hof dat uitbuiting 
als impliciet bestanddeel van artikel 
273f, lid 1 sub 5 Sr, een onjuiste was.
Een totaal andere vorm van men
senhandel is die van arbeidsuit
buiting. Denk hierbij aan dwang, 
onderbetaling, misleiding en andere 
mensonterende omstandigheden 
op de werkvloer. Op 1 oktober 2018 
zijn twee broers vrijgesproken door 
de Rechtbank Gelderland van onder 
meer mensenhandel nu zich geen 
overtuigend bewijs in het dossier 
bevond dat de broers een 46jarige 
medewerker in hun restaurants zou
den hebben uitgebuit of dit wilden 
doen. In dit vonnis wordt opnieuw 
zeer uitgebreid stilgestaan bij de ju
risprudentie rond arbeidsuitbuiting 
en de voorwaarden waaraan dient 
te worden voldaan om te kunnen 
spreken van dit type van uitbuiting. 
Bij de beantwoording van de vraag 
of sprake is van uitbuiting komt 
onder meer betekenis toe aan 

de aard en duur van de tewerk
stelling, de beperkingen die zij 
voor betrokkene meebrengt en het 
economisch voordeel dat daarmee 
door de tewerksteller wordt behaald. 
Bij de weging van deze en andere 
relevante factoren dienen de in de 
Nederlandse samenleving geldende 
maat staven als referentiekader te 
worden gehanteerd.

Mishandeling
Op 12 december 2017 wees de Hoge 
Raad arrest in een zaak waarin 
de verdachte volgens het hof een 
willekeurig persoon op straat een 
dermate harde klap tegen het hoofd 
had gegeven dat dit slachtoffer direct 
bewusteloos was geraakt en een zwa
re hersenschudding, een gat in het 
hoofd en pijn had opgelopen. Het hof 
had de verdachte veroordeeld voor 
mishandeling, zwaar lichamelijk let
sel ten gevolge hebbende. Het middel 
klaagde erover dat uit de gebezigde 

er in de praktijk uit zal zien, is nog 
onduidelijk.
In de strijd tegen criminele samen
werkingsverbanden weet het OM 
tegenwoordig ook de civiele rechter 
te vinden. Meest belangwekkende 
zaak was het verbod van motorclub 
Satudarah door de Rechtbank Den 
Haag in juni van dit jaar (Rechtbank 
Den Haag 18 juni 2018, NL:RBDHA: 
2018:7183). Dat het OM niet strafrech
telijk vervolgde op grond van artikel 
140 Sr achtte de rechtbank voor een 
civiel verbod niet onover komelijk.
Ook de Hoge Raad liet zich nog uit 
over de reikwijdte van artikel 140 Sr. 
Uit vaste jurisprudentie volgt dat een 
criminele organisatie uit minimaal 
twee personen moet bestaan. Nieuw 
is het expliciete oordeel dat een 
rechtspersoon en een natuurlijk 
persoon ook samen een crimineel 
samenwerkingsverband kunnen 
vormen (Hoge Raad 20 maart 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:378).

Mensenhandel
Op 2 oktober 2018 casseerde de 
Hoge Raad een arrest waarbij de 
verdachte door het Gerechtshof 
ArnhemLeeuwarden onder meer 
was veroordeeld voor mensenhandel 
(art. 273f sub lid 1 sub 2 Sr) tot een 
deels onvoorwaardelijke gevangenis
straf. In deze zaak ging het om een 
verdachte die gedurende een langere 
periode mensenhandel pleegde met 
een minderjarig meisje door haar 
over te halen en onder druk te zetten 
om in de prostitutie te gaan werken. 
Verdachte faciliteerde dit door haar 
te instrueren onder meer over het 
maken van foto’s, het plaatsen van 
advertenties, het verstrekken van 
een werktelefoon, het regelen van 
een werkplek en het vervoer van en 
naar klanten. Seksuele handelingen 
met klanten hadden echter nog niet 
plaatsgevonden. Centrale vraag was 
dan ook of deze handelingen reeds 
de kwalificatie ‘uitbuiting’ zouden 
opleveren (art. 273f sub lid 1 sub 5 Sr), 
of zouden moeten worden gekwa
lificeerd als handelingen met het 
oogmerk van uitbuiting (art. 273f sub 
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bewijsmiddelen niet zonder meer 
kon volgen dat bij het slachtoffer 
sprake was van zwaar lichamelijk 
letsel, zodat het bewezen verklaar
de onvoldoende met redenen was 
omkleed, althans niet zonder meer 
begrijpelijk was gemotiveerd.
Advocaatgeneraal Bleichrodt con
cludeerde dat het hof in zijn arrest 
inder daad geen nadere overwegingen 
had opgenomen rond de vraag of het 
bewezen verklaarde letsel als ‘zwaar 
lichamelijk letsel’ moet worden opge
vat. Wel had het hof onder de aanhef 
‘Oplegging van straf’ overwogen dat 
het slachtoffer op straat een dermate 
harde vuistslag in zijn gezicht had 
gekregen dat hij direct bewusteloos 
was geraakt. Daarnaast had het 
hof overwogen dat het slachtoffer 
hierdoor zodanig ernstig hoofdletsel 
heeft opgelopen, dat hij niet meer 
in staat was zijn universitaire studie 
Psychologie voort te zetten en dat het 
incident op psychisch vlak aanzien
lijke gevolgen gehad heeft. Volgens 
Bleichrodt konden deze overwegin
gen echter niet de conclusie dragen 
dat sprake was van zwaar lichamelijk 
letsel. Immers werd niet duidelijk 
of en in welke mate sprake was van 
zodanig lichamelijk letsel dat daaruit 
tijdelijke ziekte of verhindering in de 
uitoefening van de normale bezig
heden ontstaat.
Het middel slaagt: de Hoge Raad 
meent dat het oordeel van het hof 
dat het slachtoffer ten gevolge van 
de mishandeling zwaar lichamelijk 
letsel heeft bekomen niet zonder 
meer begrijpelijk was en dat de bewe
zenverklaring dus niet naar de eis der 
wet met redenen is omkleed. Daarbij 
neemt de Hoge Raad in aanmerking 
dat de gebezigde bewijsmiddelen wat 
betreft de in de bewezenverklaring 
opgenomen ‘zware hersen schudding’ 
niets naders inhielden omtrent de 
aard van het letsel, de eventuele 
noodzaak en aard van medisch 
ingrijpen en het uitzicht op (volledig) 
herstel.
Had een gedetineerde die een fles 
met daarin een hem onbekende 
vloeistof over een medewerker van 

een penitentiaire inrichting heen 
gooide voorwaardelijk opzet op 
mishan deling? Op 24 april 2018 
wees de Hoge Raad een arrest dat 
deze vraag beant woordde (ECLI:NL: 
HR:2018:657). De verdachte was 
in hoger beroep veroordeeld voor 
mishandeling, nu hij – volgens de 
tenlastelegging – een fles met daarin 
een bijtende en zure inhoud over het 
gezicht en lichaam van het slachtof
fer had gegooid, die daardoor pijn 
of letsel had bekomen. De verdachte 
had zich niet vergewist wat er precies 
in de fles zat, maar blijkens de pleit
nota van de raadsman in hoger be
roep bleek dit een mengsel van melk 
en pindakaas te zijn. Kennelijk had 
de medewerker van de penitentiaire 
inrichting hierdoor een allergische 
reactie gekregen.
De raadsman van de verdachte had 
verzocht om vrijspraak, nu hij meen
de dat zijn cliënt geen voorwaardelijk 
opzet op letsel had. Hij stelde dat 
zijn cliënt, door het gooien van een 
onbekende vloeistof op de gevange
nisbewaarder, niet willens en wetens 
de aanmerkelijke kans had aanvaard 
dat er ongelukkigerwijs bij die per
soon een allergische reactie optreedt. 
Het hof had dit verweer verworpen 
met de overweging: ‘Door het gooien 
van de inhoud van een fles over het 
slachtoffer, zonder zich ervan te ver
gewissen wat zich in de fles bevond, 
heeft de verdachte bewust de aan
merkelijke kans aanvaard dat hij het 
slachtoffer daardoor pijn zou kunnen 
toebrengen. Aldus acht het hof be
wezen dat bij de verdachte de opzet, 
in de zin van voorwaardelijk opzet, 
heeft bestaan op het toe brengen van 
pijn bij het slachtoffer.’
Het middel klaagde naar het oordeel 
van de Hoge Raad terecht over deze 
bewezenverklaring en motivering. 
Volgens de Hoge Raad moet worden 
vooropgesteld dat voorwaardelijk op
zet op een bepaald gevolg – zoals hier 
pijn – aanwezig is als de verdachte 
bewust de aanmerkelijke kans heeft 
aanvaard dat dit gevolg zal intreden. 
Het zal moeten gaan om een kans 
die naar algemene ervaringsregels 

aanmerkelijk is te achten. Nu het hof 
had vastgesteld dat de verdachte de 
inhoud van de fles over het slacht
offer heen had gegooid zonder zich 
te vergewissen wat de inhoud was, 
was het daarop steunende oordeel 
dat de verdachte bewust de aanmer
kelijke kans had aanvaard dat hij 
het slachtoffer pijn zou toebrengen 
niet zonder meer begrijpelijk, gelet 
op wat de algemene ervaring leert en 
wat de raadsman heeft aangevoerd. 
Het middel slaagt.

Openlijke geweldpleging
Nadat de Hoge Raad in 2016 voor het 
eerst overwoog dat de criteria van 
medeplegen ook dienen te gelden 
voor delicten die ‘in vereniging’ wor
den gepleegd, waaronder de open
lijke geweldpleging van artikel 141 
Sr, maakt de Hoge Raad in ECLI:NL: 
HR:2018:1008 enige opmerkingen 
bij de uitleg en motiveringsplicht 
ten aanzien van het bestanddeel 
‘openlijk’.
Een verdachte van openlijke geweld
pleging tijdens een huwelijksfeest 
wordt door het hof in hoger beroep 
vrijgesproken omdat uit het dossier 
niet volgde dat er op het feest niet 
genodigde gasten aanwezig waren. 
Daarom kan naar het oordeel van het 
hof niet worden gesproken van een 
voor het publiek toegankelijke plaats. 
Verder volgt uit het dossier dat voor
afgaand aan de geweldshandelingen 
de deuren van de feestzaal dicht 
zijn gedaan. Uit het dossier volgt 
verder niet dat de gepleegde gewelds
handelingen zichtbaar waren voor 
omstanders vanaf de openbare weg, 
zodat ook in die zin niet kan worden 
gesproken van ‘openlijk’ in de zin van 
artikel 141 Sr.
Het middel dat het OM, dat zich 
richt op het oordeel van het hof dat 
het geweld niet openlijk was, slaagt, 
stelt AG Machielse in zijn con clusie. 
De lijn van de Hoge Raad van de 
laatste jaren, waarbij de nadruk 
ligt op het niet heimelijke, jegens 
anderen dan direct betrokkenen 
onverholen  karakter van het geweld, 
acht Machielse aantrekkelijker 
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dan de uitleg van artikel 141 Sr die 
zich baseert op de plaats waar het 
geweld plaatsvindt of kan worden 
waargenomen. Machielse illustreert 
dit door voorbeelden te noemen van 
geweldshandelingen in De Kuip of 
Het Concertgebouw die dan niet 
als openlijke geweldpleging zouden 
kunnen worden bestempeld.
Ook de Hoge Raad noemt het feit dat 
in de rechtspraak met betrekking 
tot het bestanddeel ‘openlijk’ vaak is 
vooropgesteld dat daarvan sprake is 
bij geweld dat zich door onverholen, 
nietheimelijk bedreven daden heeft 
geopenbaard, zodat daardoor de 
openbare orde is aangerand, zonder 
dat ook is vereist dat ten tijde en 
ter plaatse van het plegen van het 
geweld publiek aanwezig was of dat 
er toen en daar feitelijk vrije toegang 
en zicht bestond op wat er gebeurde. 
Van essentieel belang is volgens de 
Hoge Raad het antwoord op de vraag 
of bij de geweldpleging in zekere zin 
willekeurig publiek aanwezig was of 
had kunnen zijn.
Dit brengt volgens de Hoge Raad met 
zich mee dat de motivering van de 
bewezenverklaring van het bestand
deel ‘openlijk’ vooral in nietevidente 
gevallen nadere aandacht verdient. 
Daarbij zijn de specifieke omstan
digheden van het geval doorslag
gevend. De Hoge Raad overweegt 
vervolgens aan de hand van eigen 
jurisprudentie dat onder meer de 
potentiële waarneembaarheid van 
de ten laste gelegde gedragingen en 
de omvang van het – potentieel aan
wezige –  publiek in dat verband een 
rol kunnen spelen.
Nu volgens de Hoge Raad in het 
oordeel van het hof besloten ligt 
dat het geweld zich voltrok in een 
besloten ruimte die slechts – op 
uitnodiging – toegankelijk was voor 
een beperkt aantal personen en waar 
geen on genode gasten aanwezig 
waren waardoor er niet gesproken 
van ‘openlijke’ geweldpleging, 
getuigt dit oordeel niet van een 
onjuiste rechtsopvatting en is het 
toereikend gemotiveerd waardoor 
het middel slaagt.

Uitingsdelicten
Op basis van jurisprudentie is het 
 veilig om te stellen dat uitings
delicten steeds vaker online 
 plaatsvinden.
De Hoge Raad boog zich over de 
vraag of een door de verdachte ge
maakt en online geplaatst computer
spel een strafbare doodsbedreiging 
opleverde (ECLI:NL:HR:2018:24). 
Foto’s van de gezichten van de aan
gevers – met wie de verdachte een 
zakelijk conflict had – waren in het 
spel op afbeeldingen van onder meer 
konijnen geplakt. Doel van het spel 
was om deze konijnen af te schieten. 
De Hoge Raad vernietigde het veroor
delend arrest van het gerechtshof, 
omdat zonder nadere motivering niet 
was in te zien hoe de redelijke vrees 
kon ontstaan dat er daadwerkelijk op 
de aangevers geschoten zou worden.
In dezelfde categorie valt het spel 
‘PokeaCop Go!’ waarin stenen 
konden worden gegooid naar virtuele 
(Pokemon)figuurtjes, met daarop 
gezichten van politieagenten geplakt. 
Ten laste was gelegd 1) het drei
gen virtuele stenen te gooien naar 
virtuele figuurtjes (‘PokeaCops’) 
en 2) het anderen oproepen daartoe. 
De rechtbank sprak de maakster 
van dit spel vrij van bedreiging en 
opruiing en overwoog onder meer 
dat deze  PokeaCops geen onderdeel 
uitmaken van het openbaar gezag 
(ECLI:NL: RBROT:2018:5142).
De Hoge Raad liet de veroordeling 
voor smaad en smaadschrift in stand 
van een vrouw die een hyperlink op 
haar openbare Facebookpagina had 
gedeeld en anderen vroeg hetzelf
de te doen (ECLI:NL:HR:2018:331). 
De link verwees naar een website 
waarop diezelfde vrouw de aangever 
beschuldigde pedoseksueel te zijn, 
dat de politie daarvan op de hoogte 
was en dat deze aangever haar kind 
had misbruikt. Onder die omstandig
heden was er zowel sprake van ‘ver
spreiding’ als van de telast legging 
van een ‘bepaald feit’ in de zin van 
artikel 261 Sr.
Ook bevestigde de Hoge Raad nog 
maar eens dat in het publieke debat 

voor politici andere maatstaven 
gelden dan voor gewone burgers 
(ECLI:NL:HR:2018:539). Eerder sprak 
het gerechtshof de (burger)verdachte 
vrij van groepsbelediging (art. 137c 
Sr), en verwees daarbij naar over
wegingen van de Hoge Raad in een 
arrest waarbij een politicus hetzelfde 
verweten werd. Na een OMcassa
tie vernietigde de Hoge Raad deze 
vrijspraak, onder meer omdat door 
het hof ten onrechte werd verwezen 
naar op een politicus toegesneden 
overwegingen.

VERMOGENSDELICTEN
Diefstal/verduistering
Dit jaar een aantal arresten over de 
uitleg van bestanddelen en kwalifica
tieperikelen.
Allereerst, wegrijden bij het tanksta
tion zonder te betalen: is dat diefstal 
of verduistering? Het ligt eraan of al 
ten tijde van het tanken het oogmerk 
op wederrechtelijke toeeigening 
bestond, of dat dat opzet pas ontstond 
na het tanken. Let wel, dit is weging 
van hoofdzakelijk feitelijke aard, dus 
wacht niet tot in cassatie. De Hoge 
Raad gaat er uitgebreid op in (ECLI: 
NL:HR:2018:367).
Gewiekst was de man die op fac
turen van zijn werkgever zijn eigen 
rekeningnummer plaatste. De klant 
betaalde daardoor niet aan het bedrijf 
maar aan de werknemer. Hij werd ver
volgd voor diefstal, maar stal de man 
nu ook van zijn werkgever? Nee, aldus 
de Hoge Raad. Het enkele bestaan 
van een vorderingsrecht brengt nog 
niet mee dat een daarmee correspon
derend, zich nog onder de debiteur 
bevindend geldbedrag reeds aan de 
crediteur ‘toebehoort’ in de zin van 
artikel 310 Sr (ECLI:NL:HR:2018:1074).
In ECLI:NL:HR:2018:394 hield de 
tenlastelegging die was toegesneden 
op diefstal (art. 310 Sr) enkel in dat 
‘goederen’ waren weggenomen. Er 
was niet geëxpliceerd om welke goe
deren het ging. Dat dit onvoldoende 
duidelijk en feitelijk zou zijn en dus 
een nietige dagvaarding oplevert, is 
de Hoge Raad niet met de verdedi
ging eens.
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Heling
Heling en witwassen zijn feiten die 
handelingen met goederen die uit 
misdrijf zijn verkregen strafbaar 
stellen. Voor witwassen had de Hoge 
Raad in 2014 al geoordeeld dat het 
wel moet gaan om een misdrijf dat is 
begaan voorafgaand aan de witwas
handeling. In ECLI:NL:HR:2018:35 
wordt dit nu eveneens vastgesteld 
voor het bestanddeel ‘door misdrijf 
verkregen’ in de strafbaarstelling van 
heling (art. 416 Sr).

Witwassen
Op 25 juli jl. is de Implementatie
wet vierde antiwitwasrichtlijn in 
werking getreden. Met deze richtlijn 
wordt het bestaande instrumenta
rium om witwassen in financieren 
van terrorisme tegen te gaan verder 
aangevuld.
Zo is de reikwijdte van de Wet ter 
voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (Wwft) 
uitgebreid met een aantal nieuwe in
stellingen. Ook aanbieders van kans
spelen, handelaren die in goederen 
handelen en daarvoor betalingen in 
contant geld doen of ontvangen van 
10.000 euro of meer en beheerders 
van beleggingsinstellingen, dienen 
vanaf 25 juli jl. te voldoen aan de ver
plichtingen uit de Wwft. Daarnaast 
worden de verplichtingen die voor 
instellingen gelden uitgebreid. Ze 
zijn nu verplicht een verantwoorde
lijke, een compliancefunctie en een 
auditfunctie aan te wijzen. Ook moet 
een instelling het risico op witwassen 
en financieren van terrorisme vast
stellen en beoordelen; in de vierde 
antiwitwasrichtlijn zijn daarvoor 
diverse risicofactoren beschreven. 
Het vereiste cliëntenonderzoek 
moet vervolgens afgestemd zijn op 
de vastgestelde risicogevoeligheid. 
Om te voorzien in de door de vierde 
antiwitwasrichtlijn voorgeschreven 
‘doeltreffende, afschrikwekkende, 
doch evenredige bestuurlijke sanc
ties en maatregelen bij nietnaleving 
van de bepalingen in de richtlijnen’ 
is de maximumboete verhoogd. De 
Nederlandsche Bank en de Autoriteit 

Financiële Markten kunnen de ver
gunning van een instelling intrekken 
als de Wwft wordt overtreden. Dit 
betreft uiteraard geen uitputtend 
overzicht van de wijzigingen, maar 
wel de belangrijkste voor de straf
rechtpraktijk.
De witwasjurisprudentie van 2018 
brengt geen nieuwe ontwikkelingen 
met zich. Uit de rechtspraak volgt 
dat er volop verweer wordt gevoerd 
op de kwalificatieuitsluitingsgrond, 
maar het kader daarvoor is in oudere 
jurisprudentie reeds gegeven. De 
Hoge Raad houdt daaraan vast. Noe
menswaardig is nog de poging van 
het Openbaar Ministerie om een ver
dachte te laten veroordelen voor het 
witwassen van horloges gekocht met 
een lening, die enkel met crimineel 
vermogen of inkomen kon worden 
terugbetaald. Dit ging de Hoge Raad 
te ver. Er kan onder die omstandig
heden niet gesproken worden van 
een voorwerp dat ‘uit enig misdrijf 
afkomstig’ is (ECLI:NL:HR:2018:793).

Zeden
Het Wetboek van Strafrecht en het 
Wetboek van Strafvordering zijn tot 
stand gekomen in een tijd waarin 
een digitale wereld niet bestond. 
Dit betekent dat bevoegdheden en 
strafbaarstellingen – om in de pas te 
blijven lopen met de huidige techno
logische ontwikkelingen en nieuwe 
vormen van strafbare feiten – perio
diek dienen te worden herijkt, zo ook 
binnen de zedenwetgeving.
Op 26 juni 2018 is de Eerste Kamer 
akkoord gegaan met het Wetsvoor
stel Computercriminaliteit III. 
Deze wet, die op 27 juni jl. is gepubli
ceerd in het Staatsblad, geeft meer 
mogelijkheden aan de politie en het 
Openbaar Ministerie om cybercrime 
te kunnen bestrijden.
In de Wet Computercriminaliteit III 
is gehoor gegeven aan de roep om bij 
webcamseks tussen een meerder en 
een minderjarig persoon strafrechte
lijk beter te kunnen optreden via ar
tikel 248a Sr (verleiding tot ontucht). 
Steeds meer zaken kwamen voor de 
rechter waar het ging om meisjes die 

door mannen via de webcam werden 
verleid bij zichzelf seksuele hande
lingen te verrichten. Vervolgens 
werden de meisjes afgeperst met het 
gemaakte beeldmateriaal: ‘sextor
tion’. Het oude artikel 248a Sr bood 
al grondslag voor het vervolgen van 
een meerderjarige die door giften of 
beloften van geld of goederen, mis
bruik van uit feitelijke verhoudingen 
voortvloeiend overwicht of mislei
ding, minderjarigen bewoog tot het 
plegen van strafbare feiten.
Door de verwijdering van het on
derdeel ‘met hem’ heeft het nieuwe 
artikel 248a Sr betrekking gekregen 
op het bewegen van een minderja
rige tot het plegen van ontuchtige 
handelingen in het algemeen. Dit 
omvat dus ook handelingen van de 
minderjarige zelf, waarbij het niet 
uitmaakt of de minderjarige in aan
wezigheid is van de verdachte of de 
handelingen bij zichzelf uitvoert voor 
een webcam. Genoemde wijzigingen 
hebben het delict in dat opzicht dan 
ook klaargemaakt voor het digitale 
tijdperk.
Door de aangenomen wet is bij het 
hiervoor genoemde delict evenals 
bij grooming (art. 248e Sr) even
eens een nieuw opsporingsmiddel 
mogelijk geworden in de vorm van 
een lokpuber. Het is een term die 
bekend is geworden door een Leidse 
zedenzaak uit 2010, waarin gebruik 
was gemaakt van een meerder jarige 
opsporings ambtenaar die zich voor
deed als dertienjarige jongen. Echter, 
blijkens de voormalige delicts
omschrijving ex artikel 248e Sr, 
moest het voorstel tot een ontmoe
ting worden gedaan door een per
soon van onder de zestien jaar oud.
In het vernieuwde artikel is de 
inzet van een meerderjarige die 
zich voordoet als een minderjarige, 
mogelijk geworden door de woorden 
‘of schijnbaar is betrokken’ toe te 
voegen. Kortom, dat maakt dat het 
niet langer noodzakelijk is dat met 
een persoon van minder dan zestien 
jaar oud wordt gecommuniceerd. 
Het nieuwe artikel laat daarmee ook 
ruimte voor betrokkenen anders dan 

Advocatenblad_2018_10.indd   89 07/12/2018   12:08:50



90 kroNIEkEN ADVOCATENBLAD

opsporingsambtenaren, lees: bur
gers. Toekomstige jurisprudentie zal 
uitwijzen hoe dit zich in de praktijk 
zal gaan ontwikkelen.
Het gewijzigde artikel 248a Sr maakt 
ook het verleiden van een minder
jarige, of iemand die zich voordoet 
als een minderjarige, strafbaar als 
zijnde ontucht. Uit de bewijsmid
delen zal wel moeten blijken dat er 
daadwerkelijk interactie is geweest 
tussen de verdachte en opsporings
ambtenaar die zich heeft voorgedaan 
als minderjarige.

Heimelijk filmen
Het heimelijk filmen heeft door 
rechtszaken van glurende docenten 
en sporttrainers de afgelopen jaren 
de nodige aandacht gekregen. Al 
begin 2016 kondigde de minister van 
Veiligheid en Justitie een wetgeving
straject tot modernisering van de ze
denwetgeving aan.3 De strafbaarstel
ling van het heimelijk filmen wordt in 
dit traject eveneens meegenomen om 
te bezien of het filmen van personen 
met een ‘seksuele strekking’ apart 
strafbaar dient te worden gesteld.
Immers, glurende buren die heime
lijk een camera hebben geplaatst in 
de tuin van een ander vallen nu onder 
hetzelfde artikel als een huisgenoot 
die stiekem zijn iPhone in de selfie
stand richting de badkamer richt, te 
weten onder de artikelen 139f of 441b 
Sr. Hoewel het de bedoeling was dat 
het conceptwetsvoorstel in de zomer 
van 2017 in consultatie zou gaan,4 is 
deskundigenoverleg over deze moder
nisering en verbetering ook in 2018 
nog steeds gaande. Of het uiteinde
lijk tot een daadwerkelijke aanpas
sing komt in de zedenwetgeving is 
– gezien de toegevoegde waarde ten 
opzichte van het geldend recht – nog 
maar zeer de vraag. Een rechter kan 
een en ander per slot van rekening 
ook in de strafmaat verdisconteren.
Tot een taakstraf van tachtig uur 
veroordeelde de Rechtbank Midden 
Nederland (ECLI:NL:RBMNE: 
2018:1007) een 33jarige man uit 
Amerongen die bijna twee jaar 
stiekem zijn jonge achterbuurvrouw 

filmde. Hij verstopte een camera 
te verstoppen in een deken en hing 
die vervolgens uit het raam. Hierbij 
was de lens van de camera zodanig 
ingezoomd dat het slaapkamerraam 
van de buurvrouw vol in beeld was. 
Uit onderzoek was echter gebleken 
dat hij het beeldmateriaal niet heeft 
verspreid en tevens dat de man leed 
aan een ziekelijke stoornis waarvoor 
een behandeling werd opgelegd door 
de rechtbank.
De Rechtbank NoordNederland 
veroordeelde in juli 2018 een man die 
onder andere had gepoogd heimelijk 
filmopnames te maken van naakte 
(minderjarige) meisjes door een 
camerapen in de doucheruimte te 
plaatsen bij een vriend met kinderen 
(ECLI:NL:RBNNE:2018:2764). Dit 
werd niet alleen gekwalificeerd als 
(een poging tot) het heimelijk ver
vaardigen van afbeeldingen met een 
camera, maar ook als het vervaardi
gen van kinderporno. Tevens werd hij 
veroordeeld voor het heimelijk maken 
van camerabeelden in een dames
kleedkamer van een voetbalvereni
ging en het bezit van kinderporno tot 
een gevangenisstraf van 181 dagen 
waarvan 180 voorwaardelijk met een 
behandelverplichting alsmede een 
taakstraf van 240 uren.

OPIUMWET
In een arrest van de Hoge Raad 
(ECLI:NL:HR:2018:328) gaat het over 
het bestanddeel ‘bestemd zijn tot’ zo
als opgenomen in artikel 11a van de 
Opiumwet, waarin voorbereidings
handelingen voor hennepteelt straf
baar zijn gesteld. In deze zaak wordt 
bewezen verklaard dat de verdachte 
allerlei voorwerpen voorhanden 
heeft gehad (onder andere assimila
tielampen, koolstoffilters enzovoort) 
waarvan hij wist dat zij bestemd wor
den tot het plegen van de in artikel 
11a strafbaar gestelde feiten. Bij een 
doorzoeking worden deze goederen 
inderdaad aangetroffen en ook blijkt 
dat er illegaal elektriciteit wordt 
afgetapt. De verdachte verklaart dat 
er enkele jaren geleden een hennep
plantage is gevonden en dat de voor

werpen toen niet zijn opgeruimd. 
Hij heeft deze ruimte dichtgemaakt 
en wist dat de spullen er stonden. 
Het hof oordeelt dat die wetenschap 
voldoende is om tot een bewezenver
klaring te komen en dat het irrele
vant is of verdachte feiten wilde gaan 
plegen als bedoeld in artikel 11 van 
de Opiumwet. De Hoge Raad denkt 
daar anders over en casseert. Mede 
gelet op de wetsgeschiedenis is ver
eist dat de gedragingen strekken tot 
voorbereiding of vergemakkelijking 
van hennepteelt waarbij het uitein
delijke doel ten behoeve waarvan die 
handeling wordt verricht wel degelijk 
van belang is. Omdat de verklaring 
van verdachte als bewijsmiddel is 
gebruikt terwijl daar geen criminele 
intentie uit kan worden afgeleid, 
casseert de Hoge Raad.
Elk jaar zien wij ook weer enkele 
arresten terug over het gedoogbeleid 
rondom coffeeshops. De Hoge Raad 
(ECLI:NL:HR:2018:25) casseert een 
arrest van het Gerechtshof Den Haag 
waarin het OM nietontvankelijk is 
verklaard. Het hof had geoordeeld 
dat gelet op de Aanwijzing Opiumwet 
en de vaststelling dat een coffeeshop 
niet kan functioneren zonder een 
grote stashvoorraad, de verdachte 
er op mocht vertrouwen dat hij niet 
zou worden vervolgd. De Hoge Raad 
heeft al vaker laten blijken dat dit niet 
kan leiden tot nietontvankelijkheid 
en oordeelt hier idem dito. Alleen al 
omdat er in de genoemde aanwijzing 
uitdrukkelijk wordt genoemd dat 
maximaal een handelsvoorraad van 
vijfhonderd gram mag worden aange
houden, is dat oordeel niet begrijpe
lijk en wordt er gecasseerd.

WEGENVERKEERSWET
Een heet hangijzer binnen het ver
keersstrafrecht is de vraag of sprake 
is van schending van het ne bis in 
idembeginsel wanneer iemand voor 
een gedraging (rijden onder invloed) 
zowel strafrechtelijk vervolgd wordt 
als een bestuursrechtelijke maatregel 
opgelegd krijgt.
Deze vraag stond wederom centraal 
in het arrest dat de Hoge Raad op 
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16 januari 2018 wees (ECLI:NL: 
HR:2018:23). In deze zaak had de 
verdachte voor het weigeren mede
werking te verlenen aan een adem
analyse zowel een dagvaarding als 
een uitnodiging voor een EMAcur
sus (Educatieve Maatregel Alcohol 
en Verkeer) ontvangen. Zijn advocaat 
beriep zich in appel op het ne bis in 
idembeginsel en verzocht het hof 
het OM nietontvankelijk te verkla
ren. Hierbij werd verwezen naar het 
arrest dat Hoge Raad in 2015 wees 
met betrekking tot het alcoholslot
programma. Dit verweer werd door 
het hof verworpen met een verwij
zing naar de vele uitspraken waarin 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State heeft geoordeeld 
dat de EMA geen maatregel is die 
gebaseerd is op een ‘criminal char
ge’ in de zin van het EVRM, zodat de 
uit dat artikel volgende waarborgen, 
waaronder het door de raadsman 
bedoelde ne bis in idembeginsel, 
niet in rechte kunnen worden 
 ingeroepen.
In het middel werd geklaagd over 
dit oordeel, dan wel de motivering 
hiervan. De Hoge Raad meende ech

ter dat dit oordeel niet blijk gaf van 
een  onjuiste rechtsopvatting, noch 
ontoereikend gemotiveerd was. Ook 
meende de Hoge Raad dat, anders 
dan het middel betoogde, een verge
lijking met de uitzonderlijke situatie 
van het Alcoholslotprogramma niet 
opging. Het middel faalde.
Op 10 april 2018 wees de Hoge Raad 
een arrest met betrekking tot artikel 
8 Wegenverkeerswet (WVW, ECLI: 
NL:HR:2018:545). In dit artikel wordt 
een onderscheid gemaakt tussen 
beginnende en ervaren bestuurders. 
Bestuurders met weinig ervaring 
worden aan een lagere toegestane 
alcohollimiet gebonden dan bestuur
ders met meer verkeerservaring. 
In deze zaak was sprake van een 
bestuurder die 455 µg/l had geblazen 
en daarnaast geen rijbewijs had. De 
tenlastelegging was toegesneden op 
artikel 8 lid 3 onder a en 8 lid 4 WVW, 
terwijl het hof de verdachte heeft ver
oordeeld ter zake van artikel 8 lid 2 
onder a WVW. Het middel klaagde 
dat het hof daarmee de grondslag 
van de tenlastelegging verlaten had.
Advocaatgeneraal Machielse 
meende dat dit niet het geval was. 

Hij stelde dat artikel 8 WVW inder
daad een onderscheid maakt tussen 
be ginnend (art. 8 lid 3 en 4 WVW) 
en ervaren (art. 8 lid 2) bestuurders, 
maar dat dit onderscheid niet meer 
ter zake doet zo gauw de beginnende 
bestuurder zoveel alcoholhoudende 
drank heeft geconsumeerd dat het 
alcoholgehalte in zijn adem bij een 
onderzoek hoger blijkt te zijn dan 
220 µg/l . De Hoge Raad sloot zich 
hierbij aan en overwoog dat het hof 
blijkens de bewezenverklaring de 
tenlastelegging kennelijk zo heeft 
uitgelegd, dat daarin aan de ver
dachte onder meer wordt verweten 
dat hij zich heeft schuldig gemaakt 
aan het besturen van een motorrij
tuig na het in artikel 8, tweede lid 
aanhef en onder a, WVW bedoel
de gebruik van alcoholhoudende 
drank. Volgens de Hoge Raad was 
deze – aan de feitenrechter voor
behouden – uitleg van de tenlas
telegging niet onverenigbaar met 
de bewoordingen ervan. Van die 
uitleg uitgaande had het hof bij de 
bewezenverklaring de grondslag 
van de tenlastelegging niet verlaten, 
waardoor het middel faalde.

NOTEN

1 Onder andere Rechtbank Amsterdam 28 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7769.
2 https://www.parool.nl/amsterdam/omwilwetswijzigingnavonnisinzaak26koper~a4432629/.
3 Kamerstukken II 2017/18, 29 279, nr. 427.
4 Aanhangsel Handelingen II 2016/17, 2147. 
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VaCaTurES

Nederlandse orde van advocaten
Het Advocatenblad is het offi ciële 
orgaan van de Nederlandse orde 
van advocaten. De NOvA verzorgt 
de rubrieken Van de NOvA, 
Geschillencommissie, Tuchtrecht, 
Transfers en de column Ten slotte.

Samenstelling algemene raad 
Nederlandse orde van advocaten
– Bart van Tongeren (algemeen deken)
– Bert Fibbe (waarnemend deken)
– Bernard de Leest
– Theda Boersema
– Frans Knüppe
– Johan Rijlaarsdam

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

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

Postadres
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

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

Twitter
@Advocatenorde

LinkedIn
Nederlandse orde van advocaten

Facebook
Nederlandse orde van advocaten

Instagram
@Advocatenorde

Periscope
@Advocatenorde

BENoEMINGEN

Adviescommissie mediation
Lid per 1 januari 2019:
Mw. mr. J. (Janneke) Mulder

Gecombineerde commissie 
 vennootschapsrecht
Lid per 1 januari 2019:
Mw. mr. M.L.E. (Mariëtte) 
 Plaggemars

Bestuur SOTA
Lid per 1 januari 2019:
Dhr. mr. P.F. (Paul) Schepel

PROFIEL
Het (plv.) advocaatlid heeft minimaal 
zeven jaar ervaring in de advocaten
praktijk en heeft aantoonbare in
teresse in het tuchtrecht. Het (plv.) 
advocaatlid is bereid op jaarbasis aan 
minimaal zes zittingsdagen deel te 
nemen. Bereidheid om een enkele keer 
conceptbeslissingen te schrijven strekt 
tot aanbeveling, zo ook kennis van het 
strafrecht en/of het bestuursrecht. 

Tot het takenpakket van het (plv.) 
advocaatlid behoort:
– het deelnemen aan zittingen 

en raadkamer;
– het meelezen en becommen

tariëren van concepten.

PROCEDURE
De sollicitatietermijn sluit op 15 ja
nuari 2019. De sollicitatiegesprekken 
vinden plaats op woensdag 6 en 
 vrijdag 8 februari 2019 (in Utrecht).

De (plv.) leden uit de advocatuur wor
den op 25 maart 2019 voor de duur 
van vijf jaar gekozen door het college 
van afgevaardigden, op voordracht 
van de algemene raad en het hof.

In artikel 2 van de beleidsregel 
 benoemingen treft u verdere infor
matie over de procedure aan. Zie 
 http://regel geving.advocatenorde.nl/
content/beleidsregelbenoemingen.

Sollicitaties kunnen worden gericht 
aan de voorzitter van het hof, mr. 
T. Zuidema, p/a Postbus 85452, 2508 
CD Den Haag, of per email: 
t.zuidema@rechtspraak.nl.

Inlichtingen over de vacature kunnen 
worden ingewonnen bij mevrouw mr. 
V.H. Wagner, hoofdgriffi er van het 
hof van discipline, via (088) 205 37 77 
of griffi e@hofvandiscipline.nl. Kijk 
voor informatie over het hof van dis
cipline op www.hofvandiscipline.nl.

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

Met ingang van 2019 ontstaan bij het hof van discipline vacatures voor

(PLAATSVERVANGEND) ADVOCAATLEDEN
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Bij bestuursrechtelijke toezichthouders 
valt te denken aan de Belastingdienst, 
de Autoriteit Consument & Markt, de 
Autoriteit Financiële Markten, de Auto
riteit Persoonsgegevens, de Inspectie 
Leefomgeving en Transport, de Neder
landse Voedsel en Warenautoriteit en 
De Nederlandsche Bank.

PRAKTISCHE HANDVATTEN
Een bestuursrechtelijk onderzoek bij 
een advocaat vergt een zorgvuldige 

ToEZIChT

EEN TOEZICHTHOUDER VOOR DE DEUR! WAT NU?

Weten u, uw collega’s en de receptie van uw advocatenkantoor wat te doen als een 
toezichthouder op de stoep staat? U kunt u hierop voorbereiden met de handleiding 
bestuursrechtelijk onderzoek. En als het zover mocht komen, gebruik dan het stappenplan.

belangenafweging. Ter controle van 
de naleving van wet en regelgeving 
beschikt de toezichthouder over 
toezichts en onderzoeksbevoegd
heden, waardoor de geheimhou
dingsplicht en het verschonings
recht van de advocaat in het gedrang 
kunnen komen. Wat moet en mag je 
als advocaat wel of juist niet doen? 
De handleiding bestuursrechtelijk 
onderzoek biedt hiervoor prakti
sche handvatten.

Deze onvolkomenheid in het 
nummerherkenningssysteem is 
een ernstige zaak. Voorop staat 
dat ook een gedetineerde cliënt in 
vertrouwen een gesprek moet kunnen 
voeren met zijn advocaat. Hier is het 
nummerherkenningssysteem bij DJI 
ook voor bedoeld.
De NOvA heeft aangedrongen op 
het verrichten van onafhankelijk 
onderzoek naar het ontstaan van de 
fout en de consequenties daarvan. 
Op dit moment vindt overleg met het 
ministerie van Justitie en Veiligheid 
plaats over de vormgeving van dit 
onderzoek.

REGISTRATIE
Advocaten kunnen hun 
telefoonnummers registreren en 
beheren op: nummerherkenning.
advocatenorde.nl.

NuMMErhErkENNING

ONDERZOEK NAAR NUMMERHERKENNINGSSYSTEEM

Naar aanleiding van een signaal van een strafrechtadvocaat dat een telefoongesprek met een 
cliënt in een penitentiaire inrichting was opgenomen en afgeluisterd, heeft de NOvA contact 
opgenomen met DJI en Telio. Telio, de telefoonprovider van DJI, heeft vervolgens eigen onderzoek 
ingesteld en meldde vrij snel daarna een programmeerfout te hebben gevonden en hersteld.

Zie ook de handleiding voor advoca
ten bij strafrechtelijke doorzoeking 
als het (ook) gaat om een onderzoek 
door Justitie. De handleiding heeft 
geen betrekking op het toezicht door 
de deken.

MEER INFORMATIE
Download beide handleidingen en 
stappenplannen op advocatenorde.nl.
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NOVA

Schakel de deken in.5

Zorg dat een getuige, bijvoorbeeld een kantoorgenoot, aanwezig 
is om aantekeningen te maken.

Maak bezwaar tegen eventuele inzage in en het kopiëren 
van (voorwerpen en) gegevens die naar uw oordeel onder uw 
geheimhouding vallen. Bij verschil van inzicht met de toezicht-
houder: win advies van de deken in.

Bij aanwezigheid of inschakeling door de toezichthouder van 
een functionaris verschoningsrecht: win bij verschil van inzicht 
over de reikwijdte van het verschoningsrecht het oordeel van de 
deken in.**

Indien het onderzoek plaatsvindt bij uw cliënt: instrueer uw cliënt 
dat onmiddellijk contact met u wordt opgenomen en dat zoveel 
mogelijk de hiervoor genoemde stappen worden gevolgd.**

Indien het onderzoek plaatsvindt bij derden: wijs de door  
u ingeschakelde derden op het hen toekomende afgeleide  
verschoningsrecht.**

Weiger om vrijwillig medewerking te verlenen aan het onderzoek 
tenzij direct duidelijk is:
- wat men zoekt of welke informatie men verlangt en
-  dat hetgeen men zoekt of de informatie die men verlangt niet 

onder uw geheimhouding valt.
Bij twijfel: win advies van de deken in.**

Indien de hoeveelheid dossiers en/of stukken dan wel gegevens-
dragers te omvangrijk is om ter plekke te beoordelen: spreek af dat 
(kopieën van) stukken dan wel gegevensdragers verzegeld worden 
meegenomen naar het kantoor van de deken en daar worden 
bewaard in een kluis. U kunt dan op een later tijdstip samen met 
de deken de beoogde selectie en eventuele schifting maken.

7

9

8

11

10

12

13

14

Vraag naar het doel en de wettelijke basis van het onderzoek en de 
aan te wenden bevoegdheden.**

6

Voor alle andere gevallen geldt: doe een beroep op uw profes-
sionele verschoningsrecht (tenzij de cliënt toestemming heeft 
gegeven tot het vrijwillig delen van informatie en u bovendien 
zelfstandig heeft vastgesteld dat dit in zijn/haar belang is).

Stappenplan 
als toezichthouders* 

voor de deur staan

* Dit stappenplan ziet niet op het toezicht dat de deken op advocaten uitoefent   ** Ook relevant bij een schriftelijke informatievordering uit hoofde van artt. 5:16 en 5:17 Awb

Waarschuw de betrokken advocaat of bij zijn/haar afwezigheid 
een kantoorgenoot.

Bij afwezigheid advocaat: vraag de toezichthouder te wachten 
met de aanvang van het onderzoek totdat de betrokken advocaat 
aanwezig is. Indien dit niet mogelijk is, zorg dat een kantoorgenoot 
bij het onderzoek aanwezig is en laat hem aantekeningen maken. 
Zorg er in ieder geval voor dat de betrokken advocaat belt met de 
deken en de toezichthouder.

Vraag om het legitimatiebewijs van de toezichthouder.

Zorg dat de toezichthouder geen toegang heeft tot stukken of 
gegevens zolang de betrokken advocaat er niet is.

1

2

4

3

Lees dit stappenplan in samenhang met de Handleiding bestuursrechtelijk onderzoek (download op www.advocatenorde.nl)
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SAFARI IN AFRIKA?SAFARI IN AFRIKA?
Tanzania  

Kenia  
Madagaskar  

Oeganda  
Rwanda  

Zimbabwe  
Namibië

Botswana  
Zambia  

Mozambique 
Seychellen  

Mauritius  
Zuid-Afrika

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

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

Al sinds 1979 dé Afrika specialist
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De advocatuur heeft in KEI veel 
tijd en geld geïnvesteerd, met uit
eindelijk weinig resultaat. Om een 
herhaling hiervan te voorkomen, 
wil de NOvA tijdig en goed betrokken 
worden bij deze nieuwe poging tot 
digitalisering van de rechtspraak. 
Het systeem moet veilig, betrouw
baar en gebruiksvriendelijk voor 
ketenpartners zijn.

DIGITAAL DOOLHOF
Daarnaast gaat bij de Hoge Raad en 
de Raad van State de digitalisering 
onverminderd door, net zoals in het 
strafrecht. Elke instantie ontwikkelt 
een eigen digitaal systeem, op eigen 
tempo en met een eigen missie 
en visie. De NOvA vreest voor een 
digitaal doolhof voor rechtzoeken
den én advocaten. De NOvA heeft 

DIGITaaL ProCEDErEN

DIGITALISERING RECHTSPRAAK: 
VOORKOM DIGITAAL DOOLHOF

De NOvA vindt het een goede zaak dat minister Dekker een planning voor het 
vervolg van digitaal procederen in civiele en bestuursrechtzaken heeft opgesteld. 
Wel waarschuwt de orde voor een digitaal doolhof voor rechtzoekenden én advocaten. 
Ook wil zij weten welke rol de advocatuur gaat spelen in de nieuwe plannen.

de  minister al eerder opgeroepen de 
regie te nemen om dit te voorkomen.

MARSROUTE RECHTSPRAAK
De minister volgt de ‘marsroute’ van 
de Raad voor de rechtspraak. Die 
hoopt medio 2019 te starten met de 
invoering van digitaal communiceren 
met de rechter in civiele en bestuurs

rechtzaken. Ook wordt onderzocht of 
de modernisering van het procesrecht 
toch landelijk kan worden ingevoerd, 
zónder de onderdelen die betrekking 
hebben op digitalisering. Over het 
lot van de pilots digitaal procederen 
in  MiddenNederland en Gelderland 
neemt de minister begin volgend jaar 
een besluit.

In verband met het kerstreces vinden 
in de Eerste en Tweede Kamer geen 
debatten plaats van 21 december 
2018 tot en met 14 januari 2019.

DEBATTEN
De commissie Europese Zaken van 
de Tweede Kamer behandelt op 
30  januari de ‘Rule of Law’.
De Eerste Kamer bespreekt op 
12  februari de Staat van de rechts
staat. Dit debat met de minister van 
Justitie en Veiligheid en de minister 
voor Rechtsbescherming zal gaan 

over de invulling die wordt gegeven 
aan alle toezeggingen uit het eerder 
gevoerde beleidsdebat van mei 2018.

CONSULTATIES
Tot 31 december loopt de consul
tatie inzake het Besluit vergoedingen 
rechtsbijstand 2000. De vergoeding 
van rechtsbijstandsverleners wordt 
na een bevriezing van enkele jaren 
(20152018) weer geactualiseerd aan 
de hand van een indexerings formule. 
Lezende het conceptbesluit gaat de 
vergoeding omhoog van € 105,61 

oNDErTuSSEN oP hET BINNENhof

VOOR ADVOCATEN RELEVANTE 
HAAGSE DEBATTEN EN WETTEN

naar € 108,57. De vergoeding voor ad
ministratieve kosten neemt eveneens 
met 1,75% toe tot € 19,27 voorafgaand 
aan indexering.
Op de consultatie bij het wets
voorstel Aanpassing procedure bij 
behandeling van herhaalde asiel
aanvragen kan worden gereageerd tot 
27  december. De regering wil er met 
dit wetsvoorstel voor zorgen dat bij 
een herhaalde aanvraag een gehoor 
achterwege wordt gelaten als op basis 
van stukken zou blijken dat deze aan
vraag geen kans van slagen heeft.
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SPECIaLISaTIEVErENIGINGEN

 ‘ERFRECHT NIET LANGER  
ONDERGESCHOVEN KINDJE  
VAN FAMILIERECHT’

Veel in bepaalde rechtsgebieden gespecialiseerde advocaten zijn aangesloten 
bij een van de tientallen specialisatieverenigingen. Negen daarvan dragen het 
keurmerk van de NOvA, waaronder de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland 
(VEAN). Vijf vragen aan de voorzitter, Katelijne van Barneveld-Peters.

Waar staat de VEAN voor?
‘De VEAN heeft tot doel om de 
kwaliteit van de beroepsuitoefening 
door advocaten op het gebied van het 
erfrecht te bevorderen. Het aantal 
erfkwesties is de afgelopen jaren 
enorm toegenomen en daarmee 
ook de behoefte aan bijstand van 
gespecialiseerde advocaten. Voor 
veel advocaten is erfrecht een “ver
vanmijnbedshow”. De VEAN staat 
ervoor dat rechtzoekenden met een 
erfrechtelijke vraag erop kunnen 
vertrouwen dat al onze leden over 
voldoende kennis en ervaring be
schikken om hen adequate, specia
listische ondersteuning te bieden.’

Wat kenmerkt een VEANadvocaat?
‘Naast dat zij gedegen kennis hebben 
van het materiële erfrecht onder
scheidt een VEANadvocaat zich 
nadrukkelijk door te beschikken 
over vaardigheden die nodig zijn 
bij de afwikkeling van erfrechte
lijke geschillen. Denk daarbij aan 
bemiddelings, advies en onderhan
delingsvaardigheden, maar ook aan 

een ruime mate van proceservaring 
op het gebied van het erfrecht. Het 
erfrechtelijke procesrecht verschilt 
immers op diverse cruciale punten 
van het algemeen civielrechtelijke en 
het familierechtelijke procesrecht.’

Wat kan een lid verwachten van 
de VEAN?
‘Een VEANlid krijgt kennis en 
kunde aangereikt via diverse 
cursussen, lezingen en congressen 
die de vereniging organiseert. Ook 
vindt tussen de leden van de VEAN 
intervisie plaats. Daarnaast komt 
een lid in een warm bad terecht waar 
naast kwalitatief hoogwaardige 
kennisoverdracht ook gezelligheid 
en onderlinge cohesie hoog in het 
vaandel staan.’

Wat is de meest in het oog springen
de ontwikkeling binnen het erfrecht?
‘Het afbrokkelende draagvlak voor 
het fenomeen “legitieme portie”. 
De centrale vraag is of een gegaran
deerde erfenis in de vorm van een 
legitieme portie nog wel vanzelf
sprekend zou moeten zijn. Geeft een 
bloedband onherroepelijk recht op 
een deel van de erfenis? Het aantal 
voorstanders van afschaffing van de 
legitieme portie lijkt toe te nemen. 
Zij vinden dat de vrijheid om te 
beschikken over het eigen vermogen 
niet moet worden aangetast door 
dwingende en beperkende maatrege
len van de overheid. Tegenstanders 
van afschaffing beschouwen de 
legitieme portie onder meer als een 
manier om misbruik van ouderen 

te voorkomen. De vrees bestaat dat 
ouderen anders meer onder druk 
zullen worden gezet om ten gun
ste van deze of gene te beschikken 
over hun vermogen. Uit een onder 
de leden van de VEAN uitgevoerde 
enquête blijkt dat 45% voor afschaf
fing is en 50% tegen, dus de voor en 
tegenstanders houden elkaar aardig 
in evenwicht.’

Wat is het meest memorabele 
 moment voor de VEAN tot nu toe?
‘Het eerste lustrum van onze vereni
ging dit jaar en het verkrijgen van 
het keurmerk specialisatieverenigin
gen van de NOvA. Het erfrecht is niet 
langer het ondergeschoven kindje 
van het familierecht, maar een op
zichzelfstaand rechtsgebied dat alle 
facetten van een advocatenpraktijk 
in zich bergt.’

BESTUUR VEAN
Voorzitter: Katelijne van 
 BarneveldPeters
Secretaris: Saskia van Os
Penningmeester: Joost Diks
Lid: Mathieu Schipper
Lid: Gonnie Spee

OVER DE VEAN
Oprichting: 2013
Aantal (aspirant)leden: 124
Website: vean.nl
Twitter: @VEANadvocaten

KEURMERK SPECIALISATIE-
VERENIGINGEN
Kijk op advocatenorde.nl/keurmerk
specialisatievereniging.
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rEChTSBIJSTaND

RECHTSPOSITIE ASIELZOEKERS 
IN DE KNEL

De NOvA blijft er bij staatssecretaris Harbers van Justitie 
en Veiligheid op aandringen af te zien van zijn voornemen 
om de rechtsbijstand aan asielzoekers drastisch in te 
perken. De voorgestelde maatregelen leiden ertoe dat de 
rechtspositie van asielzoekers ernstig wordt ondermijnd.

In zijn brief van 16 november 
aan de Tweede Kamer bericht de 
staatssecretaris dat rechtsbijstand in 
zijn visie alleen zal worden verstrekt 
na een voornemen tot afwijzing van 
een asielaanvraag.

AANTASTING RECHTSPOSITIE
Dit zou betekenen dat asielzoekers 
dan niet langer meer recht hebben 
op kosteloze rechtsbijstand door een 
advocaat tijdens de hele asielproce
dure, maar pas nadat zij van de IND 
een voornemen tot afwijzing hebben 
ontvangen. Dit is volgens de NOvA 
een ontoelaatbare aantasting van hun 
rechtspositie. Het versterkt bovendien 
de rechtsongelijkheid omdat asielzoe
kers die wél geld hebben wél voor hun 
rechten kunnen opkomen door een 
advocaat in te schakelen. Dat zal ook 
de strekking zijn van de reactie van 

de NOvA op de consultatie ‘Aanpas
sing procedure bij behandeling van 
herhaalde asielaanvragen’ die nog 
openstaat tot 27 december.

GELDIGHEIDSDUUR 
ASIELVERGUNNING
Verder meldt de staatssecretaris 
dat hij het voorstel tot wijziging 
van de Vreemdelingenwet, met de 
bedoeling de geldigheidsduur van 
de asielvergunning terug te brengen 
van vijf naar drie jaar, in het eerste 
kwartaal van 2019 aan de Tweede 
Kamer zal sturen. Volgens de NOvA 
voegt dit voorstel niets toe aan de 
bestaande mogelijkheden om een 
verblijfsvergunning in te trekken. 
Ook zal dit leiden tot hogere kosten, 
een grotere werklast voor de IND en 
een belemmering van asielzoekers 
in hun integratie.

wETGEVINGSaDVIES

De NOvA telt zeventien advies
commissies wetgeving, verdeeld over 
bijna alle disciplines van het recht. 
Deze brengen aan de alge mene 
raad van de NOvA advies uit over 
wetsvoorstellen. Recent verschenen 
adviezen over:

Bevordering van de langetermijn
betrokkenheid van aandeelhouders
Advies van de NOvA, KNB en de 
gecombineerde commissie vennoot
schapsrecht, 23 november 2018

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse 
gevangenschap
Advies van de algemene raad en de 
advies commissie familie en jeugd
recht, 16 november 2018

Regeling toezicht trustkantoren
Advies van de NOvA, KNB en de 
gecombineerde commissie vennoot
schapsrecht, 15 november 2018

Wetsvoorstel Aanpak dierenmis
handeling en dierverwaarlozing
Advies van de algemene raad en 
de adviescommissie strafrecht, 
15  november 2018

Vreemdelingenwet, aanpassing 
geldigheidsduur verblijfsvergunning 
asiel voor bepaalde tijd
Advies van de algemene raad en de 
Adviescommissie voor vreemde
lingenzaken, 7 november 2018

Boek 2 Wetboek van Strafvordering, 
onderdeel opsporing in een digitale 
omgeving
Advies van de algemene raad en 
de  adviescommissie strafrecht, 
7  november 2018

JURIDISCHE DATABANK
Alle wetgevingsadviezen zijn te 
downloaden via advocatenorde.nl/ 
juridischedatabank.
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NAAR ANDER 
KANTOOR
Achekar, mw. mr. C.M.: 
Cleerdin & Hamer 
Advocaten te Almere
Baijer, mr. L.H.J.: 
Eversheds Sutherland 
(Netherlands) B.V. te 
Rotterdam
Beenen, mr. T.W.: 
Clifford Chance LLP te 
Amsterdam
Beest, mw. mr. A.G.L. 
van: Legaltree te 
Rotterdam
Berg, mw. mr. C.P. 
van den: Legaltree te 
Leiden
Berg, mw. mr. K.: 
Bird & Bird LLP te 
’sGravenhage

Bergh, mr. D.M. van 
den: Loyens & Loeff 
N.V. te Amsterdam
Blankson, mw. mr. C.: 
Houthoff te Rotterdam
Boerleder, mw. mr. P.: 
Heere c.s. Advocaten 
B.V. te Rotterdam
BonteMeijer, mw. mr. 
J.: VLDW Advocaten te 
Goes
Bouw, mw. mr. 

C.A.: Fontijn Stibbe 
Advocaten te 
Amsterdam
Braat, mw. mr. J.J.: 
Legaltree te Leiden
Bruyninckx, mw. mr. 
E.L.J.: Legaltree te 
Rotterdam
Burg, mw. mr. K.H.: 
Houthoff te Londen
Dalsen, mw. mr. 
F.F. van: Nysingh 
advocatennotarissen 
N.V. te Apeldoorn
Dolder, mw. mr. J. van 
den: DVAN Advocaten 
te Rotterdam
Driest, mw. mr. E.A.W.: 
Legaltree te Leiden
Eijk, mw. mr. A.N. 
van der: Beks & 

Beks Advocaten te 
Hilversum
Embden, mr. T.M.R.F. 
van: Allen & Overy LLP 
te Amsterdam
Es, mr. B.F. van: 
Janssen, Ohlenroth & 
Partners te Leiden
Fraai, mw. mr. 
Th.S.M.: Straatman 
Koster Advocaten te 
Rotterdam

Geerts, mw. mr. D.A.: 
Van Doorne N.V. te 
Amsterdam
Gils, mr. E.J. van: 
Fontijn Stibbe 
Advocaten te 
Amsterdam
Hakvoort, mr. O.N.S.: 
Legaltree te Leiden
Ham, mr. R.N. van 
der: Advocaten in de 
Praktijk te Utrecht
Held, mw. mr. S.R. den: 
Osborne Clarke N.V. te 
Amsterdam
Hollander, mr. 
J.R.R. den: Heineken 
International B.V. te 
Amsterdam
Houtschilt, mr. J.P.P.: 
Tata Steel Nederland 

Services BV te Velsen
Noord
Hovens, mw. mr. M.L.: 
de Breij te Amsterdam
Huisman, mw. 
mr. K.T.E.: Brunet 
Advocaten te Nijmegen
Hulle, mr. R. van der: 
Houthoff Coöperatief 
U.A. te Amsterdam
Hussen, mw. 
mr. B.M.A. van: 

JanssenBroekhuysen 
Advocaten te 
Amsterdam
Kalter, mw. mr. A.A.H.: 
Fort Advocaten N.V. te 
Amsterdam
Kalule, mr. H.D.K.: 
Clifford Chance 
Europe LLP te Parijs
Kerkhoven, mr. L.J.: 
HVG Law LLP te 
Rotterdam
Keukens, mr. L.: 
TeekensKarstens 
advocaten notarissen 
te Leiden
Klink, mw. mr. I.S.: 
Taylor Wessing N.V. te 
Amsterdam
Kloosterman, mw. mr. 
Q.A.: Allen & Overy LLP 

te Londen
Knijff, mw. mr. C.L.: 
Tata Steel Nederland 
Services BV te Velsen
Noord
Laurier, mw. mr. S.J.M.: 
vDijk Advocatuur te 
’sGravenhage
Lever, mw. mr. W.: 
Legaltree te Leiden
Leyenhorst, mr. M.C. 
van: Legaltree te 

Leiden
Lim, mr. M.R.: 
Legaltree te Leiden
MaarlCohen, mw. mr. 
B.R.: Axius Advocaten 
& Mediators te 
Veenendaal
Marquenie, mw. mr. 
F.V.: BENK Advocaten 
te Groningen
Millenaar, mw. mr. 
H.J.: Akzo Nobel 
Chemicals B.V. te 
Amsterdam
Mokhberolsafa, 
mw. mr. D.: CMS te 
Amsterdam
Nisar, mw. mr. R.: 
Clifford Chance LLP te 
Amsterdam
Novakovski, mw. mr. 

T.: Legaltree te Leiden
Opstal, mr. R.M. van: 
Salomons Van der 
Valk Advocaten te 
’sGravenhage
Os, mr. M.F.J. van: 
NOVO Advocaten te 
Breda
Pierik, mr. G.M.: 
SWDV Advocaten te 
Haarlem
Putter, mw. mr. M. de: 

TraNSfErS

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

‘IK VIEL MET MIJN NEUS IN DE BOTER’
Bastiaan Siemers (47) stapte onlangs over van de financiële praktijk bij Houthoff 
naar Legaltree, waar hij als partner is toegetreden. ‘Ik was net op tijd om bij 
Legaltree het tweede lustrum mee te vieren, dus ik viel met mijn neus in de boter 
en kon meteen met al mijn nieuwe kantoorgenoten kennismaken. Het bijzon
dere aan Legaltree is dat alle advocaten jarenlange ervaring hebben  binnen 
hun rechtsgebied. Alle vereiste specialismen zijn aanwezig om onze cliën ten 
op niveau te kunnen bedienen. De samenwerking die hieruit voortvloeit, is ook 
kenmerkend voor Legaltree. Bij Legaltree zal meer worden gevraagd op het 
 gebied van acquisitie en relatiebeheer. Daar kijk ik enorm naar uit.’
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Legaltree te Leiden
Rijk, mr. H.C.J.: Tata 
Steel Nederland 
Services BV te Velsen
Noord
Rijken, mw. mr. 
C.C.M.: Bruggink 
& Van der Velden 
Advocaten 
Belastingadviseurs BV 
te Utrecht

Roelink, mr. B.D.: 
Lexington Advocaten 
te Hoofddorp
Romke de Vries, mw. 
mr. N.J.B.: Codex 
Mulder B.V. Advocaten 
te Amsterdam
Rooijakkers, mw. mr. 
M.A.: Pels Rijcken & 
Droogleever Fortuijn 
N.V. te ’sGravenhage
Schmelzer, mw. mr. 
P.M.L.: Legaltree te 
Leiden
Schmutzer, mr. O.H.J.: 
Legaltree te Leiden
Schogt, mw. mr. B.: 
De Roos Advocaten te 
Amsterdam
Siemers, mr. B.T.B.: 
Legaltree te Rotterdam
Silvis, mr. P.M.: 
NautaDutilh N.V. te 

Amsterdam
Smeets, mw. mr. N.: 
Shell International B.V. 
te ’sGravenhage
SoetenMiddelkoop, 
mw. mr. M.N.: Pels 
Rijcken & Droogleever 
Fortuijn N.V. te 
’sGravenhage
Stegerhoek, mr. E.: 
Kennedy Van der Laan 

te Amsterdam
Stroes, mw. mr. 
M.: Thuis Partners 
advocaten te 
Maastricht
Theeuwes, mr. P.J.B.: 
Meijburg & Co te 
Amstelveen
Tiems, mw. mr. S.F.: 
Legaltree te Leiden
Tjeenk Willink, mw. 
mr. Q.J.: Kennedy 
Van der Laan te 
Amsterdam
Valk, mr. O.: Allen 
& Overy LLP te 
Amsterdam
Verheijen, mw. mr. 
I.E.M.: Legaltree te 
Amsterdam
Vlasblom, mr. D.: 
Habraken Rutten 
Advocaten B.V. te 

Rotterdam
Vreugdenhil, mr. J.C.: 
Synergy Business 
Lawyers te Amsterdam
Waard, mr. D.S. de: 
VIOTTA Advocaten te 
Amsterdam
Weermeijer, mr. J.: 
Köster Advocaten N.V. 
te Haarlem
Wilton, mr. B.C.: 

Legaltree te Leiden
Yandere, mw. mr. A.: 
Cascade Advocaten te 
’sGravenhage

NAAR NIEUW(E) 
KANTOOR OF 
ASSOCIATIE
A.Wijnberg, advocaat 
(mr. A.H. Wijnberg te 
Groningen)
Advocatenkantoor De 
Regt (mw. mr. A. de 
Regt te ’sGravenhage)
Advocatenkantoor De 
Wit (mr. J.G.P. de Wit te 
Leiden)
Advocatenkantoor 
Koelman (mr. 
R. Koelman te 
’sGravenhage)
Advocatenkantoor 

Lieberwerth (mw. 
mr. I. Lieberwerth te 
Amersfoort)
Advocatenkantoor 
VGZ (mr. E.J.P. van der 
Kamp te Arnhem)
De Advocaten Groep 
(mr. J.S. Kuiper te 
Rijswijk zh)
Delta Advocaten (mr. 
R.R. Beuker en mr. 

S.P. Dalmolen te 
Amsterdam)
Dunea N.V. (mw. mr. 
S.J.W.H. Reintjes te 
Zoetermeer)
Engelen Advocaat B.V. 
(mr. S.B.M.A. Engelen 
te Venlo)
Epema Advocatuur 
(mw. mr. S. Epema te 
Rotterdam)
Janovitz Legal (mr. 
P.I. Janovitz te 
Amsterdam)
Leyes 
Advocatenkantoor (mr. 
K. Aslan te Hengelo ov)
Lugard Arbeidsrecht 
(mw. mr. M.L.C. 
Lugardvan Basten 
Batenburg te 
Rotterdam)
NICO Advocatuur 

(mr. N. Bouwman te 
Staphorst)
Pont Neuf Advocatuur 
(mw. mr. E.M.A. 
Grunberg te 
’sGravenhage)
ROXY Advocatuur (mw. 
mr. R.T. de Weijer te 
Zoetermeer)
Slot Legal (mw. mr. 
L.M. Slot te Nijmegen)

TG Law (mr. T. 
Grundmeijer te 
Amstelveen)
Value Privacy Law 
(mw. mr. V.I. Laan te 
Haarlem)
Van de Water 
Advocatuur (mr. 
E.L. van de Water te 
Amsterdam)
Van Zweden Legal (mr. 
H.A.P. van Zweden te 
Amsterdam)
Vlieger Legal (mw. 
mr. A.R. Vlieger te 
Hilversum)

UIT DE PRAKTIJK
Adel, mr. R.P. van den, 
Rotterdam (01112018)
Albers, mr. W., 
Amsterdam (1811
2018)

‘IN HET OMGEVINGSRECHT IS GEEN ZAAK HETZELFDE’
Karin Huisman (42) heeft zich onlangs als partner omgevingsrecht aan
gesloten bij Brunet Advocaten in Nijmegen. Daarvoor werkte zij bij Stellicher 
advocaten in Arnhem. ‘Bij Brunet heerst een informele sfeer. Het is een team 
met heel goede, gespecialiseerde collega’s. We runnen samen een kantoor en 
hechten daarom aan goede relaties onderling, maar ook met cliënten. Het van 
 gedachten kunnen wisselen over zaken, dat is prettig aan deze samenwerking. 
In het omgevingsrecht is geen zaak hetzelfde. Het is altijd in beweging en heel 
divers, van ontwikkelingen tot handhaving.’
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Annink, mr. M., 
’sGravenhage (1511
2018)
Arts, mw. mr. I., 
Amsterdam (0111
2018)
Beenhakker, mr. F., 
Overschild (11112018)
Berg, mw. mr. A. van 
den, Utrecht (0611
2018)
Berkel, mr. J.C.M. van, 
Hoensbroek (0111
2018)
Berkel, mr. T.M. van, 
Veghel (01112018)

Bimo, mr. A., 
Rotterdam (31102018)
Blom, mr. R.P.P., 
’sGravenhage (1811
2018)
Braams, mr. W.T., 
’sGravenhage (0111
2018)
Buitenwerf, mr. F.S., 
Amsterdam (1911
2018)
d’Hooghe, mw. mr. B., 
Terneuzen (01112018)
Deelen, mw. mr. K., 
Amsterdam (0111
2018)
Dijkman, mr. J.V., 
Haarlem (31102018)
Elagab, mw. mr. J.O.Y., 
Amsterdam (0811
2018)
Es, mw. mr. E.M. van 
der, Papendrecht (19
112018)
Exsel, mr. A.A.M. van, 

Boxtel (01112018)
Faouzi, mw. mr. L., 
Rotterdam (12112018)
FuykBruyn, mw. mr. 
V.M.D., Sneek (0111
2018)
Garnaat, mr. B., 
Amsterdam (2610
2018)
Gennip, mr. M. van, 
Eindhoven (31102018)
Gerdes, mr. H.H., 
Nieuwe Pekela (0911
2018)
Gerwen, mw. mr. A.M. 
van, Nijmegen (3110

2018)
Goedhart, mr. M., 
Amsterdam (0511
2018)
Goldman, mr. A.C.G., 
Zeist (01112018)
Grosscurt, mw. mr. 
A.E., Zwolle (01112018)
Gubbels, mr. B.G.N., 
Herten (31102018)
Hagenbeek, mw. mr. 
N., Amsterdam (0611
2018)
Harteveld, mw. mr. 
L.R., Amsterdam (12
112018)
Hendrikse, mw. mr. 
M.C., Amsterdam (18
112018)
Hilgers, mw. mr. C., 
’sGravenhage (0111
2018)
Horst, mw. mr. S.A.J. 
van der, Haarlem (01
112018)

Hylkema, mw. mr. E.E., 
Amsterdam (0111
2018)
Is, mw. mr. B.E., 
Amsterdam (0111
2018)
Jans, mr. L.J.A.M.C., 
Amsterdam (1911
2018)
Jongeneel, mw. mr. R.J., 
Amsterdam (0211
2018)
Koele, mr. G.J., Herten 
(01112018)
Konsek, mw. mr. O.P., 
Amsterdam (31102018)

Kraan, mr. F. van der, 
Rotterdam (07112018)
Kranendonk
Kortmann, mw. mr. 
C.H.R., Tilburg (1311
2018)
Kroes, mw. mr. L.C.F., 
Arnhem (31102018)
Kuijper, mr. L., 
’sGravenhage (0111
2018)
Laar, mw. mr. L.H.M.J. 
van de, Eindhoven (01
112018)
Meijer, mr. E.L.F. de, 
Amsterdam (01112018)
Nijs, mr. R. de, Leiden 
(16112018)
Overes, mr. J.S., 
Amsterdam (01112018)
Pasebani, mr. P., 
Eindhoven (14112018)
RijnMarijnis, mw. mr. 
D.P., Rijnsburg (0111
2018)

Rossum, mw. mr. M.M. 
van, Eindhoven (0111
2018)
Schreuder, mw. mr. 
N.P., Amsterdam (01
112018)
Schreurs, mr. S.H., 
’sHertogenbosch (29
102018)
Senduk, mr. J., Jakarta 
(01112018)
Shamdas, mr. V., 
Amsterdam (2610
2018)
Spitsbaard, mr. 
H.G.M., Diemen (0211

2018)
Stein, mr. D.F.H., 
Amsterdam (0104
2018)
Streefland, mr. F.E., 
Amsterdam (0511
2018)
Swart, mw. mr. N., 
Amsterdam (3003
2018)
Thuijs, mw. mr. T., 
Amsterdam (1511
2018)
Tjemkes, mw. mr. R.T., 
Eindhoven (26102018)
Trebus, mw. mr. J.J.M., 
Rotterdam (01112018)
Tuk, mw. mr. I., 
Haarlem (20112018)
Uittenbogaard, mw. 
mr. M., Leeuwarden 
(26042018)
Veer, mw. mr. P.L. van 
‘t, ’sGravenzande (31
102018)

Verhaart, mr. C.J., 
Woerden (01112018)
Verhoeff, mw. mr. M., 
Rotterdam (01112018)
Vroom, mr. W.A. de, 
’sHertogenbosch (31
102018)
Wiebosch, mr. R.J., 
Haarlem (25042018)
Willems, mr. L.G.H., 
Roermond (29102018)
WinkensBesems, mw. 
mr. P.Q., Uden (0111
2018)
Wit, mw. mr. R.M. de, 
Amsterdam (01042018)

Wong, mw. mr. N.Y., 
Amsterdam (01042018)
WöltgensDaems, mw. 
mr. K., Heerlen (3110
2018)
Zee, mw. mr. M.H. van 
der, Leeuwarden (01
042018)
Zevenboom, mr. J., 
Almere (30032018)
Zwarts, mr. R.P., 
Arnhem (01042018)

RECTIFICATIE
In Advocatenblad nr. 9 
stond abusievelijk 
vermeld dat 
mr. E.M.F. Prickartz   
op 06 062018 is over
leden. Het betrof echter 
zijn kantoorgenoot 
mr. B. van Opijnen.

KENNIS BUNDELEN EN INZETTEN VOOR CLIËNTEN
Roxy de Weijer (28) start per 1 januari 2019 ROXY Advocatuur. Tot die tijd werkt 
ze als advocaat bij SRK Rechtsbijstand. ‘Met ROXY Advocatuur kan ik de door mij 
al jaren gewenste droom verwezenlijken: mijn eigen advocatenkantoor runnen. 
Daarnaast is dit bij uitstek een kans om mijn opgedane kennis en ervaring bin
nen de commerciële advocatuur en de verzekeringswereld te bundelen en in te 
zetten voor cliënten. Ik werk op het gebied van het vastgoed en contractenrecht, 
zeer brede vakgebieden met veel interessante elementen. Iedere zaak werpt een 
dusdanig ander licht op de regels dat ik er nog vele jaren van kan blijven leren.’
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Ter uitbreiding van ons team zijn wij op korte 

termijn op zoek naar een 

ADVOCAAT-MEDEWERKER OF 

(GEVORDERD) ADVOCAAT-STAGIAIR 

CIVIEL RECHT fulltime (40 uur)

MEER INFORMATIE
Wanneer jij geïnteresseerd bent in deze functie en het werken bij ons kantoor jou aanspreekt, stuur dan voor 
31 december 2018 je motivatiebrief met je cv naar: personeel@groenewegenadvocaten.nl.
Voor meer informatie over deze vacature kun  je contact opnemen met onze HR-manager, mevrouw Sipi Homans. 
Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 0513 655 555.

Groenewegen Advocaten en Notarissen is gevestigd 
in Heerenveen. Wij richten ons op de zakelijke markt 
waarbij de focus met name is gericht op arbeidsrecht, 
ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Ons kantoor 
onderscheidt zich door het hoge niveau van professionele 
dienstverlening en nauwe betrokkenheid bij haar klanten, 
werknemers en de samenleving. Wij kijken verder dan 
alleen naar de juridische kwesties. Wij werken proactief, 
snel en oplossingsgericht. 

WIJ BIEDEN
P een professionele en dynamische werkomgeving 
P een informele en uitdagende werksfeer
P fi jne samenwerking met ervaren enthousiaste juristen
P mogelijkheid tot specialisatie en het opbouwen van 
       een eigen praktijk 
P ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
P    een marktconform salaris

Ben jij advocaat-medewerker of ben je ver gevorderd met je beroepsopleiding advocatuur en ben jij een aanpakker 
die vakinhoudelijk streeft naar hoge kwaliteit? Dan nodigen wij jou uit om bij ons te solliciteren. 
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VaN DE TuChTrEChTEr

Deze uitspraken zijn geselecteerd en bewerkt door de Commissie 
Disciplinaire Rechtspraak, bestaande uit Jan de Bie Leuveling Tjeenk, 
Tjitske Cieremans, Han Jahae, Maurice Mooibroek en Robert Sanders.

ONDERZOEKSPLICHT 
WILSBEKWAAMHEID 
CLIËNT MET DEMENTIE
– Hof van discipline 26 maart 2018, 

zaak nr. 170293, ECLI:NL:TAHVD: 
2018:50.

– Artikel 10a Advocatenwet.
– Bij de opdrachtverlening dient de 

advocaat zich op zorgvuldige wijze 
ervan te vergewissen dat de cliënt 
in staat is zijn wil te bepalen. 

Bij de man van klaagster is in 2011 
dementie vastgesteld. Bij levenstes
tament van 18 november 2013 heeft 
de man aan klaagster een algemene 
volmacht gegeven om zijn (financi
ele) belangen te behartigen. Sinds 
januari 2014 verblijft de man in een 
instelling voor jong dementerenden. 
Op 22 januari 2015 heeft de man 
contact opgenomen met mr. X voor 
rechtsbijstand.
Op 23 januari 2015 heeft mr. X een 
intakegesprek gevoerd met de man 
in aanwezigheid van de tante van 
de man. Tijdens dit gesprek vernam 
mr. X dat de man dementerend was, 
deze ziekte progressief is, de man 
in een instelling verbleef en een 
levenstestament had opgemaakt. 
Na het intakegesprek heeft mr. X de 
man vergezeld bij zijn bezoek aan de 
notaris in verband met de door de 
man verzochte herroeping van het 
levenstestament. 
Op 31 januari 2015 heeft de man op 
het kantoor van mr. X een door mr. 
X algemene volmacht verstrekt aan 
zijn zus en tante, waarbij aan hen 
volmacht wordt verstrekt de financië
le en nietfinanciële belangen van de 
man te behartigen.
In de klachtprocedure heeft klaagster 
een brief van de instelling overgelegd, 
waarin onder meer staat vermeld: ‘Op 
27 januari 2015 is de heer (mr. X) door 
diverse behandelaars aangesproken 
dat uw man niet in staat was om te 

handelen, in een telefonisch overleg 
is er met de notaris ook verklaard d.d. 
26 januari 2015 dat uw man hande
lingsonbekwaam was.
Ook later is (mr. X) meerdere keren 
duidelijk gemaakt dat uw man geen 
helder beeld meer heeft en had van de 
werkelijkheid en dat hij beter direct 
met u in contact kon treden om de 
onrust van meneer op te lossen zodat 
meer schade voorkomen zou worden. 
De zuster en de tante van meneer 
zijn pas medio januari 2015 in zicht 
gekomen nadat hij naar eigen zeggen 
en bevestiging van u al meer dan tien 
jaar geen contact had gehad en zij 
ook niet op de hoogte waren van zijn 
ziektebeeld.’ 
De klacht houdt onder meer in dat 
mr. X de zaak van de man heeft 
aangenomen ondanks het advies van 
de instelling dat niet te doen, en dat 
mr. X alles wat de man hem heeft 
verteld voor waarheid heeft aange
nomen zonder zijn ziektebeeld in 
acht te nemen en zonder overleg met 
klaagster, met als gevolg dat er zowel 
emotioneel als financieel schade is 
ontstaan voor de gemeenschap. De 
raad heeft deze klachtonderdelen 
gegrond verklaard en een voorwaar
delijke schorsing van vier weken aan 
mr. X opgelegd. 
Het hof is van oordeel dat niet valt in 
te zien waarom mr. X de zaak van de 
man niet zou hebben mogen aanne
men. Het is op zichzelf ook niet aan 
klaagster zich hierover te beklagen. 
Anders dan de raad acht het hof dit 
klachtonderdeel ongegrond. 
Waar het vervolgens om gaat, is de 
wijze waarop mr. X aan de aangeno
men zaak uitvoering geeft. 
Ter tuchtrechtelijke beoordeling 
staat of mr. X zich op zorgvuldige wij
ze ervan heeft vergewist dat de man 
bij het geven van de opdracht aan mr. 
X en omtrent de inhoud, omvang en 
voortduren daarvan daadwerkelijk in 

staat was zijn wil te bepalen en zijn be
langen te overzien.
Indien zoals hier, een kwetsbare 
patiënt, die aan enige vorm van ou
derdomsdementie lijdt en mogelijk 
standpunten inneemt die verband 
houden met zijn ziekte bijstand van 
een advocaat inroept, wordt van de 
advocaat gevraagd dat verifieerbaar 
duidelijk is dat en op welke wijze met 
de geestestoestand van de man reke
ning is gehouden bij de behandeling 
van de zaak.
Ter zitting heeft mr. X niet duidelijk 
kunnen maken wat hem bewoog om op 
zo’n korte termijn met de man mee te 
gaan naar de notaris, anders dan dat 
dit op uitdrukkelijk verzoek van de man 
was. Naar het oordeel van het hof heeft 
mr. X zich te zeer verlaten op zijn eigen 
inschatting van de geestestoestand 
van de man.
Alvorens mee te werken aan de her
roeping van het levenstestament op 
23 januari 2015 heeft mr. X verzuimd 
op adequate en verifieerbare wijze 
onderzoek te doen. Aldus heeft mr. X 
onzorgvuldig gehandeld. 
Deze onzorgvuldigheid wordt laakbaar 
doordat mr. X na het gesprek met de 
behandelend psycholoog op 27 januari 
2015 een algehele volmacht van de man 
aan zijn zuster en tante heeft opgesteld 
die vervolgens op 31 januari 2015 op 
zijn kantoor is ondertekend. In vol
doende mate is aangetoond dat mr. X 
door de instelling is gewaarschuwd om
trent de geestestoestand van de man.
De instelling heeft de man het indrin
gende advies gegeven gedurende zekere 
periode geen ingrijpende beslissingen 
te nemen. Mr. X heeft dit advies gene
geerd en daardoor bijgedragen aan een 
escalatie waarvoor hij niet alleen de 
man maar ook zijn omgeving, onder 
wie klaagster, had kunnen en moeten 
behoeden.
Het hof houdt het ervoor dat de werk
zaamheden voor de man zijn verricht 
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zonder dat mr. X daarvoor een toerei
kende opdracht van de man had. 
De kernwaarde onafhankelijkheid, 
als bedoeld in artikel 10a Advoca
tenwet brengt voor een advocaat ook 
mee dat hij professionele distantie 
houdt ten opzichte van zijn cliënt 
wanneer er – zoals in dit geval – alle 
aanleiding is te veronderstellen dat 
de cliënte de reikwijdte van zijn op
dracht niet kan overzien. 
Mr. X heeft aldus de grenzen van de 
hem toekomende vrijheid van hande
len overschreden door bij de beharti
ging van de belangen van zijn cliënt 
zonder redelijk doel de belangen van 
de wederpartij onnodig en oneven
redig te schaden. Hoewel in hoger 
beroep het eerste klachtonderdeel 
alsnog ongegrond wordt verklaard, 
ziet het hof geen aanleiding de door 
de raad opgelegde maatregel te 
verlichten.

BEKENDMAKEN BEROEPS-
AANSPRAKELIJKHEIDS-
VERZEKERAAR AAN 
BENADEELDE
– Hof van discipline 9 april 2018, 

zaak nr. 170329, ECLI:NL:TAHVD: 
2018:58.

– Artikel 6:24 Voda. 
– Advocaat moet op verzoek naam 

beroepsaansprakelijkheidsverze
keraar verstrekken. 

Klagers zijn met cliënten van mr. X 
verwikkeld (geweest) in een groot 
aantal gerechtelijke procedures. 
Geklaagd wordt onder meer over de 
weigering van mr. X om de naam 
en adresgegevens van zijn beroeps
aansprakelijkheidsverzekeraar aan 
klagers te verstrekken.
Anders dan de raad is het hof van 
oordeel dat mr. X de naam van zijn 
beroepsaansprakelijkheidsverzeke
raar aan klagers moet verstrekken. 
Artikel 6:24 van de Verordening op 
de advocatuur (Voda) bepaalt dat de 
advocaat adequaat is verzekerd ter 
zake van het risico van zijn beroeps
aansprakelijkheid (lid 1) en dat hij de 
verzekering aangaat met een verzeke
raar van wie aannemelijk is dat deze 
voldoet aan redelijkerwijs te stellen 

eisen van solvabiliteit (lid 4). Doel 
van deze bepaling is om het publiek 
tot op zekere hoogte waarborg te 
bieden dat iedere advocaat voldoen
de verhaal biedt in geval van schade 
door een beroepsfout. Om invulling 
te geven aan deze waarborgfunctie 
die naar het oordeel van het hof niet 
alleen beperkt is tot de cliënt van een 
advocaat, het gaat immers om het pu
bliek, dient een advocaat in beginsel 
desgevraagd aan een benadeelde die 
gegevens te verstrekken die het een 
benadeelde mogelijk maken om in 
contact te treden met de verzekeraar 
over de kwestie waarvan de bena
deelde meent dat hij een claim op de 
advocaat heeft. Uit het oogpunt van 
transparantie en integriteit kan van 
de advocaat worden verlangd om de 
naam en adresgegevens van diens be
roepsaansprakelijkheidsverzekeraar 
te verstrekken. Nu mr. X dit heeft 
geweigerd, is de klacht gegrond. 
Waarschuwing.

SCHENDING KERNWAARDE 
ONAFHANKELIJKHEID
– Hof van discipline 9 maart 2018, 

zaak nr. 170227, ECLI:NL:TAHVD: 
2018:48.

– Artikel 10a Advocatenwet; 
Gedragsregel 2 lid 1 (oud).

– Onafhankelijkheid in het geding 
bij optreden voor dochter.

Klager heeft als UWVarts een rap
portage opgesteld met betrekking 
tot de arbeidsongeschiktheid van de 
dochter van mr. X. Mr. X is het niet 
eens met deze rapportage en heeft in 
zijn hoedanigheid van advocaat van 
zijn dochter klager geschreven: ‘Ik 
geef u in overweging om met inacht
neming van het bovenstaande en na 
grondige consultatie van de specia
listen datgene te doen dat daarvoor 
in aanmerking komt. Ik treed voor 
haar op als advocaat, maar verliest u 
niet uit het oog dat mijn hoedanig
heid van vader nogal meeweegt en 
die combinatie kan uiterst onaange
naam uitpakken; met name indien 
mijn dochter van uw behandeling 
schade (of erger) ondervindt.’
De klacht houdt in dat 1) mr. X zijn 

dochter heeft vertegenwoordigd in een 
zaak tegen klager, hetgeen in strijd is 
met gedragsregel 2 lid 1 (oud); 2) dat 
mr. X zich niet als onafhankelijk en 
zorgvuldig handelend advocaat heeft 
gedragen en 3) dat mr. X zich onnodig 
intimiderend tegenover klager heeft 
uitgelaten.
De raad heeft klager nietontvankelijk 
verklaard in de klachtonderdelen (1) 
en (2) en daartoe overwogen dat de 
eis van onafhankelijkheid van de ad
vocaat slechts strekt ter bescherming 
van de belangen van de cliënt en dat 
klager als wederpartij zich daarom 
hierop niet kan beroepen (zie ECLI: 
NL:TADRAMS:2017:163).
Het hof deelt dit oordeel niet en over
weegt dat de wet en de wetsgeschiede
nis geen aanknopingspunt geven voor 
een dergelijke beperking. 
Wel geldt, dat klager – als wederpartij 
van de cliënte van mr. X – een eigen 
belang dient te hebben bij een derge
lijk beroep, nu de verdediging van een 
algemeen belang is voorbehouden 
aan de deken. Dat eigen belang is hier 
aanwezig; mr. X heeft erkend dat de 
door hem gebruikte bewoordingen 
zijn beïnvloed door de omstandigheid 
dat hij vader was van zijn cliënt.
Mr. X heeft erkend dat de intimideren
de en als tuchtrechtelijk laakbaar ge
kwalificeerde wijze waarop hij jegens 
klager is opgetreden mede was be
paald door de omstandigheid dat hij 
optrad als advocaat van zijn dochter. 
Daarmee is het verband gegeven tus
sen een gebrek bij mr. X aan voldoende 
onafhankelijkheid jegens zijn cliënte, 
en de onjuiste bewoordingen die mr. X 
heeft gebruikt in zijn brief aan klager. 
De enkele omstandigheid dat mr. X 
voor zijn dochter optrad, is op zichzelf 
niet ontoelaatbaar; in dit geval ging 
het optreden echter gepaard met een 
niet aanvaardbaar gebrek aan onaf
hankelijkheid van mr. X.
Het feit dat mr. X zich ten tijde van het 
schrijven van de brief als vader ernstig 
zorgen maakte over de gezondheids
toestand van zijn dochter en bang 
was voor suïcide brengt het hof tot het 
oordeel dat kan worden volstaan met 
gegrondverklaring van de klacht zon
der oplegging van een maatregel.
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I n mijn laatste column als algemeen deken 
had ik graag een positieve boodschap aan u 
willen meegeven: het zit wel goed met onze 

rechtsstaat. Maar deze vlieger gaat helaas niet 
op. De afgelopen jaren buitelden bewindsper
sonen, politici en beleidsmakers over elkaar 
heen: de gang naar de rechter kon toch best 
wat  efficiënter? 
De politie komt inmiddels niet meer toe aan de 
behandeling van ‘simpele zaken’ zoals winkel
diefstal of woninginbraak; voor het doen van 
aangiftes is vaak geen tijd. De rechters kunnen 
het werk niet meer aan. De ZSMmaatregel, 
waarmee het Openbaar Ministerie straffen kan 
opleggen zonder tussenkomst van een rechter, 
brengt meer kwaad dan goed. En gefinancierde 
rechtsbijstand gaat straks niet meer via een 
advocaat, maar via een aanbesteding. Allemaal 
het gevolg van jarenlange bezuinigingen op de 
rechtsstaat. 
De positie van de advocatuur (al tweeduizend 
jaar een bestaand beroep) kalft af. Vanuit het mi
nisterie van Justitie en Veiligheid waait een gure 
wind, mede gevoed door een tekort aan juristen. 
In de politiek neemt de verruwing van het debat 
toe. Advocaten worden weggezet als doorproce
derende lastpakken die een ‘oplossing’ eerder in 
de weg staan dan eraan bijdragen. De PVVmotie 
over het strafbaar stellen van ‘liegende advoca
ten’, tijdens het Kamerdebat over de begroting 
van Justitie en Veiligheid, was daarbij toch wel 
het dieptepunt. 
Maar belangrijker nog: als gevolg van al die 
bezuinigingen en efficiencyplannetjes wordt de 
rechtspraak in zijn bestaansrecht bedreigd. Zo 
verliest de burger het vertrouwen in de rechts
staat en dat slaat ook over op de advocatuur. 
Nog zorgelijker is dat rechtspraak, OM en advo
catuur elk hun eigen plan trekken. Wij hebben 

namelijk allemaal last van de ingezette trend 
van de Raad voor de rechtspraak onder regie van 
het ministerie, waarbij niet alleen advocaten, 
maar zelfs ook rechters als ‘lastig’ worden weg
gezet. De minister voor Rechtsbescherming fi
nanciert de Raad en de voorzitter wordt door zijn 
ministerie benoemd. Van een juiste scheiding 
der machten is al jaren geen sprake meer. Daar 
plukken wij nu allen de wrange vruchten van. 
De proefballonnetjes die de Raad voor de recht
spraak oplaat om tot ‘effectievere en snellere op
lossingen te komen’ dragen alleen maar verder 
bij aan de uitholling van onze rechtsstaat. Juist 
de Raad moet zich verre houden van experimen
ten, maar toezien op toegang tot het recht voor 
iedereen. De burger heeft recht op een advocaat 
om die toegang tot de rechter mogelijk te ma
ken. Het kabinet realiseert zich blijkbaar onvol
doende dat advocaten een cruciale rol spelen bij 
het scherp houden van de rechter en het OM.
De advocatuur moet echter ook zelf hard werken 
aan een goed imago; een uitdaging voor de 
toekomst! In de afgelopen zes jaar als lid van 
de Algemene Raad, waarvan de laatste drie jaar 
als uw algemeen deken, heb ik goed kunnen 
zien dat de NOvA de toegang tot het recht voor 
iedereen vooropstelt. Daar hebben we u echter 
allemaal voor nodig: iedere advocaat is immers 
elke dag weer ambassadeur van de advocatuur. 
Ik heb in de afgelopen jaren gelukkig talloze 
goede voorbeelden gezien van advocaten bij 
zowel grote als kleine kantoren, ook in het 
stelsel voor rechtsbijstand, die zich vastberaden 
inzetten voor hun cliënten. 
Ik hoop dat rechters, officieren van justitie en 
advocaten meer met elkaar optrekken om samen 
een vuist te maken richting Den Haag. Alleen 
dan kunnen we de afkalving van onze rechts
staat tegengaan. Het ga u goed.

EEN BLIK OP DE 
STAAT VAN DE 
RECHTSSTAAT
DOOR / BART VAN TONGEREN 
ALGEMEEN DEKEN NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATENTEN SLoTTE
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Leiderschapsontwikkeling voor 
talentvolle vrouwen in de advocatuur
High-end programma’s:

•  Voor maximaal 12 getalenteerde advocaten met minimaal 

6 jaar ervaring.

• Die bewust keuzes willen maken in hun loopbaan.

•  En hun (persoonlijk) leiderschap een stevige impuls willen geven.

• Training, coaching en inspiratie.

•  National Women Leadership Programme: 10 bijeenkomsten en 

een prominente topadvocate als persoonlijke mentor.

•  International Women Leadership Programme: 3 intensieve 

tweedaagse sessies waarvan 2 in het buitenland.

Deelnemen, vragen of advies? Kijk op www.osr.nl/wlp 

en osr.nl/iwlp. Hier vind je ook alle data voor 2019.

(International) 
Women Leadership 
Programme 2019  

Meld je aan via osr.nl/wlp of osr.nl/iwlp

“Niet omdat het zo goed is voor 
vrouwen, of omdat het zo recht-
vaardig of politiek correct is. 
Nee, gewoon omdat het goed is 
voor het kantoor. Uit onderzoek 
blijkt telkens dat kantoren die 
geleid worden door een juiste 
mix van mannen en vrouwen 
beter presteren. En daar gaat 
het uiteindelijk om.”
Juliana Dantas
Partner Baker McKenzie
Oud-deelnemer WLP en IWLP 

7340 OSR adv women leadership.indd   1 15-11-18   09:33

juridische pao cursussen en leergangen
voorjaar 2019

VU LAW aCaDEMY

CURSUSSEN

aanbestedingsrecht
Masterclass aanbestedingsrecht i **
woensdag 13 maart 2019 
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen
NOvA 2 PO, 2 PWO  |  2200 / 2 800

Masterclass aanbestedingsrecht ii **
donderdag 13 juni 2019
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen
NOvA 2 PO, 2 PWO  |  2 200 / 2 800

actualiteiten aanbestedingsrecht **
woensdag 26 juni 2019
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen
NOvA 4 PO, 2 PWO  |  2 350

arbeidsrecht
actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht 
in het onderwijs **
dinsdag 4 juni 2019
mr. Marion Scholtes en 
mr. Willem Lindeboom
NOvA 4 PO, Mfn 4  |  2 405

bestuurs(proces) recht
actualiteiten onderwijsrecht **
dinsdag 25 juni 2019
prof. mr. Miek Laemers en  
prof. mr. Renée Schoonhoven
NOvA 4 PO  |  2 405

burgerlijk (proces) recht
opstellen en beoordelen van contracten **
dinsdag 11 juni 2019
mr. Cyril Christiaans en 
mr. Edwin van Wechem
NOvA 6 PO KNB 6, KBvG 6  |  2 520

pensioenrecht
lezing actualiteiten pensioenrecht i **
woensdag 13 maart 2019
prof. dr. Erik Lutjens
NOvA 2 PO  |  2 205 / 2 820

lezing actualiteiten pensioenrecht ii **
woensdag 26 juni 2019
prof. dr. Erik Lutjens
NOvA 2 PO  |  2 205 / 2 820

lezing actualiteiten pensioenrecht iii **
woensdag 18 september 2019
prof. dr. Erik Lutjens
NOvA 2 PO  |  2 205 / 2 820

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht IV **
woensdag 11 december 2019
prof. dr. Erik Lutjens
NOvA 2 PO  |  2 205 / 2 820

professionele vaardigheden
legal english@Work*
maandag 21 en 28 januari 2019, 
4 en 11 februari 2019
Francis Gilligan LL.M , Dip ICEI , Dip LP
NOvA 16 PO  |  2 1.150

juridisch schrijven*
dinsdag 18 en 25 juni 2019
drs. Mascha Furth
NOvA 10 PO, KNB 10, KBvG 5  |  2 950

timemanagement en stresspreventie*
woensdag 4 juli 2018
Rüna Honig
NOvA 6 PO KNB 6, KBvG 3  |  2 520

LEERGANGEN
Verder specialiseren met praktijkgerichte 
en inspirerende leergangen!

Het nieuwe leergangenseizoen biedt u volop 
keuze om de diepte in te gaan en om uw 
academische kennis up-to-date te houden  
op verschillende rechtsgebieden.

Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
Voor professionals die in hun dagelijkse  
inkooppraktijk behoefte hebben aan een  
degelijke juridische basis.
Start 13 maart 2019
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
De meest volledige en diepgaande opleiding 
binnen het aanbestedingsrecht.
Start 7 maart 2019
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen

Leergang Arbeidsrecht
Een compleet en actueel overzicht van  
alle aspecten van het arbeidsrecht met  
intro ductiecollege WNRA. 
Start 21 maart 2019
o.l.v. prof. dr. mr. Willemijn Roozendaal

Leergang Decentrale Verordeningen
Geeft overzicht in de thema’s van het regel-
gevingsrecht zoals de wettelijke grondslag,  
de verhouding met hogere regelgeving bij,  
de techniek van het indelen en formuleren  
van een verordening.
Start 16 mei 2019
o.l.v. prof. mr. Sjoerd Zijlstra

Leergang Fiscaal Pensioenrecht
Actuele wet- en regelgeving van het fiscale  
pensioenrecht, de fiscale behandeling van  
pensioenregelingen en de rechten en plichten 
van uitvoerders en begunstigden.
Start 21 maart 2019
o.l.v. prof. mr. Herman Kappelle en 
prof. dr. Erik Lutjens

Leergang Governance van samenwerkings-
verbanden
Voor overheidsjuristen en beleidsmedewerkers
Start 25 maart 2019
o.l.v. mr. Rob de Greef

Leergang Grondslagen vennootschaps- en 
ondernemingsrecht
Met deze leergang kunt u uw kennis van de 
grondslagen van het vennootschaps- en  
ondernemingsrecht van zorgpunt ombuigen  
tot een belangrijk wapen van deskundigheid.
Start 14 mei 2019
o.l.v. prof. mr. J.B. Huizink

Leergang Intellectueel-eigendomsrecht
Overzicht over de verschillende intellectuele 
eigendomsrechten, inzicht in het strategische 
gebruik en efficiënte beheer van deze rechten.
Start 4 maart 2019
o.l.v. prof. dr. Martin Senftleben

Leergang Mergers & Acquisitions, Law, 
Finance, Skills
Een unieke opleiding die u voorbereidt op  
de veeleisende rol die van u verlangd wordt  
in het M&A-proces.
Start 4 april 2019
o.l.v. prof. mr. Wino van Veen e.a.

Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht  
vanuit verdedigingsperspectief
Strafrechtelijk bewijsrecht: aanvallen door 
effectief te verdedigen
Start 2 april 2019
o.l.v. mr. dr. Bas de Wilde

Leergang Verbintenissenrecht
Toepasbare state of the art-kennis van grote 
thema’s van het verbintenissenrecht. 
Start 14 mei 2019
o.l.v. prof. dr. mr. Lodewijk Smeehuijzen

Leergang Verdieping contractenrecht
Versterking en verdieping van de fundamenten 
van uw contractenrechtelijke kennis.
Start 6 mei 2019
o.l.v. prof. dr. mr. Lodewijk Smeehuijzen
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vu law academy 
• houdt uw academische kennis up-to-date 
• brengt uw competenties op niveau 
•  deskundige docenten met ervaring  

in de dagelijkse praktijk

alumni van de vu krijgen korting 
op cursussen en leergangen

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

www.vulaw.nl | 020-5986255
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JAAROVERZICHT
De spraakmakende zaken 
van 2018

INTERVIEW 
Scheidend deken Bart van Tongeren 
blikt terug

Rechts-
bijstand 2.0

100 JAAR

KRONIEKEN
Formeel strafrecht, 
materieel strafrecht

Slim met 
uw tijd 
omgaan?

Online nascholen met 
PO-Online

Online nascholing
voor advocaten

 Onbeperkt PO-punten halen

 Meer dan 260 onderwerpen

 Vooraanstaande docenten

 Maandelijks nieuwe actualiteiten

 Leuk om te doen

Doe een gratis cursus:

www.po-online.nl/gratiscursus
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