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ELEADS: LEADGENERATIE VOOR ADVOCATEN
Eleads is uitgever van meerdere sites die uitsluitend leads genereren voor de 
advocatuur. Wij zijn een van de grootste leadgeneratoren in de Nederlandse 
markt. 

Via 10 websites informeren wij jaarlijks zo’n 700.000 rechtzoekenden. Hiervan 
verwijzen wij ongeveer 12.000 rechtzoekenden door naar ons huidig netwerk 
van circa 200 aangesloten advocaten.

Ons team bestaat uit ervaren online marketeers, ontwikkelaars en juristen die 
de content verzorgen. Het team werkt dagelijks aan het verder optimaliseren 
en uitbreiden van de websites om advocaten te voorzien van kwalitatieve 
leads.

MEER ZAKEN, MINDER ZORGEN
Voor zelfstandigen en kleine advocatenkan-
toren is het doorgaans lastig om een netwerk 
op te bouwen en/of te behouden, specialist 
te worden en/of te blijven. Biedt internet 
een oplossing? Jazeker, want rechtzoeken-
den maken massaal gebruik van Google om 
juridische hulp te vinden. 

Online acquisitie via Google is inmiddels 
veelal benodigd om de instroom van zaken 
op peil te brengen en/of te houden.

VINDBAARHEID VOOR 
NIEUWE CLIËNTEN
Helaas is het voor advocatenkantoren erg 
moeilijk, tijdrovend en kostbaar om goede 
posities te krijgen in Google. Advocaten 
lopen hierdoor veel potentiële cliënten mis. 

Eleads zorgt ervoor dat je deze groep wél 
bereikt. Met een doorlopende stroom aan 
nieuwe cliënten hoef je je geen moment 
zorgen te maken om acquisitie en 
kun je je volledig richten op 
behandeling van zaken en 
daarmee het behalen 
van omzet.  

JOUW VOORDELEN
• Contact met rechtzoekenden uit je eigen regio, binnen jouw specialisme(n)
• Betaalbaar en schaalbaar, huidige tarieven liggen tussen € 70 en € 90 per lead
• Geen abonnement, alleen afgenomen leads worden in rekening gebracht
• Makkelijk retourbeleid: je betaalt uitsluitend voor kwalitatieve leads
• Flexibele afspraken: samenwerking is per kalendermaand opzegbaar
• Geen tijd, energie en geld meer kwijt aan acquisitie
• Exclusief recht in eigen regio voor jouw specialisme(n)
• Alleenrecht op contactgegevens van de rechtzoekende, dus geen concurrentie   
 van andere advocaten

WIL JE OOK LEADS ONTVANGEN?
Vanwege succes van onze websites zijn wij doorlopend op zoek naar 
nieuwe afnemers voor alle rechtsgebieden en regio’s.

WIL JE MEER INFO OF 
HEB JE INTERESSE IN EEN SAMENWERKING?
Ga naar www.eleadsbv.nl en vul het contactformulier in. Wij nemen dan 
snel contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

LEADGENERATIE 
VOOR DE ADVOCATUUR

kun je je volledig richten op 
behandeling van zaken en 

Jij jouw specialisme, 

wij ons specialisme

1+1=31+1=3

Meer zaken, minder zorgen
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Recent kopte NRC naar aanleiding van een onderzoek door de lokale dekens 
naar het aannemen van contante betalingen door advocaten: ‘Advocaten na-
men vaak cash aan tegen eigen tuchtregels’. Zonder de inhoud van dit niet-
openbare onderzoek te kennen, hecht ik eraan om aan dit onderwerp aan-
dacht te besteden.
Sinds de inwerkingtreding van de Bruyninckx-richtlijnen in 1995 is het uit-
gangspunt bij betalingsverkeer van de advocaat dat geldbewegingen giraal 
plaatsvinden. In 2014 is de Verordening op de advocatuur (Voda) in werking 
getreden.
Artikel 6.27 Voda schrijft voor dat betalingen giraal dienen plaats te vinden. 
Dat kan slechts anders zijn wanneer er ‘feiten of omstandigheden zijn die dat 
rechtvaardigen’. Doet die uitzonderingssituatie zich voor en beloopt de con-
tante betaling vervolgens een bedrag van EUR 5.000 of meer, dan is overleg 
met de deken verplicht. Het is aan de advocaat om te bepalen of een contante 
betaling ‘een uitzondering op de regel’ is en bij twijfel overleg met deken te 
zoeken. De beoordeling van de advocaat kan worden getoetst door de tucht-
rechter. Het doel van deze regel is voorkomen dat advocaten betrokken raken 
bij criminele activiteiten en om een bewustwording te creëren die bijdraagt 
aan de integriteit van de beroepsgroep.
In 2000 signaleerde minister van Justitie Korthals een spanningsveld tussen 
de strafrechtelijke norm – ’gij zult niet helen’ – en het recht op rechts bijstand 
door een advocaat. Omdat dit recht tevens omvat het recht om vertrouwelijk 
met de advocaat te communiceren, kan, aldus Korthals, een advocaat die 
normaal zijn werk doet en daarvoor een passend honorarium in rekening 
brengt, ongewild een strafrechtelijke aansprakelijkheid op zich laden. Het is 
om die reden dat al in 1995 door het OM een terughoudend opsporings- en 
vervolgingsbeleid jegens advocaten is geformuleerd.
Dit standpunt is dit voorjaar door het OM herbevestigd. Kort gezegd: het feit 
dat een rekening wordt betaald door een cliënt die zijn geld mogelijk uit mis-
drijf heeft verkregen, maakt op zichzelf niet dat de advocaat wordt vervolgd 
voor heling of witwassen. Dit is volgens het OM afhankelijk van de omstan-
digheden van het geval.
Uit het persbericht van de lokale dekens over hun onderzoek volgt dat hun be-
vindingen zien op de jaren 2018-2020. Nadien is het aantal contante betalin-
gen scherp gedaald en hebben veel advocatenkantoren volledig afscheid ge-
nomen van contante betalingen.
De bijzondere positie van de advocaat brengt ook waar 
het betalingen betreft, verplichtingen met zich. Het 
is aan de advocaat die verantwoordelijkheid te ne-
men, en daarin lijken de laatste jaren goede stappen 
te zijn  genomen.

 door  Robert Crince le Roy 
Algemeen deken NOvA
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Inspireren en ontwikkelen 
van advocaten en juristen 
voor morgen
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in Noord Europa, en verzorgen bijeenkomsten voor meer dan 
15.000 deelnemers per jaar.

Deelnemen aan:

Ondernemingsrecht
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Huurrecht
Bouwrecht

Insolventierecht
FinancieelrechtArbeidsrecht Privacyrecht

Wij bieden juridische training aan in vijf landen:

Legal Training Institute

 www.juc.nl
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JURIDISCH VERTALEN, EEN VAK APART 

 

Een Engelstalige cliënt wil voor het einde van volgende week een dagvaarding uitbrengen, 

en wil tussentijds input geven op de concepten, waarvan dus Engelse vertalingen nodig zijn. 

Herkenbaar?

Hoe zou het zijn als u op het afgesproken moment een juridisch kloppende vertaling op uw 

bureau heeft liggen die naadloos aansluit op de wijze van communicatie en tone of voice 

tussen u en uw cliënt? Bij JMS Textservice zorgen wij ervoor dat dat gebeurt - en niet alleen  

in het Engels, maar ook in alle andere talen.

Wij bespreken dit graag met u, telefonisch of in een videocall.
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processtukken ‘gemiste kans’

Nieuws
 Advocaten mogen geen onafhankelijk 

feitenonderzoek doen én cliënten bijstaan

‘Als ik een uurtje over heb, kan ik 

niet zomaar naar een PI voor een 

gesprek met een cliënt. Dan moet ik vooraf 

bedenken dat ik geen beugelbeha aankan.’
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Marielle van Essen

Tim Groeneweg

Wouter Dammers

Mark Jan Bouwman

IK STOP ALS ADVOCAAT per 1/9/22
Zoals een aantal wellicht al vermoedden, ben ik de 
laatste periode wat stiller geweest op dit account om de 
rust te hebben een belangrijke beslissing te nemen:
Ik stop na precies 20 jaar als advocaat!
Per 1 september as ben ik formeel uitgeschreven als 
advocaat en zal ik mij fulltime gaan wijden aan VAN 
ESSEN INTERIORS. VAN ESSEN ADVOCAAT BV zal 
worden hernoemd naar VAN ESSEN LEGAL BV in welke 
BV ik uitsluitend nog een select groepje cliënten als jurist 
(niet strafrechtelijk) zal bijstaan. Over een week gaat 
mijn site www.vanessen-interiors.com online. Ik kan niet 
wachten om jullie op die site en op het insta account 
@vanessen_interiordesign verder te informeren over 
mijn avonturen in deze nieuwe carrière van crime naar 
creativiteit :-)
Ik dank iedereen voor de betrokkenheid en enthousiasme 
in de afgelopen 20 jaar dat ik als advocaat en 
crimedeskundige op tv heb mogen werken.
#carriereswitch #crime #interieurontwerp
#interiordesign

Zojuist ben ik door de Rechtbank Rotterdam beëdigd 
als jongste advocaat ooit in Nederland. Veel zin om de 
komende jaren bij HVG Law LLP aan de slag te gaan 
in het Corporate M&A team van Sijmen de Lange en 
Bart Wolters onder begeleiding van onder andere mijn 
patroon Joska Tempel!

Supertrots dat Wessel van Mook vanmiddag beëdigd is 
als advocaat! Ik kijk er naar uit om je als jouw patroon te 
begeleiden in dit mooie vak. Welkom bij de balie! #crypto 
#intellectueeleigendom #ictrecht

Onze Nicole is samen met Maarten van der Linden 
– Branchevoorzitter Personenschade van het NIVRE – 
te gast bij de podcast 'Over letsel'. Samen gaan zij het 
gesprek aan over de ''boeven'' in de branche en hoe het 
beter kan in de letselschadepraktijk.
De podcast is vanaf vandaag te beluisteren via Spotify 
of de website van @debureaus.
Veel luisterplezier toegewenst! #podcast #interessant 
#luisteren #letsel #letselschade #advocaat #lsa

instagram

linkedin

linkedin

twitter

gespot op social media
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Met de boerenprotesten heeft het recht op demonstratie nieuw 
elan gekregen. Dat komt in hoofdzaak door de trekker. Daar-
mee wordt de uitoefening van rechten een stuk effectiever. 
De gelukszoeker die in de cabine van een 500 pk Fendt zit, kan 
zijn wensen en bezwaren iets beter kracht bijzetten dan de 
drommel die met een versleten slaapzak in Ter Apel aankomt. 
Boeren hebben door de jaren heen veelvuldig geprotesteerd. 
Tegen de ruilverkaveling, het mestbeleid, de vermindering van 
de EU-subsidies, om maar wat te noemen. En nu dus het stik-
stofbeleid. De inzet van trekkers kwam begin jaren zestig al in 
zwang, met de opkomst van boer Koekoek. Ze waren toen nog 
niet zo groot. De nostalgische tractor heeft zich inmiddels tot 
de plofkip onder de landbouwvoertuigen getransformeerd. 
Ontzagwekkende hormonale monsters die, bereden door heet-
hoofdige farmers, het Malieveld omwoelen, wegen blokkeren 
en afval dumpen op de snelweg. Politiechef Willem Woelders 
vindt repressie het foute antwoord en toont begrip voor de ac-
ties. Hij zei dat hij namens veel politiemensen sprak. Nee, eerst 
moest maar eens naar de oorzaken van de protesten worden ge-
keken. En dat horen we de politie niet vaak zeggen. Dat hij zich – 
ongetwijfeld onder druk van bovenaf – hernam in de  weken die 
volgden, ontneemt niet de lading die hij aan zijn woorden gaf. 
Het is makkelijker om met de knuppel te zwaaien naar kli-
maatactivisten die zomaar op de openbare weg gaan zitten. 
De weerloze demonstrant vangt de klappen op om onbestrafte 
ordeloosheid elders te compenseren. All animals are equal, but 
some animals are more equal than others. Demonstranten met 
een trekker hebben meer recht van spreken. 
Klimaatactivisten, woningzoekers, natuurbeschermers, gedu-
peerde Groningers, toeslagouders; zij bezitten geen grote ma-
chines om hun argumenten kracht bij te zetten. Misschien 
kunnen zij zich ook maar beter boer noemen. Boer is immers 
geen beschermde titel. Klimaatboeren. Asielboeren. Boeren-
blokkades voor betaalbaar wonen. Toeslagboeren. Misschien 
dat het helpt. 
En voor de stikstofboeren zoeken we snel een oplossing. 
Het beste is om de ruilverkaveling weer terug te draaien. Zo 
krijgt iedereen weer zijn eigen versnipperde lapjes landbouw-
grond terug met mooie houtwallen en slootjes daartussen. 
Terug naar de kleine boer. De trekkers zullen meekrimpen. 
En de mastodonte machines kunnen worden ingezet door de 
 klimaatboeren, die nodig moeten oprukken naar Den Haag. 
Daar zal dan alle begrip voor zijn. 

Ius Tractoris 

column

Het Advocatenblad verschijnt tien keer per 
jaar als papieren magazine, maar is ook di-
gitaal te lezen. De digitale editie heeft nu 
een nieuw jasje gekregen, om meer leesge-
mak vanaf het scherm te bieden.
Met ingang van deze editie kunt u vanaf 
elke laptop, iPad en smartphone eenvoudig 
door het Advocatenblad bladeren en elk ge-
wenst artikel aanklikken, lezen en delen. 
U vindt het digitale Advocatenblad op 
 advocatenblad.nl/magazines.
Als abonnee heeft u de keuze tussen de pa-
pieren en de digitale editie. Via het portaal 
van de NOvA (https://mijnorde.advocaten-
orde.nl/login) kunt u uw persoonlijke voor-
keur aangeven. Als u kiest voor de digitale 
editie ontvangt u voortaan maandelijks via 
e-mail een hyperlink. 

Digitaal jasje

Sandra Molenaar, algemeen directeur van 
de Consumentenbond.

citaat

‘Onbegrijpelijk 
dat de 

advocatuur zo de 
toegang tot het 
recht beperkt. 

Mijn advies? Ga 
alleen in zee met 
een togadrager 

die meedoet met 
de Geschillen

commissie.’
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Lotgenoten

A dvocaten Roland Mans (Corten De Geer Advocaten, 
Amsterdam, foto rechts) en Ivo Sindram (Verweij 
Advocaten, Nijmegen) troffen elkaar in juni, tijdens 

een internationale wielerkoers voor amateurs. Beiden ble-
ken het slachtoffer van de elementen. 
‘De vierde etappe van The Ride 2022 voerde ons door de Jura. 
Na drie zware bergetappes zag ik tegen deze rit op, omdat 
hij 210 km lang was en bijna 3000 hoogtemeters telde. Na 
de eerste verzorgingspost op 70 km begon het steeds harder 
te regenen, terwijl het flink afkoelde. De top lag op km 106. 
Er stond een hutje waarin twee renners stonden. Ik stapte 
af om ook te schuilen, maar kreeg het in een mum van tijd 
koud. Ik zag mijn fout in en besloot door te fietsen, in de 
hoop weer warm te worden.
De afdaling leidde over een provinciale weg met veel opspat-
tend water. Ik zag steeds minder en begon te klappertanden 
en trillen. Bij km 112 was het trillen overgegaan in schud-

den. Ik voelde mijn handen en het stuur niet meer en be-
sloot te stoppen. Met veel moeite lukte het me om de koers-
organisatie te bereiken en te vertellen dat ik was gestrand. 
Niet veel later kwam de bezemwagen en bleek ik een van de 
ongeveer 35 renners te zijn die onderkoeld waren geraakt. 
Totaal verkleumd en mistroostig staarden wij naar buiten. 
Niemand zei iets. Opeens ging de telefoon van de man naast 
mij. Tot mijn verbazing nam hij op en bleek hij in staat een 
coherent gesprek te voeren. Hij luisterde, antwoordde be-
leefd en stelde voor een afspraak in te plannen.
Nadat hij ophing, zei ik: ‘Zo te horen ben jij een advocaat…’ 
Hij keek mij verrast aan: ‘Hoezo? Jij ook?’ ‘Klopt!’ In onze 
warmtedekens schudden wij elkaar lachend de hand. ‘We 
lijken wel een doos verfrommelde kerstballen,’ zei hij. Ik 
moest lachen. ‘Dit smeekt in ieder geval om een selfie.’ Hij 
antwoordde: ‘Ik vind alles best, als je de foto maar niet in 
het Advocatenblad zet.’

door Roland Mans  beeld Eppo Karsijns

in beeld
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M et de uitspraak is het adagium ‘zo kort als 
mogelijk, zo lang als nodig’ nog meer in-
gepeperd. Dat is volgens Tom Barkhuysen, 

hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universi-
teit Leiden en advocaat bij Stibbe, het enige positie-

ve effect van de prejudiciële beslissing 
van de Hoge Raad. Verder noemt hij de 
uitspraak teleurstellend.
Sinds 1 april 2021 hebben de gerechts-
hoven in het Landelijk Procesregle-
ment voor civiele dagvaardingszaken 
bij de gerechtshoven en in het Proces-
reglement verzoekschriftprocedures 
handels- en insolventiezaken gerechts-
hoven opgenomen dat processtukken 
in hoger beroep niet langer mogen zijn 
dan 25 bladzijden, tenzij de rechter 
toestemming heeft gegeven voor een 

langer processtuk. De hoven willen daarmee paal en 
perk stellen aan de tijd die een rechter aan een zaak 
dient te besteden.
Vanuit de advocatuur is fel geprotesteerd tegen de li-
miet, omdat die een belemmering vormt bij het proce-
deren en daarmee in het nadeel zou zijn van  partijen. 

Een groep van 69 advocaten eiste in juni vorig jaar 
in een spoedprocedure bij de Haagse rechtbank dat 
de maatregel ongedaan zou worden gemaakt in af-
wachting van een bodemprocedure. De rechter wees 
die eis af, maar stelde wel prejudiciële vragen aan de 
Hoge Raad.
Met de prejudiciële beslissing maakte de Hoge Raad 
in juni een einde aan het geschil. Volgens de Hoge 
Raad is de rechter niet alleen bevoegd om in het pro-
cesreglement de omvang van de stukken te reguleren, 
maar is een landelijke richtlijn zelfs wenselijk omdat 
de rechterlijke capaciteit beperkt is. Invoering van de 
limiet dient een legitiem doel en is niet disproportio-
neel, aldus de uitspraak. ‘In de overgrote meerderheid 
van de zaken volstaan 25 pagina’s zodat het recht op 
toegang tot de rechter en op hoor en wederhoor niet 
in het gedrang komt. Bovendien bestaat steeds de ge-
legenheid om de zaak mondeling toe te lichten en kan 
er als het nodig is toestemming worden gevraagd een 
langer processtuk in te dienen.’

WETTELIJKE BASIS
Volgens Barkhuysen gaat De Hoge Raad te gemakke-
lijk voorbij aan de vraag of er wel een wettelijke ba-

De Hoge Raad besloot dit voorjaar 

dat gerechtshoven beperkingen mogen 

stellen aan de omvang van civiele 

processtukken. Een gemiste kans, 

vinden advocaten en deskundigen.

‘Rolrechters, doe 
niet zuinig over wat 

Limitering 
processtukken

 door Francisca Mebius

extra
leestijd’

Tom Barkhuysen
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sis is voor het verbinden van een sanctie aan het over-
schrijden van de limiet en daarmee aan de eisen van 
toegang tot de rechter en alles wat daar mee samen-
hangt. ‘Zo’n belangrijke beperking, dat die alleen in 
het reglement van het hof kan worden geregeld. Daar 
heb ik heel veel vraagtekens bij.’
Limitering van processtukken vergt volgens Bark-
huysen een principiële afweging van de wetgever. Die 
moet tegelijkertijd ook nadenken over de condities: 
hoe bepaal je die omvang dan en wat zijn nou goede 
redenen om een uitzondering te krijgen? ‘Daar moet 
je echt goed over nadenken voordat je überhaupt een 
regeling kan invoeren. Dat hoort bij een zorgvuldig 
wetgevingsproces, net zoals het voeren van een open 
overleg met andere betrokken partijen, bijvoorbeeld 
de advocatuur. Dat is hier allemaal niet gebeurd.’
Fred Hammerstein, oud-raadsheer bij de Hoge Raad, 
beaamt dat. ‘Anders dan de Hoge Raad in afwijking 
van de conclusie procureur-generaal heeft geoor-
deeld, is voor limitering van processtukken een wette-
lijke basis nodig in verband met beperking van de vrije 
toegang tot de rechter. Het getuigt niet van wijs beleid 
een capaciteitsprobleem van de gerechtshoven zon-
der behoorlijk overleg bij partijen neer te leggen. Li-
mitering van processtukken lost het probleem niet op 
en vergroot alleen maar de werklast van de hoven. In 
plaats van de botte bijl te hanteren zouden een scher-
pe analyse van de problemen en een constructief over-
leg tussen rechtspraak en balie tot een veel beter resul-
taat kunnen leiden. Een gemiste kans.’
Barkhuysen is er ook niet zeker van dat de limitering 
ervoor zorgt dat het capaciteitsprobleem wordt opge-
lost. In de praktijk zal er vaak om een uitzondering 
worden gevraagd, denkt hij, en beslissingen op uit-
zonderingsverzoeken leveren een hoop werk op. Daar-
naast verwacht de advocaat dat stukken minder zelf-
standig leesbaar worden. ‘Er zal in hoger beroep veel 
meer worden terugverwezen naar stukken in eerste 
aanleg. Ik schrijf mijn stukken liefst zo dat je het zelf-
standig kan lezen, zonder dat je het hele dossier moet 
doornemen. Dat lukt met deze limiet niet meer. Ik stel 
me zo voor dat de rechter nu elke keer moet terugbla-
deren in dossiers en dat het er daarmee juist niet mak-
kelijker op wordt.’
Rob Meijer, cassatieadvocaat bij Houthoff, stelt dat er 
‘ongetwijfeld te vaak repetitieve, warrige en onnodig 
dikke memories’ worden ingediend. Maar er bestaat 
volgens hem ‘geen enkel bewijs dat de te lange behan-
deltijden en de onaanvaardbare achterstanden bij de 
hoven voornamelijk door memories van meer dan 25 
pagina’s zijn veroorzaakt’.

EVALUATIE
Volgens Nadine Groeneveld-Tijssens, cassatieadvo-
caat bij AKD Benelux Lawyers en bijzonder hoogleraar 
appelrechtspraak aan Tilburg University, verdient de 
wijze waarop het besluit over de limieten is genomen 
misschien niet de schoonheidsprijs. ‘Maar het daar-
mee afgegeven signaal dat advocaten kritisch moeten 
zijn op hun eigen werk en op hun ver-
antwoordelijkheid voor een efficiënte 
en toegankelijke rechtsgang, moet se-
rieus genomen worden. Het is de vraag 
of maximering nu de meest efficiën-
te maatregel is, maar ik zie het vooral 
als een mooie aanleiding om als rech-
terlijke macht en advocatuur op ter-
mijn samen te komen tot voorwaarden 
en maatregelen waarmee een efficiën-
te en kwalitatief hoogstaande rechts-
gang kan worden gewaarborgd.’
Groeneveld-Tijssens pleit daarbij voor 
meer aandacht voor de kwaliteit van processtukken en 
arresten. Wat haar betreft, moeten (andere) randvoor-
waarden voor het schrijven van goede stukken en ar-
resten, zoals de daarvoor benodigde termijn, ook eens 
kritisch tegen het licht worden gehouden.
Barkhuysen is voor nu vooral nieuwsgierig naar een 
goede evaluatie. ‘Of het echt tijdwinst oplevert en of 
advocaten het idee hebben dat ze de zaak voor hun 
 cliënt op een goede manier kunnen presenteren of 
niet. Ook ben ik heel benieuwd in hoeverre die kor-
tere stukken nu leiden tot meer uitspraken en arres-
ten die onderuitgaan in een hogere instantie. Dat zijn 
allemaal dingen die we eigenlijk van 
tevoren via een experiment hadden 
moeten uitzoeken, voordat het werd 
ingevoerd.’
Meijer is benieuwd naar het individue-
le beleid van de verschillende rolrech-
ters die op de uitzonderingsverzoeken 
met spoed moeten beslissen. ‘Wat zul-
len zij een “complexe” zaak vinden en 
hoeveel pagina’s extra vinden zij door 
die complexiteit gerechtvaardigd?’
Zijn hoop is gevestigd op een wijs en 
vooral tolerant beleid van de rolrech-
ters. ‘In de “paar” zaken waarin een partij gemotiveerd 
om meer pagina’s verzoekt, moet niet zuinig worden 
gedaan over wat extra leestijd. Ik zie in de praktijk na-
melijk geen nuttige ruimte voor de door de Hoge Raad 
in zijn arrest voorbehouden cassatietoetsing van af-
wijzingen van verzoeken om meer pagina’s.’

Fred Hammerstein

Nadine 
Groeneveld-

Tijssens
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Vrouwelijke 
advocaten zijn

Lotna Kleczewski bij de PI Roermond. 
In haar hand de sportbeha die ze altijd 
in de auto heeft liggen om piepende 
poortjes te voorkomen.

  door Kees Pijnappels 
beeld Annemiek Mommerspoortjes

beu

piepende
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Een aantal vrouwelijke strafrechtadvocaten is het beu voortdurend 

staande te worden gehouden bij PI’s omdat de detectiepoort reageert 

op metaal in hun beha. In het beste geval moeten ze wachten tot een 

vrouwelijke bewaker hen fouilleert of controleert met een handscanner.

E én van de advocaten is Lotna Kleczewski van 
kantoor Heuvelmans in Venlo. Ze zegt regel-
matig problemen te ondervinden omdat ze niet 

‘piepvrij’ door de poortjes komt. In 2020 werd haar bij 
de PI Scheveningen te verstaan gegeven dat ze de vol-
gende keer niet meer binnen zou mogen. Deze zomer 
gebeurde in Roermond hetzelfde. Beide keren diende 
ze een formele klacht in, beide keren boden de instel-
lingen hun excuus aan en beloofden ze hun leven te 
beteren. ‘Een waarschuwing geven over een volgende 
keer, is niet conform instructie voor geprivilegieerd 
bezoek,’ schrijft vestigingsdirecteur De Korte van PI 
Zuid-Oost in antwoord op de klacht van Kleczewski.
De Limburgse advocate heeft er echter niet veel ver-
trouwen in. ‘Navraag bij veel van mijn collega’s leer-
de mij dat ik niet de enige ben die hiermee te maken 
heeft. De frustratie is bij velen enorm. Temeer omdat 
het beleid is dat als je ter hoogte van je borst piept, je 
met de handscanner gecontroleerd moet worden en je 
niet eenvoudigweg de toegang kan worden ontzegd.’
Sammy Laurier (Vié Laurier Advocaten in Den Haag) 
heeft vergelijkbare ervaringen. ‘Ik ben nu zes jaar ad-
vocaat en heb al ontelbare keren meegemaakt dat ik 
werd tegengehouden voor extra controle. Eén keer 
probeerden ze me zelfs de toegang te weigeren, dat 
was op Schiphol.’
Laurier zegt zich vooral te ergeren aan de extra romp-
slomp die een piepend poortje met zich meebrengt. 
‘Als ik ergens een uurtje over heb, kan ik niet zomaar 
naar een PI voor een gesprek met een cliënt. Dan moet 
ik vooraf bedenken dat ik geen beugelbeha aankan, 
maar een sportbeha aan moet doen. En die gaat soms 
ook nog af, door het slotje. Mijn stagiaire heeft op kan-
toor een sportbeha liggen, voor het geval dat. Mijn col-
lega en ik bewaren er een in de auto.’

HANDSCANNER
De kwestie van de piepende beha is niet nieuw. In 
2015 ontstond er ophef nadat een advocate zich bij de 
PI Zutphen moest uitkleden om in een badjas het de-
tectiepoortje te passeren. Het incident leidde tot een 
brief van staatssecretaris Klaas Dijkhoff, waarin hij 
aankondigde het protocol te zullen aanpassen. Pie-
pende beha’s zouden met een handscanner worden 
gecontroleerd, waarna vrij toegang kon volgen.
De praktijk is doorgaans anders, weet Laurier. Een 
handscanner is niet altijd voorhanden of er moet een 
vrouwelijke bewaker bij worden gehaald, hetgeen tot 
extra wachttijd leidt. Onlangs nog werd ze ‘vol gefouil-

leerd’, zelfs onder haar beha. ‘Eigenlijk heb ik alleen in 
Nieuwegein nooit problemen. In vrijwel alle andere PI’s 
leidt het steeds tot discussie en krijg ik een waarschu-
wing of een sneer. Het is gewoon niet leuk. Ik kom er om 
mijn werk te doen.’
Bij Sjanneke de Crom (Weening Strafrechtadvocaten, 
Maastricht) is de ergernis niet minder. Ze zegt wekelijks 
meerdere keren last te hebben van piepende poortjes. 
‘Ik heb een cupmaat waarbij ik geen beha zonder beugel 
kan dragen. En ik ga echt niet bij elke gevangenis waar ik 
kom mijn beha uitdoen. Maar het is ook vervelend dat je 
elke keer een kwartier kwijt bent, zeker als je een drukke 
planning hebt.’
De Crom bepleit een andere regeling voor advocaten dan 
voor reguliere PI-bezoekers. ‘We moeten gewoon worden 
toegelaten, net zoals personeel of de commissie van toe-
zicht. Die mogen ook door een ander poortje, dat minder 
gevoelig staat afgesteld.’

Sommige PI’s doen dat al, weet Kleczewski. ‘In Grave 
mag ik door het personeelspoortje. Dat maakt het ex-
tra vreemd. Elke PI heeft zijn eigen beleid. Ik raad ieder-
een aan om in gesprek te gaan als er een waarschuwing 
wordt gegeven en als dat nergens toe leidt, een klacht in 
te dienen op de site van de DJI.’

ONGEMAKKELIJK
De DJI laat schriftelijk weten begrip te hebben voor de 
onvrede, maar geeft aan daar niet veel aan te kunnen 
veranderen. ‘DJI beseft dat een en ander soms ongemak-
kelijk kan zijn voor vrouwelijke advocaten. Maar van-
uit orde en veiligheid is een dergelijke maatregel nood-
zakelijk. Als een bezoeker meent onheus te zijn bejegend 
door een personeelslid, dan kan dat worden gemeld bij 
de directeur van de inrichting.’
Volgens de DJI schrijft het protocol voor dat een piepend 
detectiepoortje wordt gevolgd door een handmatige 
scan en fouillering. ‘Wanneer de detectiepoort bij vrou-
welijke geprivilegieerde bezoekers (onder wie advocaten) 
op borsthoogte afgaat, worden zij met een handscan-
ner gecontroleerd door een medewerkster. Een dergelij-
ke plaatsbepaling dient gevolgd te worden door een (be-
perkt) onderzoek aan kleding en/of lichaam (fouillering). 
De fouillering wordt op een besloten plaats en, voor zover 
mogelijk, door personen van hetzelfde geslacht verricht.’

‘Mijn stagiaire heeft op kantoor een 
sportbeha liggen, voor het geval dat’
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D e oorlog in Oekraïne weerhoudt verschillende 
Nederlandse advocatenkantoren ervan Rus-
sische cliënten nog langer bij te staan. Zo liet 

Houthoff in maart van dit jaar weten de banden met 
de Russische Federatie en gelieerde personen en be-
drijven te hebben verbroken. 
De Russische Federatie kwam zonder advocaat te zit-
ten en vroeg de Haagse deken in juni dit jaar een ad-
vocaat aan te wijzen op basis van artikel 13 van de 
 Advocatenwet.
Volgens dat artikel kan ‘de rechtzoekende die niet of 
niet tijdig een advocaat bereid vindt hem zijn dien-
sten te verlenen in een zaak […] zich wenden tot de de-
ken van de orde van advocaten in het arrondissement 
waar de zaak moet dienen, met het verzoek een advo-
caat aan te wijzen’. De aangewezen advocaat moet zijn 
diensten verlenen. Alleen wegens ‘gegronde redenen’ 
kan de deken zo’n verzoek afwijzen.
Kennelijk was daar in de ogen van de Haagse deken 
sprake van, want ze wees het verzoek van de Russische 
Federatie af. Die stapte vervolgens naar het Hof van 
Discipline, zich beroepend op het fundamentele recht 
op rechtsbijstand neergelegd in artikel 17 en 18 van de 
Grondwet.

POLITIEK 
Volgens de uitspraak van de tuchtrechter op 18 au-
gustus, betwijfelt de Haagse deken of Rusland op ba-
sis van artikel 13 van de Advocatenwet mag vragen om 
aanwijzing van een advocaat. ‘Dat artikel is, aldus de 
deken, niet geschreven voor situaties als de onderhavi-
ge, waarbij de eerdere advocaten hun werkzaamheden 
hebben neergelegd als gevolg van een politiek conflict 
tussen de [klaagster] en Oekraïne en de onderliggende 
geschillen uitsluitend om economische belangen van 
klaagster gaan.’
Het verlenen van bijstand aan Russische cliënten is 
ook in strijd met de Europese sancties, volgens de 
Haagse deken. ‘Mogelijk zou dat betekenen dat een 
advocaat de Nederlandse Staat om ontheffing moet 

vragen, wat een schending van de geheimhoudings-
plicht met zich meebrengt. De Nederlandse Staat 
heeft daarover onvoldoende duidelijkheid verschaft.’
Bovendien staan volgens Aardom-Fuchs moreel-
ethische bezwaren het aanwijzen van een advocaat 
voor het bijstaan van Rusland in de weg. Ook vindt zij 
het voorstelbaar dat de aangewezen advocaat te ma-
ken krijgt met reputatieschade. Als de uitkomst van 
de rechtsbijstand voor Rusland ongunstig is, kun-
nen er volgens de Haagse advocaat vragen rijzen over 
de veiligheid van de aangewezen advocaat.

TOEGANG TOT RECHT 
Maar de Haagse deken krijgt geen gelijk van het Hof 
van Discipline. ‘Door klaagster het recht op bijstand 
te onthouden, wordt de fundamentele basis van het 
Nederlandse rechtsstelsel ernstig bedreigd. Feitelijk 
wordt klaagster de toegang tot het recht ontzegd.’ 
Ook het argument dat de wetgever met de term ‘recht-
zoekende’ alleen bedoeld heeft om natuurlijke perso-
nen toegang tot de rechter te geven, of vreemde mo-
gendheden die in oorlog zijn met andere landen uit 
te sluiten, slaagt niet. Daarvoor is volgens de tucht-
rechter ‘geen aanwijzing in de wet(sgeschiedenis) te 
vinden’. ‘Het hof is van oordeel dat onder rechtzoe-
kenden ook niet-natuurlijke personen, zoals rechts-
personen, bestuursorganen en ook (vreemde) mo-
gendheden moeten worden begrepen.’
De tuchtrechter gaat ook niet mee met het verweer 
dat rechtsbijstand aan Rusland in strijd is met EU-
sancties. ‘Anders dan door de deken in algemene 
termen en niet onderbouwd is aangevoerd, zien de 
sancties niet op het verlenen van rechtsbijstand in 
procedures waarin dergelijke bijstand verplicht is,’ 
oordeelt het Hof van Discipline. 
Inge Aardoom-Fuchs legt zich neer bij het oordeel 
van de hoogste tuchtrechter. ‘Het hof heeft gespro-
ken zodat ik inmiddels van mijn bevoegdheid ge-
bruik heb gemaakt,’ laat ze in een korte reactie 
 weten.

Haagse deken moet advocaat 
voor Rusland zoeken

Inge Aardoom-Fuchs, deken van het arrondissement Den Haag, 

moet een nieuwe advocaat voor de Russische Federatie aanwijzen, 

oordeelt het Hof van Discipline. ‘Eenieder moet toegang tot de 

rechter kunnen hebben,’ overweegt de tuchtrechter. De Haagse 

deken heeft inmiddels aan de uitspraak gehoor gegeven.

 door Sabine Droogleever Fortuyn
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D e Bossche strafrechtadvocaat ging in janu-
ari 2020 met pensioen, na een carrière van 
44 jaar. Het was mooi geweest, dacht hij. 

Het pakte anders uit. Eén zaak uit het verleden bleef 
aan hem knagen: de Rosmalense flatmoord. Die draai-
de om de dood van een 37-jarige vrouw, die in 2000 
met doorgesneden hals werd aangetroffen in een flat-
woning.
Haar partner, de op dat moment 43-jarige Rob B., werd 
gearresteerd en zowel in 2004 (eerste aanleg) als in 
2007 (hoger beroep) voor doodslag veroordeeld tot tbs 
met dwangverpleging. Niettemin bleef hij ontkennen. 
Zo ongeveer alles wat mis kon gaan, ging daadwerke-
lijk mis, blikt Van der Kruijs terug op de zaak. ‘Het liep 
eigenlijk net zoals bij de Schiedammer parkmoord en 
de Puttense moordzaak. Als aan het begin één keer 
iets fout gaat, gaat alles fout.’
Tunnelvisie vormde de basis voor de gerechtelijke 
dwaling, denkt Van der Kruijs. ‘Het was natuurlijk een 
atypische zaak. Er was sprake van een vrouw met een 
doorgesneden keel. OM en rechtbank gingen er zon-
der meer vanuit dat iemand anders dat moest hebben 
gedaan. Daarmee stond voor hen vast dat mijn cliënt 
de dader was.’
Rob B. zat uiteindelijk vijf jaar in voorarrest en ne-
gen jaar in een tbs-kliniek. Al die tijd hield hij zijn on-
schuld vol. De zaak kwam in 2012 weer in beweging 
toen criminologiestudenten van de UvA zich er in het 
project Gerede twijfel over bogen. 
Nadat de studenten tot de slotsom kwamen dat zelf-
moord aannemelijker was dan een misdrijf, vroeg Van 
der Kruijs in 2016 de procureur-generaal van de Hoge 
Raad om nieuw onderzoek. Dat verzoekschrift luidde 
een lange procedure in die leidde naar de herziening 
van het proces, eind augustus bij het hof in Arnhem.
In die zitting bepleitte de AG vrijspraak en vernieti-
ging van het arrest van het hof in Den Bosch. Van der 
Kruijs hield een pleidooi van twee uur. Een louteren-
de ervaring, zowel voor zijn cliënt als voor hemzelf. ‘Ik 

heb het in de eerste plaats voor mijn cliënt gedaan. 
In de tweede plaats voor zijn zus, die in zijn onschuld 
bleef geloven. En natuurlijk ook voor mezelf, omdat ik 
het toen zo’n frustrerende ervaring vond.’
De Rosmalense flatmoord – ‘die voortaan dus de Ros-
malense zelfmoord moet heten’ – was zonder twijfel 
de vervelendste zaak uit zijn carrière, aldus Van der 
Kruijs. ‘Het was afschuwelijk. Het hof vond alles wat 
het OM aandroeg fantastisch. Ik heb gepraat als Brug-
man, maar het hielp allemaal niets. Ze zaten in een 
tunnel en kwamen er niet uit.’
Half augustus werd Van der Kruijs opnieuw beëdigd, 
na een gesprek met de deken. Ook na de uitspraak van 
het hof op 5 september blijft hij nog lid van de balie. 
‘Er volgt nog een schadevergoedingsprocedure die ik 
in de steigers wil zetten.’

Pensionado hult 
zich weer in toga
Het mag als een unicum gelden: 

een gepensioneerde advocaat die 

zich opnieuw laat beëdigen om 

een gerechtelijke dwaling teniet 

te doen. Het is wat de 73-jarige 

Pieter van der Kruijs deed.

 door Kees Pijnappels
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D e uitspraak volgde op een door de Amsterdam-
se deken ingediend bezwaar. De toezichthou-
der wilde meer duidelijkheid over de rol van 

advocaat als feitenonderzoeker naar misstanden voor 
dezelfde cliënt. Concrete aanleiding was een onder-
zoek door advocatenkantoor NautaDutilh in opdracht 
van het internationale advies- en accountants kantoor 
Baker Tilly. Dat kantoor adviseerde in 2006 behangon-
dernemer Coen Klawer een complexe fiscale trust-
structuur op te zetten via onder meer Nederland en 
Cyprus. Door merkrechten op zijn behang onder te 
brengen op Cyprus en daar vervolgens vanuit Neder-
land voor te betalen, wist hij zijn eigen belast bare 
winst flink te drukken.
Toen de Belastingdienst de verboden truststructuur 
op het spoor kwam, schakelde Baker Tilly NautaDu-
tilh in voor een onafhankelijk onderzoek naar de Cy-
prus-route. De uitkomsten gingen eind 2014 naar de 
Autoriteit Financiële Markten en de FIOD. Uiteindelijk 

kreeg ondernemer Klawer zo’n 800.000 euro aan na-
vorderingen opgelegd. Baker Tilly schikte voor 20.000 
euro. Het OM stelde dat de straf passend is omdat het 
kantoor ‘zichzelf heeft gemeld bij het OM, de feiten er-
kent en maatregelen genomen heeft’.
Maar NautaDutilh stond Baker Tilly ook bij met juri-
disch advies over de afhandeling van de kwestie. Dat 
roept de vraag op of het onderzoek, dat met de AFM en 
FIOD werd gedeeld, onafhankelijk genoemd mag wor-
den. De Raad van Discipline oordeelde van niet en de 
twee advocaat-onderzoekers van NautaDutilh kregen 
een waarschuwing. Het juridisch adviseren van een 
betrokken partij is ‘niet verenigbaar’ met het doen van 
als onafhankelijk te presenteren onderzoek.

INTERN OF EXTERN
De raad stelt dat wanneer een advocaat eenmaal over 
de betreffende kwesties heeft geadviseerd, adviseert 
of gaat adviseren hij het onderzoek niet in onafhanke-

geen
Tuchtrechter: 
‘Partijdig advocaat 
is

onafhankelijk 
onderzoeker’
Advocaten mogen geen onafhankelijk 

feitenonderzoek doen én cliënten 

bijstaan, oordeelde de Amsterdamse 

Raad van Discipline deze zomer.

 door Francisca Mebius
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lijkheid ten opzichte van zijn cliënt kan uitvoeren en 
dus ook niet als zodanig extern, aan derden, kan pre-
senteren. ‘Door ondanks hun betrokkenheid bij kwes-
ties over de advisering van de truststructuur toch ook 
onderzoek naar die truststructuur voor het advies-
kantoor te verrichten en dit extern als onafhankelijk 
onderzoek te presenteren, hebben verweerders niet 
gehandeld zoals dat behoorlijk handelend advocaten 
betaamt.’
Volgens de tuchtrechter zijn de advocaten bij het doen 
van onderzoek onzorgvuldig te werk gegaan. De raad 
stelt dat de advocaten geen duidelijk onderzoekspro-
tocol hadden en dat ze onder meer steken lieten vallen 
bij de hoor en wederhoor. Ook zouden ze niet alle rele-
vante feiten in het rapport hebben vermeld.
De uitspraak heeft ook gevolgen voor de onafhankelij-
ke feitenonderzoeken van andere advocatenkantoren. 
Grote kantoren voeren de laatste jaren steeds vaker dit 
soort onderzoeken uit in opdracht van cliënten, naar 
bijvoorbeeld fraude en andere misstanden. Zo huur-

de producent ITV onlangs Van Doorne in om onder-
zoek te doen naar grensoverschrijdend gedrag bij het 
tv-programma The Voice of Holland. Maar, zo vroegen 
betrokkenen zich afgelopen maanden af, hoe kan 
Van Doorne onafhankelijk onderzoek doen als het 
door ITV wordt ingehuurd? Van Doorne zelf bezwoer 
dat dat het geval was.
De Raad van Discipline zegt in de uitspraak niet dat 
dit soort onderzoeken niet meer mogen, maar heeft 
wel hogere ‘zorgvuldigheidsverplichtingen’ opgelegd 
voor rapporten die met een externe partij als de AFM 
of het OM worden gedeeld. Bij de beslissing is een dui-
delijk onderscheid gemaakt tussen rapporten voor in-
tern of voor extern gebruik. ‘Wanneer het onderzoeks-
rapport uitsluitend intern wordt gebruikt en niet ter 
beschikking komt van derden is het in beginsel ter 
vrije bepaling aan de advocaat en de cliënt hoe dat on-
derzoek moet worden ingericht en waaruit het moet 
bestaan. Dat geldt niet voor een onderzoeksrapport 

bedoeld voor extern gebruik. De “onafhankelijkheids-
claim” brengt, onder meer met het oog op de daarbij 
mogelijk betrokken belangen van derden, zorgvuldig-
heidsverplichtingen met zich mee die zwaarder zijn 
dan de normen die gelden voor een uitsluitend voor 
intern gebruik bedoeld rapport.’

ALGEMEEN BELANG
De Amsterdamse deken Evert-Jan Henrichs heeft met 
de uitspraak bereikt wat hij wilde, verklaarde hij tegen 
het FD. Hij heeft de zaak aangespannen vanwege ‘het 
algemeen belang’ dat daarmee is gediend. Hij is als 
toezichthouder zeker niet tegen onderzoek door ad-
vocaten, benadrukt hij, maar in de ogen van de deken 
was ‘op een aantal punten verfijning en verheldering 
van de regels’ op zijn plaats. Zeker als het om onder-
zoek gaat voor ‘extern gebruik’.
Vorig jaar liet de algemene raad van de NOvA zich 
nog uit over intern feitenonderzoek door advocaten 
door de toelichting op gedragsregel 2 aan te passen. 

‘Ook als een advocaat intern feitenonderzoek doet is 
en blijft hij een partijdige belangenbehartiger van de 
cliënt,’ aldus de NOvA in de toelichting. ‘De advocaat 
mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdi-
ge rol en zich niet anders presenteren, moet eventuele 
toepasselijke protocollen naleven en voldoende hoor- 
en wederhoor toepassen en ervoor zorgen dat er geen 
(schijn van) belangenverstrengeling optreedt.’
Ook is aan de toelichting toegevoegd dat advocaten 
er alert op moeten zijn dat het rapport van het interne 
feitenonderzoek niet aan een derde wordt verstrekt, in 
plaats van (uitsluitend) aan de cliënt.
Momenteel doet het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) onderzoek naar zelf-
onderzoeken door advocaten. Het onderzoek moet 
eind dit jaar afgerond zijn. NautaDutilh laat weten 
niet te willen reageren op de uitspraak van de Raad 
van Discipline. Of ze in hoger beroep gaan tegen de 
uitspraak is vooralsnog onduidelijk.

‘Ook als een advocaat intern feitenonderzoek doet is en 
blijft hij een partijdige belangenbehartiger van de cliënt’
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Binnen ons team werk je resultaatgericht in een professionele omgeving, waar aandacht is voor 
persoonlijke ontwikkeling en een goede balans tussen werk en privé.  Er heerst een warme, open 
en collegiale sfeer en er is veel ruimte voor initiatieven. Er is een cultuur van plezier in het werk, 
verantwoordelijkheid, ondernemerschap en samen resultaten behalen. Het juridische is geen doel 
op zich, maar slechts een middel om de business doelstellingen van de cliënt te realiseren.

Ons huidige team telt nu tien advocaten en vier ondersteuners. 

De komende jaren wil ons kantoor met beleid verder groeien naar een omvang van 20-25 advocaten. 
Prioriteit nu heeft de versterking van de ondernemingsrechtelijke proces- en transactiepraktijk met 
een ervaren advocaat.

Wij bieden: 
 Een groeiend advocatenkantoor met een gezonde ambitie.
 Een omgeving waar men juridische dienstverlening van hoge kwaliteit levert.
 Een hecht en ondernemend team.
 Een kantoor dat onderscheidend is door aandacht voor het proces, service en communicatie en   
 oplossingsgerichtheid. 
 Persoonlijke ontwikkeling en perspectief.

Wij vragen:
 Ervaring in de brede ondernemingsrechtelijke proces- en transactiepraktijk
 Expertise op het gebied van Boek 2 (rechtspersonenrecht), contractenrecht en de overname- 
 praktijk.
 Een inhoudelijk en commercieel gedreven adviseur.
 Iemand die zelfstandig en proactief is en in projecten, een teamspeler.
 Een helicopterview, maar wel precies en accuraat.
 Een inhoudelijk sterke advocaat, die pragmatisch, doelgericht en klantgericht is.
 Enthousiasme om bij te dragen aan de gezamenlijke focus.
 Een stevige en toegankelijke persoonlijkheid, met relativeringsvermogen, een kritische instelling   
 en gevoel voor humor.
 Iemand met communicatieve vaardigheden, die snel en accuraat is en met oog voor de 
 verwachtingen.
 Een ambitieuze persoonlijkheid. 
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kennis van en ervaring in het brede ondernemingsrecht. Denk hierbij aan (ver)koop van aandelen, 
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Gevangen in Sri Lankaanse 
godsdienststrijd
De Sri Lankaanse mensenrechtenadvocaat Hejaaz Hizbullah 
zat bijna twee jaar vast, zonder te weten waarom. Inmiddels ligt 
er een aanklacht, die uit de lucht lijkt te zijn gegrepen.

H ij oogt ontspannen, Hejaaz Hizbullah. Tij-
dens het video-interview zit de Sri Lankaanse 
mensenrechtenadvocaat thuis, in een makke-

lijke stoel. Zijn dochtertje van twee kruipt halverwege 
bij hem op schoot.
Toen zij werd geboren, zat Hizbullah in een politiecel. 
‘Een week later mocht ik haar vijf minuten zien.’ Hiz-
bullah zat 21 maanden in voorarrest, op basis van een 
anti-terrorismewet. Nu is hij op borgtocht vrij.

VIJANDIG KLIMAAT
Hizbullah had een commerciële en onroerendgoed-
praktijk, maar het vijandige klimaat jegens minderhe-
den in het grotendeels boeddhistische land trok hem 
een andere kant op. ‘De overheid leek er niets aan te 
doen. Daarom begon ik in 2012 een rechtshulpgroep 
voor moslimslachtoffers van haat en geweld.’ Vervol-
gens kwamen in 2019 de islamitische zelfmoordaan-
slagen, met vele doden en gewonden tot gevolg. ‘Vanaf 
dat moment kon je met een moslim doen wat je wilde, 
niemand kon het iets schelen,’ vertelt Hizbullah. ‘Ik 
sprak me daarover uit. Als advocaat kwam ik op tegen 
het hoofddoekverbod in bepaalde scholen. Tijdens co-
rona bestreed ik een wet die, zonder medische nood-
zaak, crematie van coronadoden verplicht stelde.’

DOELWIT
Een zaak tegen verkiezingsfraude maakte Hizbullah 
bij de machthebbers niet populair. ‘Ik kreeg signalen: 
je bent een doelwit. Maar ik had niets verkeerd gedaan 
en dacht niet dat ze zo fout en dom zouden zijn om me 
te arresteren.’
Helaas – op 14 april 2020 belden mensen die zeiden 
van volksgezondheid te zijn: of ze even langs moch-
ten komen. ‘Ik dacht dat het te maken had met coro-
na. Maar ze bleken mij te linken aan de aanslagen in 
2019. Ik vertelde dat ik twee van de terroristen had ge-
kend, omdat ik hun families had bijgestaan in onroe-
rendgoedzaken – verder niets. Ik moest de volgende 
dag een verklaring komen afleggen.’
Toen Hizbullah dat deed, werd hij gearresteerd. ‘Pas 
na tien maanden kreeg ik een rechter te zien. Onder de 
anti-terrorismewet konden ze iemand anderhalf jaar 

Hejaaz Hizbullah

vasthouden zonder aanklacht, inmiddels is dat terug-
gebracht tot een jaar.’
Het was, zegt Hizbullah, een bizarre tijd. ‘Ik wist niet 
waarom ik vastzat. Als ik een verklaring aflegde, be-
dachten ze daar een verhaal omheen. Anders dan veel 
anderen kreeg ik niet te maken met verbaal of fysiek 
geweld, maar ik zat veel alleen in een cel. Er gingen we-
ken voorbij dat ik de zon niet zag. Het eten was 
slecht. Na tien maanden ging ik naar een gevan-
genis waar de omstandigheden beter waren.’

LEUGENS
Wat hield hem op de been? ‘In de eerste plaats 
de gedachte dat ik onschuldig was. Ze zeiden: 
je leven is voorbij, de rechter zal je opsluiten, 
maar ik bleef zeggen: nee, niet iedereen zal jul-
lie leugens geloven. Het tweede was dat er pu-
bliekelijk over me werd gesproken, in het parle-
ment, bij een UNHCR-sessie in Genève, door ngo’s. De 
boodschap die ik mee wil geven: blijf iemands naam 
noemen en hou zijn verhaal in leven, dat geeft zoveel 
kracht. Ze kunnen je tijdens het hele proces vasthou-
den, dat kan vijftien jaar duren. Maar dankzij de in-
ternationale druk ben ik op borgtocht vrijgekomen.’
Er ligt intussen een aanklacht: Hizbullah zou in 2018 
op een school hebben gezegd dat moslims katholie-
ken moesten aanvallen. ‘Ik ben niet eens op die school 
geweest en de getuige die zij opvoeren, heeft ook he-
lemaal niet gezegd wat zij beweren. Het is een zaak 
van niks, een verstandige officier zou hem intrekken. 
Maar dat doen ze niet en dat verontrust mij.’
Wat is er mis in Sri Lanka, dat zoiets kan gebeuren? 
‘Het gaat om macht. Door moslims als bedreiging, als 
terroristen te framen, kunnen ze zeggen: stem op mij, 
ik zal ze verslaan. Ik gebruik mijn strafzaak om men-
sen daarvoor de ogen te openen.’

Na dit interview, op 24 augustus, zou er weer een zit-
ting zijn in Hizbullahs zaak. Maar die werd uitgesteld: 
het Openbaar Ministerie was er niet klaar voor. Hizbul-
la schrijft: ‘Nu ik op borgtocht vrij ben, raakt het mij niet 
heel erg. Maar zulke vertragingen zijn een verschrikkelij-
ke klap voor verdachten die vastzitten en hun families.’

 door Trudeke Sillevis Smitt

lawyers for lawyers
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I n opdracht van de dekens onderzocht de unit Fi-
nancieel Toezicht Advocatuur (FTA) de financiële 
boekhouding van 45 strafrechtkantoren, verdeeld 

over de elf arrondissementen. Daarbij werd zowel ge-
keken naar contante betalingen als het overig beta-
lingsverkeer, in de jaren 2018 tot en met 2020.
Voornaamste conclusie is dat de hoofdregel, die voor-
schrijft dat contante betaling alleen is toegestaan on-
der zeer uitzonderlijke omstandigheden, in veel geval-
len niet correct werd nageleefd. Contante betaling is 
volgens de huidige jurisprudentie slechts in bepaalde 

Strafrechtadvocaten leefden – in ieder 

geval tot voor kort – de regels voor 

contante betalingen door cliënten niet 

goed na, blijkt uit onderzoek door 

de lokale dekens. In recente jaren 

accepteerden ze vaak contante betaling 

terwijl dat helemaal niet mocht.

Regels voor
contante

slecht 
nageleefd

betaling

 door  Francisca Mebius & Kees Pijnappels



25

actueel

Advocatenblad 2022  07

gevallen toegestaan, bijvoorbeeld als een cliënt geen 
bankrekening in Nederland heeft of als er beslag is ge-
legd op diens bankrekeningen.
Volgens het onderzoek werd het begrip ‘zeer uitzon-
derlijke omstandigheden’ te ruim uitgelegd en bleken 
advocaten überhaupt niet bekend met uitspraken van 
de tuchtrechter over deze uitzondering.
De Voda schrijft voor dat advocaten bovendien over-
leggen met de deken voordat ze contante betalingen 
van € 5.000 of meer accepteren. Die regel is ‘in een 
groot aantal gevallen’ niet nageleefd.

WITWASSEN
Advocaten die zich te gemakkelijk contant laten be-
talen, lopen het risico zich schuldig te maken aan 
schuldwitwassen of schuldheling. Tot dusver bleef 
dat zonder gevolgen. Zo liet het OM onlangs weten in 
het belang van een goede rechtsbedeling meestal een 
oogje dicht te knijpen.
Volgens de Amsterdamse deken Evert-Jan Henrichs 
wordt evenmin tuchtrechtelijke actie ondernomen te-
gen de strafrechtadvocaten die onderwerp waren van 
het onderzoek door de FTA. Het ging er niet om over-
treders op te sporen, maar om inzicht te krijgen in de 
praktische gang van zaken, stelt hij. Henrichs wijst er 
verder op dat het onderzoek zelf al het nodige positie-

NOvA over contante betalingen
‘Afdeling 6.7 van de Verordening op de advocatuur, getiteld 
“Betalingen aan en door advocaat”, is helder. Uitgangspunt is 
dat een advocaat via tussenkomst bank (“giraal”) betalingen 
ontvangt. De hoofdregel is dus: geen contante betalingen. 
Er bestaat daarop een uitzondering namelijk als er feiten of 
omstandigheden zijn die contante betaling rechtvaardigen. In 
beginsel is die inschatting aan de advocaat zelf. Als het gaat 
om een of meer contante betalingen (in een zaak of in een 
periode van ten hoogste een jaar ten behoeve van dezelfde 
cliënt) met een gezamenlijke waarde van € 5.000 of meer dan 
is overleg met de deken verplicht. Ook bij lagere bedragen is 
overleg met de deken mogelijk.
De NOvA vindt het van belang dat aan de mogelijkheid van 
contante betaling als uitzondering wordt vastgehouden. Dit is 
in het belang van de rechtzoekende, die bijvoorbeeld niet al
tijd over een bankrekening beschikt. Deze lijn is bestendigd in 
jurisprudentie van de tuchtrechter.
De verbindende voorschriften die voor alle advocaten  gelden, 
mogen bekend worden verondersteld. De NOvA vraagt 
er ook aandacht voor via onder andere nieuwsbrieven, de 
DilemmApp en NOvUMuitzendingen. Ook de lokale dekens 
wijzen jaarlijks in hun uitvraag onder alle advocaten naar deze 
bepaling. Als de toezichthouder constateert dat de regels niet 
worden nageleefd dan kan de lokaal deken een last onder 
dwangsom of bestuurlijke boete opleggen. Het opleggen van 
een (bestuursrechtelijke) sanctie kan ook generaal preventieve 
werking hebben. De NOvA is niet bekend met het opleggen 
van sancties door de deken. Evenmin is de NOvA  inhoudelijk 
bekend met het onderzoek dat de dekens hebben laten 
uitvoeren.
Vanwege de bijzondere positie van de advocaat in de rechts
staat hanteert het OM in algemene zin een terughoudend ver
volgingsbeleid ten aanzien van advocaten waar het gaat om 
betalingen die zij van cliënten ontvangen. Deze lijn uit 1995 
is in maart van dit jaar in een brief afkomstig van het College 
PG’s aan de NOvA herbevestigd. Het feit dat een nota van 
een advocaat – giraal of contant – wordt voldaan door een 
cliënt die inkomsten heeft verkregen uit strafbare feiten kan 
op zichzelf niet betekenen dat de advocaat wordt vervolgd 
voor bijvoorbeeld witwassen of heling. Dat zou de rechts
bijstand in veel zaken onmogelijk maken. In de wetsgeschie
denis wordt deze bijzondere positie van advocaten steeds 
onderkend. Gelet op die bijzondere positie is het temeer 
van belang dat de hoofdregel van afdeling 6.7 (“geen con
tant geld”) wordt nageleefd. Indien dat niet gebeurt dan kan 
 sanctionering door de lokaal deken (denk aan bestuurlijke 
boete) het passende antwoord zijn.’

ve effect heeft gehad. ‘Veel kantoren zijn tot het besef 
gekomen dat ze de regels voortaan wel dienen te vol-
gen. Een aantal heeft zelfs besloten helemaal geen 
contant geld meer te accepteren.’
Henrichs laat wel weten dat de dekens strenger gaan 
toezien op naleving van de regels rondom contante be-
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talingen. Onder meer via kantoorbezoeken en 
onderzoeken op basis van signalen. Daarnaast 
dringen ze er bij de NOvA op aan de Voda aan te 
passen, zodat de grens van € 5.000  wordt ver-
laagd naar € 1.000. Minister Weerwind (Rechts-

bescherming) heeft al gezegd daar voorstander van te 
zijn.
Uit het onderzoek is verder gebleken dat de advoca-

tennota regelmatig wordt betaald door ande-
ren dan de cliënt. De dekens wijzen erop dat be-
taling door een derde weliswaar is toegestaan, 
maar dat de advocaat dan wel verplicht is on-
derzoek te doen naar de (zakelijke) rechtvaardi-
ging daarvan.

WETTIG BETAALMIDDEL
De Amsterdamse advocaat Peter Plasman he-
kelt de huidige regelgeving. ‘Ik vind het absurd 
dat je kleine bedragen niet contant kunt laten 

betalen. Ook giraal komen er gekke constructies voor 
die je niet kunt controleren. Ik snap werkelijk het pro-
bleem niet. De cliënt begrijpt ook niet waarom ze niet 

met contant geld, een wettig betaalmiddel, 
kunnen betalen.’
Plasman zegt sinds een paar maanden geen 
contante betaling meer aan te nemen. ‘De de-
ken vroeg mij te stoppen met het aannemen 
van contant geld. Er zou gehandhaafd gaan 
worden, dus sindsdien neem ik geen contanten 
meer aan. Zo is het bij veel advocatenkantoren 
 gegaan.’
De advocaat pleit er voor dat kleine bedragen 
gewoon contant afgerekend moeten kunnen 

worden, zonder overleg met de deken. ‘Een grens van 
€ 1.000 is wat mij betreft veel te laag. Het zou ergens 
tussen de € 1.000 en € 5.000 in moeten liggen.’

EIGEN BIJDRAGE
Bernard Sprenger van Spong advocaten kan 
zich wel vinden in striktere naleving door de de-
kens. ‘Ik vind het goed dat er nu gehandhaafd 
gaat worden, want ik weet dat de ene straf-
rechtadvocaat de regels minder nauw neemt 
dan de ander. Ik neem zelf alleen de eigen bij-
drage contant aan, omdat ik weet dat ik er an-
ders naar kan fluiten. Ook ben ik voorstander 
van het verlagen van de grens van overleg naar 

€ 1.000. Aan cash geld zit nu eenmaal vaker een luchtje 
dan aan giraal geld.’

Ook Abdel Ytsma van Bureau TBS Advocaten onder-
schrijft de strengere aanpak: ‘Ik had geen idee dat nog 
zoveel advocaten contant geld aannemen. Wij doen 
het in ieder geval niet. Ook de eigen bijdrage komt bij 
ons giraal binnen. De regels zijn wat ons betreft duide-
lijk. Ik zeg tegen mijn cliënten: je regelt het maar dat 
het giraal binnenkomt, via een tante, neef, schoonzus. 
Zo zit ons bureau in de wedstrijd. Het is goed dat er ge-
handhaafd gaat worden.’

MENSENRECHT
Waarnemend voorzitter Geertjan van Oosten van de 
NVSA relativeert de kwestie en spreekt van een storm 
in een glas water. ‘Dit onderzoek ziet op een periode 
waarin nog niet iedereen binnen de balie doordron-
gen was van het feit dat iedere acceptatie van contant 
geld een goede reden vergde, ook bedragen tot € 5.000. 
De regelgeving is nu beter doorgedrongen. Dat zien 
dekens gelukkig ook en dat is prima.’
Van Oosten wijst erop dat het soms gewoon nodig is 
om contant geld aan te nemen. ‘Je hebt nu eenmaal 
mensen die een advocaat nodig hebben en die daar al-
leen contant voor kunnen betalen. Het is een mensen-
recht dat zij een advocaat kunnen inschakelen. Er is al 
heel lang sprake van een zeker spanningsveld tussen 
dit recht en het risico op betrokkenheid bij bijvoor-
beeld witwassen. Dat geldt trouwens niet alleen voor 
contant geld maar ook voor girale betalingen. Daar is 
gelukkig altijd genuanceerd naar gekeken, ook bin-
nen het Openbaar Ministerie. Als jij als advocaat een 
redelijk uurtarief in rekening brengt en niet bovenma-
tig declareert, maak je je niet kwetsbaar ten opzichte 
van je cliënt en ben je gevrijwaard van vervolging of 
tuchtklachten.’
Verlaging van de limiet naar € 1.000 vindt in zijn ogen 
geen genade. ‘Feitelijk schaf je het dan helemaal af. 
Dan kun je net zo goed bepalen dat je voor ieder con-
tant bedrag langs de deken moet en ik vraag mij af of 
die daar werkelijk op zit te wachten.’

BOETES
De NOvA laat in een reactie (zie kader) weten niet be-
kend te zijn met de inhoud van het onderzoeksrapport 
zelf. De orde benadrukt dat contante betaling bij uit-
zondering mogelijk moet blijven en lijkt niet van zins 
de grens van € 5.000 te willen verlagen. De NOvA wijst 
er daarnaast op dat het aan de dekens is om advoca-
ten die zich niet aan de regels houden met bestuurlij-
ke boetes op het juiste pad te dwingen.

Peter Plasman

Bernard Sprenger

Abdel Ytsma

Geertjan van 
Oosten
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Op zoek naar het serieuze werk?

Wij zoeken collega’s om ons team aan te vullen. Wij bieden verbreding en verdieping.

Wij zijn sterk in:
• arbeid
• huur- en vastgoed
• ondernemen en governance
• familie- en erfrecht

Zie jij kansen? Graag gaan we met je in gesprek.

Interesse: neem contact op met  Esther Pouls, per telefoon 030-2520855 of per e-mail: pouls@stadhouders.nl.

FINANCIEEL ADVISEUR VOOR 
NOTARIAAT & ADVOCATUURvan Boetzelaerlaan 24H • 3828 nS  Hoogland • tel. 033-20 35 000 • info@ronBorgdorff.nl • www.ronBorgdorff.nl

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

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

Is uw oude verzekeringskantoor u ontgroeid?

Wat een 
papierwinkel, vroeger 

hielpen ze mij nog…

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

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

nu bij de muur…

Ik weet het ook niet 
meer, vandaag alweer een 

ander aan de lijn…



Hoog, ja.
Hoogmoedig, nee.
CMS is een van de grootste advocatenkantoren ter wereld met meer dan 70 vestigingen in ruim 40 landen. 

Je vindt ons in een van de hoge torens aan de Zuidas, maar hoogmoedig zal niemand ons noemen.  

Ons kantoor is, hoe groot ook, altijd nuchter gebleven want we weten wat ons te doen staat: onze cliënten 

helpen, met veelal complexe vraagstukken. We kennen hun markten en staan hen als sparringpartner 

opbeslissende momenten terzijde. Werk je als ambitieuze en scherpzinnige advocaat graag in een omgeving 

waarin topprestaties voor je opdrachtgevers belangrijker zijn dan prestige? Kijk op cms.law.

cms.law
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Vergroening 
dwingt totactie

maar 
brengt 
ook 
omzet

De klimaatdoelen van 2030 

brengen een bulk aan 

maatregelen met zich mee. 

Dat betekent werk aan de 

winkel, in meerdere opzichten.

  door Daphne van Dijk 
i l lustratie Annet Scholten
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V oor de coronacrisis had het Amsterdamse 
Zuidas-kantoor Allen & Overy een persone-
le bezetting van ongeveer negentig procent. 

Op dit moment is het zestig tot zeventig procent. ‘We 
zijn al jaren actief bezig met duurzaamheid en ver-
groening van zowel onze bedrijfsvoering als het pand 
waar we in zitten – we hebben in 2019 zelf een speciaal 
Green Team opgericht. Maar de huidige 
bezetting roept natuurlijk intern vragen 
op over het aantal vierkante meters dat 
we verwarmen en verlichten. Daar zijn 
nog zeker slagen te behalen,’ consta-
teert facilitair manager Paul Huisman.
Het is slechts een van de vele klimaatvragen die Huis-
man zich stelt: wat is het beste voor het milieu, re-
kening houdend met (circulaire) inkoop, water- en 
energieverbruik, gebruik van het gebouw of de perso-
neelsbewegingen? ‘Neem zoiets schijnbaar eenvou-
digs als milieuvriendelijker koffiedrinken. We van-
gen de drab al op voor een bedrijf dat oesterzwammen 
kweekt. Maar hoe kun je de koffie – uiteraard fair tra-
de en biologisch – het duurzaamst opdrinken? In een 
porseleinen mok die daarna in de vaatwasser gaat of 
zijn kartonnen bekers die je inzamelt en recyclet beter 
voor het milieu? En wat doen we met suiker? In zak-

jes of in een potje? Gebruiken we een lepeltje of een 
roerstaafje? Er zijn mooie producten op de markt, 
maar ook ingewikkelde milieuregels. Er is nog veel 
onduidelijk bij vergroening. Dat begint bij kleine vra-
gen rondom koffie en eindigt bij de regelbrij over een 
groen dak.’
Allen & Overy heeft samen met verhuurder Newomij 

Vastgoed het kantoorpand grondig aangepakt. ‘We 
zijn in 2010 begonnen met verduurzamen toen het 
Apollo House, een rijksmonument uit 1939, werd ge-
restaureerd. Samen met Newomij hebben we geïn-
vesteerd in warmtepompen, groene energie, bewe-
gingssensoren, gevelverwarming, raamisolatie met 
HR++-glas en ledverlichting. Het pand heeft inmid-
dels energielabel A++. We zijn er jaren mee bezig ge-
weest en het is mede gelukt door de goede samen-
werking met de pandeigenaar en de wil om samen te 
investeren – dat is zeker niet altijd het geval in de vast-
goedwereld.’

ENERGIELABEL C
Vanaf 1 januari 2023 is minimaal ener-
gielabel C (het loopt van A tot en met 
G) verplicht voor het grootste gedeel-
te van de kantoorpanden. Volgens re-
cente cijfers van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) heeft 
46 procent van de kantoren minimaal 
energielabel C. Meer dan de helft van 
de gebouwen heeft dus geen label C 
(met de kanttekening dat nog niet al 
het vastgoed is geregistreerd). ‘Het 
gewenste doel is […] nog lang niet be-
reikt’, schrijft de RVO op zijn website. Label C is bo-
vendien slechts een opstap naar energielabel A dat in 
2030 verplicht wordt voor bedrijfsvastgoed.
De RVO hanteert geen uitsplitsing naar labelplichti-
ge bedrijfspanden of type huurders. Het energielabel 
geldt voor ongeveer 65.000 kantoorpanden in Neder-
land met oppervlakte vanaf 100 m2 (kleinere kantoren 
en monumentale panden zijn uitgesloten van de ver-
plichting). Heeft een pand geen label C (of beter), dan 
loopt het volgend jaar volgens de wet het risico op een 

‘Er zijn mooie producten op de markt, 
maar ook ingewikkelde milieuregels’

Paul Huisman
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last onder dwangsom van 2.000 euro per week voor een 
gemiddeld kantoor en uiteindelijk zelfs op sluiting van 
een pand. Werk aan de winkel dus – al wordt het lastig 
voor wie in de huidige tijden van personeels- en mate-
riaaltekorten nu nog moet beginnen met vergroenen.
Een rondgang langs een aantal kantoren leert dat ver-
groening leeft, maar niet altijd tot concrete maatrege-
len leidt. Veel kantoren tonen zich sowieso terughou-
dend en willen liever niet met naam worden genoemd. 
Het idee heerst dat huurders weinig invloed hebben, 
de inbreng gering is en dat huurders afhankelijk zijn 
van de verduurzamingsplannen van verhuurders. 
Toch zijn er ook mooie initiatieven, zoals bij Banning 

Advocaten in Den Bosch. Het kantoor zit in een rijks-
monument en is daardoor uitgezonderd van een ver-
plicht energielabel. Toch heeft Banning samen met de 
vastgoedeigenaar, de afdeling erfgoed van de gemeen-
te en de provincie, het pand onlangs volledig gereno-
veerd en waar mogelijk verduurzaamd.

ONTBREKEN JURISPRUDENTIE
Vastgoedadvocaat Maaike de Wit van het Rotterdam-
se kantoor Straatman Koster Advocaten is bestuurs-
lid bij de Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ). Zij merkt 
dat vergroenen actueel is, maar ook dat er nog veel on-
duidelijkheid bestaat. ‘Vanuit de VVJ komen veel vra-

Het Groene Arbeidscontract
Het huren van een pand met het juiste energielabel en het milieuvriendelijk maken van 
de bedrijfsvoering zijn stappen in de groene richting. Bij De Roos Advocaten in Amster
dam gaan ze nog verder: ze bieden nieuwe werknemers een zogenaamd Groen Arbeids
contract aan.

Wie bij De Roos op vakantie gaat met de trein of fiets in plaats van de auto of het vliegtuig krijgt 
0,2 procent extra vakantiegeld én twee extra vakantiedagen. Om het gebruik van de auto te ontmoe
digen, is de kilometervergoeding op de fiets € 0,19 en met de auto € 0,15. De afspraken zijn vast
gelegd in een Groen Arbeidscontract. ‘We willen dat mensen nadenken. Vergroening is regelmatig 
een thema tijdens onze vegetarische lunches. We zijn een jong kantoor opgericht door millennials. 
Duurzaamheid en impact maken spreekt die generatie aan,’ vertelt Joni Uhlenbeck, CEO bij De Roos 
 Advocaten (energielabel A).

Het idee om een Groen Arbeidscontract in te voeren, ontstond een jaar geleden toen De 
Roos met Patroon Legal Design een brainstormsessie had over duurzaamheid. Het bedrijf, 
gespecialiseerd in de grafische vereenvoudiging van contracten, was net bezig met het ont
wikkelen van een Groen Arbeidscontract. Het contract is inmiddels gratis te downloaden via 
groeneovereenkomst.nl (sinds de start in december al ruim vierhonderd keer). De Roos Ad
vocaten is vooralsnog het enige advocatenkantoor dat ermee werkt.

Hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houweling (Erasmus Universiteit Rotterdam) zei onlangs op 
BNR Nieuwsradio te verwachten dat groen arbeidsrecht de komende jaren ‘on top of mind’ 
van alle arbeidsrechtjuristen gaat komen. De hoogleraar vroeg zich daarbij hardop af hoe we 
het (arbeidsrechtelijk) moeten regelen met alle ‘handjes’ die de klimaatdoelen moeten uit
voeren en wat werkgevers kunnen doen om alle klimaatdoelen te behalen.

Er zijn ook kritische geluiden op het Groene Arbeidscontract: grijpt bemoeienis met iemands 
vakantie niet te veel in op de persoonlijke levenssfeer? Creëert het geen sociale ongelijkheid? Beden
ker van de Groene Arbeidsovereenkomst, jurist Savannah Koomen van Patroon Legal Design, vindt 
van niet. ‘In het groene contract wordt niemand afgestraft, maar krijgen mensen die duurzaam wil
len werken een extraatje. Dus positief gedrag belonen. Het is altijd mogelijk om maatwerk te leveren.’

Naast de Groene Arbeidsovereenkomst heeft De Roos (44 werknemers) een bomenplantproject en 
een proBonotarget. ‘Per gedeclareerd uur planten we via Eden Reforestation Projects een boom. 
Deze worden geplant in verschillende landen waar ontbossing en kusterosie een probleem zijn, zoals 
Haïti of Madagaskar. Daarnaast hebben we een proBonotarget: 5 procent van onze tijd besteden we 
aan dossiers van organisaties met een focus op een duurzamere en socialere wereld. We zijn geen 
geitenwollensokkenbedrijf maar een goedlopend advocatenkantoor en hopen met ons beleid een 
steentje bij te kunnen dragen aan een beter milieu. Alle kleine beetjes helpen.’

Joni Uhlenbeck
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gen over verduurzamen van vastgoed in relatie tot bij-
voorbeeld het huurrecht en privaatrecht, maar ook 
over aankomende regelgeving voor het aardgasvrij 
maken van panden. Het waren tot voor kort de banken 
en verzekeraars die druk op de vastgoedeigenaren zet-
ten: niets doen betekent namelijk 
dat een pand minder waard wordt. 
Nu komt daar de druk van de dead-
line van 1 januari 2023 bij. Het las-
tige is dat de wetgeving veelal nog in 
de maak is en er geen jurispruden-
tie is over regels die er al wel zijn, zo-
als over label C. Afwachten is geen 
optie meer: het is een onontkoom-
baar proces en de sancties vanuit de 
overheid kunnen loeizwaar zijn.’
Uit eigen ervaring heeft ze ook ge-
merkt dat het soms knap lastig kan zijn om als huur-
der de verhuurder te bewegen maatregelen te treffen. 
‘We zitten in de Millennium Tower in Rotterdam, een 
gebouw dat tot een paar jaar geleden label G had. Ik 
heb destijds de pandeigenaar aangeschreven en gewe-
zen op de verplichting om aan label C te voldoen. Maar 
we zijn niet de hoofdhuurder – dat is een hotel – en zit-
ten met een aantal andere bedrijven in het pand. We 
zijn maar een kleine speler en kunnen minder mak-
kelijk een vuist op tafel slaan en afdwingen dat een 
verhuurder verduurzaamt. Gelukkig heeft onze pand-
eigenaar zijn verantwoordelijkheid genomen, want in-
middels heeft de Millennium Tower energielabel A.’
Het is ook iets wat ondernemer Yvette Watson van de 
PHI Factory, een organisatie die bedrijven stapsgewijs 
helpt om te verduurzamen, in de praktijk hoort. ‘Dan 
zegt de huurder: mijn verhuurder wil niet investeren 
of energiebeperkende maatregelen treffen. En de ver-

huurder zegt: de huurder wil niet meer betalen voor 
een duurzaam gebouw. Wij zijn het enige land in Eu-
ropa waar de pandeigenaar verantwoordelijk is voor 
de verduurzaming en de huurder voor de energiereke-
ning. In veel andere landen hebben huurders een all-in 

deal met de verhuurders. Het gevolg van 
de Nederlandse situatie is dat alle par-
tijen naar elkaar wijzen.’
Dit wordt ook wel de 
 circle of blame genoemd. 
‘Daar moet je als orga-
nisatie uit durven stap-
pen want alle partijen, 
zowel huurder als ei-
genaar, hebben elkaar 
nodig om de gestelde 
klimaatdoelen en ver-

plichte vergroeningsmaatregelen te re-
aliseren. Wij zien nu al dat onze klan-
ten als huurder van kantoorruimte de 
druk flink opvoeren bij hun verhuurder. En aan de an-
dere kant kan voor een verhuurder verduurzamen en 
renoveren van vastgoed ook waarde opleveren. Voor 
het pand, maar ook als een gezonde en inspirerende 
werkomgeving.’

AARDVERSCHUIVING
De basis voor alle milieudoelen vormt het VN-Klimaat-
verdrag van Parijs waarbij 195 landen afgesproken 
hebben om de stijging van de temperatuur wereldwijd 
te beperken. De Klimaatwet (2019) vormt de Neder-
landse invulling van dit verdrag met als doel veertig 
procent minder uitstoot in 2030. ‘Dan stelt label C aan 
energiebesparingen nog niet zo bijster veel voor hoor,’ 
stelt Tom Berkhout, hoogleraar Real 
Estate aan Nyenrode Business Univer-
siteit. ‘Wat echt invloed zal hebben, is 
de energielabel A-verplichting vanaf 
2030, nieuwe EU-richtlijnen en drasti-
sche maatregelen die bedrijven vanaf 
2024 verplicht te rapporteren over hun 
impact op het milieu. Dit gaat over de 
CSRD (Corporate Sustainability Repor-
ting Directive), de Green Deal en over 
de sustainable finance verplichtingen 
voor de financiële sector (SFDR, Sus-
tainable Finance Disclosure Regulati-
on). Het wordt een massieve berg die met een aardver-
schuiving over Nederland uitgerold gaat worden met 
een ongekende wetgevingsjungle én een gigantische 
kostenpost voor het bedrijfsleven. We moeten nu de 

Tom Berkhout

Yvette Watson

‘Alle partijen 
hebben elkaar 
nodig om 
de gestelde 
klimaatdoelen 
te realiseren’
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mouwen opstropen. Het goede nieuws is dat het voor 
advocaten die zich in het onderwerp gaan specialise-
ren enorm veel werk zal opleveren.’
Maaike de Wit (VVJ) onderschrijft dat. ‘Concreet be-
leid en wetgeving hebben veel te lang op zich laten 

wachten waardoor het nu lijkt alsof 
alles in één keer op ons afkomt. Er is 
lange tijd onvoldoende urgentie ge-
voeld en koudwatervrees geweest. Er is 
te veel gekeken naar zelfregulering en 
laaghangend fruit. De advocatuur kan 
een rol oppakken om handen en voe-
ten aan het beleid te  geven.’
Ook de Vereniging van Huurrecht Ad-
vocaten (VHA) voorziet een hoop werk. 
Bestuurslid en huurrechtadvocaat Jan 
Heikens: ‘Ieder zichzelf respecterend 
kantoor met een sectie huurrecht is al 

geruime tijd met het onderwerp bezig. De impact van 
de klimaatdoelen wordt groot en cliënten moeten wor-
den geïnformeerd en begeleid. Toch is het voor een 
deel nog onbekend terrein, terra incognita, waar het 
recht zijn weg moet vinden. De juridische betekenis 
zal zich in de rechtspraak moeten uitkristalliseren. 
Dit soort ontwikkelingen geeft altijd onzekerheid zo-

Tips
Hoe zorg je dat de eigenaar van het pand ook zijn verplichtin
gen tot verduurzaming nakomt? Duurzaam ondernemer Yvet
te Watson van de PHI Factory geeft een aantal tips:
– Ga om de tafel zitten met de verhuurder van het gebouw. 

Soms kan het lastig zijn omdat je te maken hebt met een 
Chinese vastgoedreus, tussenpartijen of omdat er meerde
re huurders in een pand zitten. Maar het helpt altijd om een 
keer te praten. Linksom of rechtsom: we moeten vanwege 
Europese klimaatakkoorden allemaal verduurzamen.

– Kijk bij het gesprek wat je er allebei uit kunt halen. Je kunt 
bijvoorbeeld afspreken dat de pandeigenaar de investerin
gen voor het energiezuinig maken van het pand betaalt en 
dat je als huurder het deel wat je minder aan stookkosten 
kwijt bent als huurverhoging voor rekening neemt.

– Stel desnoods een ultimatum: als de verhuurder geen 
maatregelen wil treffen, geef aan op zoek te gaan naar een 
andere locatie. Je hebt als huurder meer invloed dan je 
denkt.

– Leg alle afspraken vast in een zogeheten Green Lease, een 
groen huurcontract met daarin de verdeling van de lusten 
en lasten en in welke tijdspanne.

– Tot slot: kijk of je intern je bedrijfsvoering kunt veranderen 
en vergroenen. Denk aan minder vliegbewegingen en neem 
de inkoop van bedrijfsproducten onder de loep. Overstap
pen op groene energie is een mogelijk eerste stap.

dat er in ieder geval in de beginfase procedures moe-
ten worden gevoerd. Dus we verwachten dat er veel 
werk op ons  afkomt.’

GROEN DAK
Bij Allen & Overy denken ze ondertussen na welke ver-
antwoorde vergroeningsmaatregelen zij verder kun-
nen treffen. ‘Onze advocaten moeten veel reizen naar 
onder andere het hoofdkantoor in Londen en ons doel 
is vijftig procent minder te vliegen. De trein wordt 
vaak als alternatief geboekt. Maar die vertrekt maar 
drie keer per dag en is bovendien een stuk duurder 
dan het vliegtuig,’ verzucht Huisman.
Tot slot nog: het groene dak bij het advocatenkantoor 
waar een sedum-kruidenmat op moet komen. Er was 
aanvankelijk een hoop uitzoekwerk: Hoe gaat het met 
de financiering? Wie wordt de eigenaar van het groe-
ne dak? Bij wie ligt de zorgplicht voor onderhoud? Hoe 
zit het met de opstalverzekering, het appartements-
recht en het hypotheekrecht? Paul Huisman: ‘Alle sei-
nen voor de plaatsing stonden vorig jaar al op “groen”, 
maar er ligt nog steeds geen groen dak. Er is aan de 
ene kant goede subsidie vanuit de overheid, maar die-
zelfde overheid legt via de gemeente weer allerlei be-
perkende maatregelen op. Verduurzamen is een woud 
van ingewikkelde regels, wetten en soms tegenstrijdi-
ge richtlijnen. Iedereen is zoekende en probeert din-
gen uit. Het is steeds opnieuw het wiel uitvinden.’

Maaike de Wit
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Het Nederlandse Marengo-proces is groot maar 

valt qua omvang in het niet bij het Italiaanse 

megaproces tegen de ’Ndrangheta. Het vergt 

het uiterste van de betrokken advocaten.

Italiaans
 door Sanne de Boermaffia

grossiert in 
superlatieven

proces

I n Italië is het grootste strafproces uit de geschie-
denis gaande tegen de ’Ndrangheta, de maffia uit 
Calabrië. Het gaat om meer dan 450 verdachten in 

totaal, iets minder dan dertig jaar eerder bij het be-
roemde Maxiprocesso tegen de Siciliaanse Cosa Nos-
tra. Bij het huidige maxiproces zijn maar liefst 59 spijt-
optanten betrokken, meer dan negenhonderd andere 
getuigen van het OM en tweeduizend getuigen van de 
verdediging. En – ten minste op papier – ongeveer vijf-
honderd advocaten.
Het Calabrese OM gaf het strafproces de hoopvol-
le naam Rinascita, ‘Wedergeboorte’. De leden van de 
’Ndrangheta-clans in de Calabrese provincie Vibo Va-
lentia hebben zich volgens de aanklacht onder meer 
schuldig gemaakt aan moord, afpersing, woekerprak-
tijken, illegaal wapenbezit, het manipuleren van ver-
kiezingen, witwassen, fictieve overdracht van goede-
ren en allerlei soorten bedrijfsfraude. Het criminele 
netwerk is volgens het OM nauw verbonden met de bo-

venwereld. Onder de verdachten vinden zich dan ook 
opvallend veel ‘witte boorden’: medewerkers van po-
litie en justitie, een voormalig burgemeester, wethou-
ders, ondernemers en advocaten, die met de maffia 
zouden hebben samengewerkt.
De bunkerrechtbank waar de zittingen van Rinascita 
sinds januari 2021 plaatsvinden, is een speciaal ver-
bouwd callcenter op een industrieterrein bij de stad 
Lamezia Terme. De rechtszaal heeft 950 zitplaatsen 
en aan de zijkant van de zaal zijn cellen waar tiental-
len gedetineerde verdachten het proces van dichtbij 
hadden kunnen volgen. Vanwege de pandemie bleven 
tot dusver de cellen echter leeg, net als een groot ge-
deelte van de rechtszaal.
Overal in de zwaarbeveiligde rechtbank hangen scher-
men die een videoverbinding mogelijk maken met 150 
externe locaties. Met verdachten in detentie en voor-
lopige hechtenis, met kroongetuigen op geheime lo-
caties, maar ook met advocaten die niet fysiek bij het 
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proces kunnen zijn. Zo is een voormalig advocaat van 
de inmiddels overleden hoogste baas van de Siciliaan-
se maffia, Totò Riina, regelmatig aanwezig via een vi-
deoverbinding vanuit Rome.
De meeste advocaten zijn gevestigd in de provincie-
hoofdstad Vibo Valentia, vanwaar het ongeveer veer-
tig minuten rijden is naar de bunker in Lamezia. In 
de praktijk zijn er per zitting gemiddeld enkele tien-
tallen advocaten aanwezig, soms zijn ze op één hand 
te  tellen.
Diego Brancia is een van de strafpleiters die vrijwel al-
tijd present is. Hij verdedigt maar liefst dertig verdach-
ten in Rinascita. Het merendeel van Brancia’s cliënten 
wordt ervan verdacht lid te zijn van geallieerde clans 
van de ’Ndrangheta. Ook verdedigt hij een politiecom-
mandant die van corruptie en samenwerking met de 
maffia wordt verdacht.
Is met er zo veel cliënten in eenzelfde strafzaak geen 
groot risico dat er belangenconflicten ontstaan? ‘Het 
kan gebeuren dat ik gedurende het proces een cliënt 
moet adviseren om zich door een collega te laten ver-
dedigen,’ zegt Brancia. ‘In de praktijk blijkt het erg 
mee te vallen. Ik let er natuurlijk ook scherp op bij het 
aannemen van cliënten.’
Als je daar minder goed op let, kan het levensgevaarlijk 
worden. Zo is in Lamezia Terme een paar jaar geleden 
een advocaat vermoord die cliënten had aangenomen 

van clans die met elkaar in een vete verwikkeld waren.
In Italië krijgen verdachten in maffia zaken de keuze 
tussen een gewoon en een verkort strafproces. In een 
verkort proces vindt geen mondelinge 
behandeling plaats en wordt een derde 
strafkorting toegepast. Brancia heeft 
naast zijn huidige dertigtal cliënten 
ook al tien verdachten in het verkorte 
strafproces van  Rinascita verdedigd. 
Onder hen waren een leidinggeven-
de ’Ndrangheta-figuur die de geëiste 
twintig jaar gevangenisstraf (inclusief 
strafkorting) kreeg en veroordeelden 
voor minder hoge posities, die vaak la-
gere celstraffen kregen opgelegd dan 
geëist. Het lukte Brancia vrijspraak te 
krijgen voor een ondernemer in toeristische resorts 
tegen wie tien jaar was geëist. ‘De ondernemer werd 
afgeperst en het OM interpreteerde zijn gedrag als sa-
menwerking met de clan. De rechter was het met mijn 
verdediging eens en oordeelde dat hij geen mede-
plichtige, maar slachtoffer was.’

TIJDNOOD
Van de 457 oorspronkelijke verdachten in Rinascita 
kozen slechts negentig het verkorte proces. Voor regu-
liere behandeling bleven zo meer dan 350 verdachten 
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over. Het vermoeden bestaat dat er strategisch en mas-
se werd gekozen voor het gewone proces om het OM in 
tijdnood te brengen. Er ligt op de officieren grote druk 
om het strafproces in eerste aanleg binnen drie jaar 
rond te krijgen – de verdachten in voorlopige hechte-
nis moeten namelijk, ook als er nog geen vonnis is, na 
drie jaar worden vrijgelaten. Velen van hen hebben in 
Calabrië of elders ingenieus verstopte schuilbunkers 
ter beschikking en zouden direct uit het zicht van de 
autoriteiten kunnen verdwijnen.
Om vaart te maken vinden sinds januari 2021 drie à 
vier keer per week zittingen plaats. In totaal zijn er on-
geveer 250 zittingen geweest, waarin tot nu toe alleen 
nog de spijtoptanten ofwel kroongetuigen (de correc-
te Italiaanse term is collaboratori di giustizia) en an-
dere getuigen van het OM zijn verhoord door de of-
ficieren en advocaten. Zittingen duren meestal van 
10.00 tot 19.00 of 20.00 uur, met een korte lunchpauze 
rond 14.00 uur.

De verdachten die de rechtszaak volgen via videover-
binding zitten vaak met twee of drie in een kamertje, 
achteroverleunend met de armen over elkaar of juist 
met een tafel vol stapels dossiers voor zich en een pen 
in de aanslag om aantekeningen te maken.
Hoe ervaart advocaat Brancia de digitale aanwezig-
heid van zijn cliënten? ‘Vroeger waren gedetineerden 
bij zittingen achter tralies aanwezig en kon ik in de 
pauze even langs de cel lopen om met ze te praten. Dat 
vond ik een stuk prettiger werken.’
Bij elke zitplaats voor de advocaten staat een vaste te-
lefoon, waarmee ze kunnen bellen met hun cliënten. 
‘Sommigen worden in de gevangenis een beetje para-
noïde en bellen me vaak tijdens de zitting.’
Het maxiproces heeft op zijn leven vergaande invloed, 
zegt Brancia: ‘Ik moet fit blijven en goed slapen, ik 
drink niet en ik let op wat ik eet. Sinds ik aan deze zaak 
werk, werk ik zeven dagen per week. Ik heb geen so-
ciaal leven. Maar dat vind ik niet erg, want ik hou zo 
veel van mijn werk dat het mijn bestaansreden is ge-
worden.’
Vakantiedagen gebruikt hij regelmatig om naar zijn 
cliënten te reizen en ze op de hoogte te brengen van 
de voortgang van het proces. Daarvoor moet hij naar 
de zwaarbewaakte gevangenissen in het noorden en 
midden van Italië. Dat het contact tussen advocaat 
en cliënt daar gesurveilleerd wordt en er beeld- en ge-
luidsopnames van worden gemaakt, hindert Brancia 
niet. ‘Ik vind het geen enkel probleem. Integendeel, ik 
word erdoor beschermd.’
Familie van verdachten die op zijn kantoor willen 
langskomen, wijst hij de deur. Hij wil niet riskeren dat 
hem gunsten worden gevraagd die hem zouden com-
promitteren.
Zijn er repercussies te verwachten als het vonnis uit-
eindelijk tegenvalt? ‘Niet als je tijdens het proces alles 
geeft. Ik moet mijn cliënten als een leeuw verdedigen.’
Brancia zegt nooit bedreigingen te hebben gehad. Hij 
legt uit dat hij heel bewust een zeer grote afstand be-
waart tot zijn cliënten. ‘Het is voor mij essentieel dat ik 
geen vriendschappelijke of vertrouwelijke persoonlij-
ke relatie met hen aanga. Ik vraag ze nooit of ze schul-
dig zijn of niet, noch of ze mij hun versie van het ver-

Machtigste maffia

Hoewel het megaproces Rinascita er in ambitie nauwelijks 
voor onderdoet, verschilt het inhoudelijk sterk van het ‘maxi
processo’ tegen de bestuurlijke bovenlaag van de Siciliaan
se georganiseerde misdaad, dat in 1992 de wraak van Cosa 
Nostra uitlokte in de vorm van bomaanslagen op het leven van 
de rechters Falcone en Borsellino. Aangezien de ’Ndrangheta, 
de Calabrese maffia, in tegenstelling tot de Siciliaanse, geen 
verticale maar horizontale organisatiestructuur heeft, heeft de 
organisatie in elke provincie een hoogste baas. In Rinascita 
worden de ’Ndranghetaclans in de Calabrese provincie Vibo 
Valentia aangeklaagd, en de man die wordt aangewezen als 
hun hoogste baas, Luigi Mancuso.
Het megaproces onthult veel over de modus operandi van 
de ’Ndrangheta in de bovenwereld en illustreert ook de na
tionale en internationale reikwijdte van de misdaadorgani
satie. De arrestaties werden uitgevoerd in elf verschillende 
 Italiaanse regio’s en in Duitsland, Zwitserland en Bulgarije. 
De ’Ndrangheta is momenteel de machtigste maffia van Italië, 
met niet alleen operationele bases in het hele land, maar ook 
in diverse Europese landen, en bijvoorbeeld in Canada en 
Australië. Essentieel voor hun internationale groei is het geld 
dat de  Calabrese clans verdienen met de cocaïnehandel. De 
Mancusoclan voerde – zo bleek uit eerdere onderzoeken 
van Italiaanse justitie – via Nederlandse havens grote partijen 
drugs in.
Hoewel de ’Ndrangheta zich in het buitenland met opzet 
koest houdt om niet op te vallen, houden de clans in Calabrië 
hun territorium onder controle met geweld en intimidatie. Illus
tratief is de dodelijke aanslag met een autobom op een familie 
die naast een Mancuso woonde en zich niet liet afpersen om 
een deel van hun terrein af te staan.

‘Dit werk is riskant, 
maar ook verslavend’
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haal willen vertellen. Als ze me iets willen vertellen 
dan kunnen ze dat doen, maar er zijn vaak genoeg mo-
menten dat ik ze vraag te 
stoppen. Mijn interpre-
tatie van het begrip do-
minus litis is dat ik mijn 
verdediging baseer op de 
feiten die in de stukken staan. Dat is voor de verdach-
te overigens ook vaak het gunstigst. Het enige andere 
wat me interesseert is of er mensen zijn die ten gunste 
van mijn cliënt kunnen getuigen.’

PITTELLI
De relatie tussen advocaten en cliënten in maffiapro-
cessen is in Rinascita zelf een belangrijk thema ge-
worden. Allereerst vanwege de beschuldigingen van 
het OM aan het adres van Giancarlo Pittelli, een voor-
malig politicus die als strafpleiter decennialang pro-
minente ’Ndrangheta-figuren heeft verdedigd, onder 
wie Luigi Mancuso, de hoofdverdachte in Rinascita. In 
de Italiaanse pers verschenen beelden van hoe de twee 
met armen over elkaars schouders over straat liepen 
en samen uit eten gingen. In afgeluisterde gesprek-
ken praat Pittelli bijna vertederd over Mancuso. Vol-
gens het OM regelde de advocaat allerlei gunsten voor 
de beruchte clanleider en zijn netwerk. Van geheime 
informatie over onderzoeken van justitie en pogingen 
tot corruptie van rechters, tot een bezoek aan de de-

caan van de universiteit waar de dochter van Mancu-
so geneeskunde studeerde, dat ervoor zorgde dat ze 

slaagde voor een examen waar 
ze in feite voor was  gezakt.
Voor zijn verdediging in Rinasci-
ta koos Pittelli drie collega’s, van 
wie er één, Salvatore  Staiano, 

momenteel zélf ook weer wordt vervolgd. Staiano zou 
voor een voormalige veroordeelde cliënt valse gezond-
heidsverklaringen hebben geregeld zodat hij zijn ge-
vangenisstraf op een comfortabeler manier kon uit-
zitten in een privékliniek. Dat deze cliënt, voormalig 
maffialid Mantella, inmiddels samenwerkt met jus-
titie en in Rinascita als kroongetuige wordt gehoord, 
resulteerde tijdens zittingen in explosieve confronta-
ties met zijn voormalige advocaat Staiano. De spijtop-
tant beschuldigde Staiano tijdens de verhoren nota 
bene van nog serieuzere misdrijven, zoals het corrum-
peren van rechters om vonnissen te ‘repareren’, ofwel 
het regelen van lagere straffen in hoger beroep. Stai-
ano ontkent met klem alle beschuldigingen. Hij zegt 
dat Mantella liegt en hem schriftelijk bedreigd heeft 
met de dood.
Een andere belangrijke kroongetuige in Rinascita, die 
door rechters in eerdere strafprocessen geloofwaar-
dig werd bevonden, krijgt rechtsbijstand van advocaat 
Giovanna Fronte. Terwijl de verdediging van verdach-
ten van maffiamisdrijven wordt betaald door de cliën-

‘Ik vraag ze nooit of ze 
schuldig zijn of niet’

De bunker-
rechtbank bij 

Lamezia Terme
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ten zelf, wordt de rechtsbijstand van kroon getuigen 
door de staat gefinancierd. Dat houdt bepaald niet 
over. Fronte vertelt dat ze voor 33 zittingen van in to-
taal 240 uur een bedrag kreeg uitbetaald van in to-
taal 1.600 euro.
Naast de kroongetuige verdedigt zij slachtoffers die 
getuigen in het proces. Zoals Vittoria Sicari, die lange 
tijd geleden haar appartement te koop zette. Een lid 

van de Mancuso-clan deed zich voor 
als mogelijke koper en vroeg haar de 
sleutel om een aantal kamers op te me-
ten. Vervolgens nam hij direct met zijn 
gezin zijn intrek in de woning. Tot op 
de dag van vandaag, 23 jaar later, zijn 
zij nog steeds niet uit het huis vertrok-
ken. Een aangifte van mevrouw Sicari 
leverde haar niets op behalve doodsbe-
dreigingen, en pas enkele jaren gele-
den vond ze in Fronte een advocaat die 
het aandurfde om haar te verdedigen.
Giovanna Fronte, al meer dan der-

tig jaar advocaat, heeft weleens bedreigende bood-
schappen ontvangen maar naar eigen zeggen nooit 
persoonsbescherming nodig gehad. ‘Geweld van de 
’Ndrangheta heb ik zelf nog niet ondervonden, van te-
genpartijen in andere zaken overigens wel! Met name 
bij scheidingen kunnen de gemoederen hier hoog op-
lopen. Mijn auto is bijvoorbeeld verschillende keren 
vernield.’

PROCESSTUKKEN
Giuseppe Artusa is advocaat van de wederpartij, de 
man die zich het huis toe-eigende. Samen met een col-
lega verdedigt hij in Rinascita twintig verdachten. Op 
de vraag of hij ook samen optrekt met advocaten van 
andere verdachten, antwoordt Artusa: ‘We stemmen 
in de regel geen strategieën af. Maar het kan weleens 
gebeuren dat we elkaars zaken vooruithelpen en dat 
we informatie met elkaar uitwisselen. Het arrestatie-

bevel was al 14.000 bladzijden, en inmiddels bestaan 
alle processtukken samen uit honderdduizenden pa-
gina’s. Niemand van ons heeft die allemaal gelezen.’
Artusa vertelt dat dit zijn eerste maffiaproces is. ‘Ik be-
studeer al ongeveer twintig jaar de georganiseerde 
misdaad en heb veel over maffiazaken geleerd van ou-
dere advocaten. Ik ben bij de zittingen aanwezig om 
alles te volgen en mijn collega op de hoogte te houden. 
Hij bestudeert intussen de relevante delen van de pro-
cesstukken en verzorgt in de praktijk vaak de tegen-
verhoren.’
Ligt er volgens hem een sociaal stigma op het verde-
digen van maffiosi? ‘In andere delen van Italië mis-
schien wel, maar in Calabrië is daar geen sprake van,’ 
zegt Artusa. ‘Mensen leven hier al eeuwen met de maf-
fia samen en hebben een genuanceerd beeld van de 
criminele realiteit, waardoor ze minder geneigd zijn 
tot zwart-witdenken.’
Voor zowel Giuseppe Artusa als Diego Brancia vormt 
Rinascita de climax van hun carrière tot nu toe. Wat 
Brancia betreft, loopt de zaak nog lang door. ‘Dit werk 
is riskant, maar ook verslavend. Het proces geeft me 
een enorme adrenalinekick en ik ben bang dat ik na 
afloop in een soort depressie geraak. Ik zal een proces 
nodig hebben dat minstens even complex, raadselach-
tig en uitdagend is als Rinascita. Het lijkt me onwaar-
schijnlijk dat zoiets voorhanden zal zijn.’

‘Geweld van de ’Ndrangheta heb 
ik zelf nog niet ondervonden’

Giovanna Fronte

Sanne de Boer is auteur van ‘Mafiopoli: 
een zoektocht naar de ’Ndrangheta, 
de machtigste maffia van Italië’ 
(Nieuw Amsterdam, 2020). Ze woonde 
gedurende anderhalf jaar zittingen van 
het megaproces in Calabrië bij. Deze 
reportage is mede mogelijk gemaakt door 
het Steunfonds Freelance Journalisten.
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We nemen z.s.m. contact met je op.

ADVOCATEN 
die toe zijn aan iets nieuws

www.kzbradvocaten.nl

RUIMTE BESCHIKBAAR VOOR EEN ZELFSTANDIG WERKEND 
ADVOCAAT O.B.V. KOSTENDELING.

Korvinus Zandt Bruinsma Rafik Advocaten is op zoek naar een gedre-
ven advocaat die een werkplek wenst in te nemen in ons kantoor in 
het centrum van Amsterdam. 

Je kunt bij interesse mailen naar: info@kzbradvocaten.nl. Wij gaan 
graag met je in gesprek over een eventuele samenwerking. 



Behaal nu ef� ciënt 
uw PO-punten

www.po-online.nl/ontdek

Als advocaat wilt u bovenop de veranderende wet- en

regelgeving zitten. Bij PO-Online krijgt u onbeperkt toegang 

tot een praktijkgericht aanbod van ruim 100 online 

cursussen. In een paar uur helemaal op de hoogte zijn van 

een nieuw onderwerp, gebracht door experts uit de praktijk 

en wetenschap? Voor advocaten die bij PO-Online nascholen 

is het al jaren de normaalste zaak van de wereld.

Benieuwd naar het gemak van online nascholing? 

Probeer nu een gratis proefcursus t.w.v. 1, 2 of 3 PO-punten. 

Uw goed recht

Al duizenden advocaten gingen u voor!

Nascholen bij PO-Online

 Onbeperkt toegang tot het uitgebreide 

nascholingsaanbod

 Vakinhoudelijk en actueel

 Keuze uit meerdere jaarabonnementen 

(10, 15 of onbeperkt aantal PO-punten)



43

vak & mens  interview

Advocatenblad 2022  07

T irelli: ‘De delegatie was met name geïnteres-
seerd in ons zwaarste gevangenisregime 41-bis 
en in de vraag of het zinvol was om dit in Neder-

land te implementeren. Het meest zwaarbewaakte re-
gime in Nederland is op veel punten al net zo zwaar als 
het Italiaanse. Wel blijkt het noodzakelijk om strenger 
toezicht te krijgen op de communicatie van gevange-
nen met de buitenwereld, om te voorkomen dat ze van-
uit de gevangenis blijven leidinggeven aan of samen-
werken met hun criminele netwerk.’
In de Italiaanse wet is artikel 41-bis van de Wet op 
het gevangenisbeheer, ook bekend als carcere duro 
(hard gevangenisregime), een bepaling uit 1975 die 
de minister toestaat bepaalde gevangenisregels op 
te schorten. Tirelli: ‘In Italië is 41-bis ingevoerd om 
zeer zware criminelen te verwijderen uit het territo-
rium waar ze probeerden de dienst uit te maken. Een 
maffiabaas uit het zuiden van Italië wordt bijvoor-
beeld in een zwaarbewaakte gevangenis in het noor-
den ondergebracht. Omdat Nederland een klein land 
is, adviseerde ik de Nederlandse ministers om te over-
wegen extreem zware criminelen elders in het ko-
ninkrijk onder te brengen, bijvoorbeeld op Aruba. De 
door hen gekozen advocaat zou je moeten laten verge-
zellen door een lokale pro-Deoadvocaat – iets wat bij-
voorbeeld al in Duitsland gebeurt. Om te voorkomen 
dat advocaten als boodschappers naar de buitenwe-
reld voor hun cliënten fungeren, is dat een betere op-
lossing dan het maken van videoregistraties van ge-
sprekken tussen advocaten en hun cliënten, iets waar 
ik absoluut tegen ben.’
Tirelli vraagt zich wel af of Nederland een gevangenis-
regime zoals 41-bis zou moeten introduceren. ‘Het valt 
mij op dat Nederlanders internationale drugscrimi-
naliteit vaak ten onrechte gelijkstellen aan maffia. Het 

onderscheid tussen maffiose en andere georganiseer-
de criminaliteit, zoals dat in het Italiaanse wetsarti-
kel 416-bis is geformuleerd, gaat om controle over het 
territorium. Met name politieke controle – door het 
beïnvloeden van verkiezingen, en door corruptie en 
intimidatie van politiek bestuur – maar ook controle 
op het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door 
middel van afpersing. Bovendien oe-
fenen maffiose organisaties door inti-
midatie ook sociale controle uit op de 
maatschappij: ze dwingen mensen te 
zwijgen over hun misdrijven. Neder-
land doet er goed aan het Italiaanse 
wetsartikel 416-bis eerst diepgaand te 
bestuderen, en alvorens het in te voe-
ren, aan te passen aan de lokale situa-
tie, om vervolgens te kunnen bepalen 
voor welk soort criminelen het zinvol is 
een speciaal zwaarder gevangenisregi-
me te implementeren.’
Tirelli, tevens voorzitter van de strafpleitersvereni-
ging Camere Penali, denkt verder dat de Nederland-
se advocatuur er goed aan doet rechtsbijstand aan fa-
milieleden via de gedragsregels te beperken. ‘Iemand 
die verdacht wordt van bepaalde zware misdrijven 
zou absoluut niet mogen worden verdedigd door een 
 familielid.’
Rechtszittingen waarbij de verdachte via video in ver-
binding staat, zijn in zijn ogen geen enkel probleem. 
‘Een kwalitatief goede videoverbinding hoeft geen en-
kele invloed te hebben op een verhoor, terwijl het ver-
voer van verdachten veel geld kost en riskant is. Be-
langrijker is dat de communicatie tussen advocaat en 
verdachte niet geregistreerd wordt en niet kan worden 
gebruikt als bewijs.’

Advies van eenItaliaanse
confrèreDe Italiaanse strafrechtadvocaat Alexandro 

Maria Tirelli ontmoette in juni de 

Nederlandse ministers van Justitie en voor 

Rechtsbescherming, die naar Rome waren 

gekomen om lessen te trekken uit de Italiaanse 

aanpak van zware georganiseerde criminaliteit.  door Sanne de Boer

Alexandro Maria 
Tirelli
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D e Bossche vestiging van LXA Advocaten ligt op 
zo’n typisch dertien-in-een-dozijn kantoren-
park, vlak naast het Brabantse provinciehuis. 

Genoeg parkeerruimte, ruim bemeten werkplekken, 
veel meer is er niet over te zeggen. Op de gevel staat 
groot LXA The Law Firm. ‘Ja, dat moeten we nog ver-
vangen, The Law Firm vonden we te afstandelijk, daar 
komt gewoon Advocaten te staan,’ vertelt partner Nina 
Meuwese (37). De groene en witte huisstijlkleuren zit-
ten ruim in de aankleding van de entree verwerkt, met 
als eyecatcher een levensgrote felgroene neushoorn. 
Waarom staat die er? Gewoon mooi, hij hoort er echt 
bij, weet de receptioniste te vertellen. Veel meer moe-
ten we er niet achter zoeken. Zo ook niet achter de 
naam, LXA. Meuwese: ‘We zijn ooit afgesplitst van 
belastingadvieskantoor Taxperience en gingen als 
Legal Experience Advocaten verder. Dat is afgekort 
naar LXA.’
Het kantoor bestaat pas tien jaar en komt voort uit 
de wens van de oprichters om plezier en hard werken 
naar eigen inzicht te combineren. Die eigen manier 
is een van de aandachtspunten van ‘veurzitter’ Tho-
mas Berendsen (46), vertelt hij tijdens de lunch, die 
dagelijks vers wordt bereid in het LXA Café, de bruine 
kroeg in het pand. ‘Ik ben verantwoordelijk voor het 
bewaken van de cultuur. Belangrijk daarin is dat we 
echt met plezier samenwerken en dat niemand zich 
beter voelt dan een ander. Je moet je hier echt thuis 
voelen.’ Advocaat-stagiair Job de Wert (27) illustreert 
met een voorbeeld: ‘Ik had laatst wat twijfel over een 

Het kantoor van LXA Advocaten doet van 

buiten wat kil aan. Een stevig contrast 

met de informele sfeer die binnen heerst.

LXA Advocaten

Wie:  65 advocaten en ondersteuning.
Waar: Den Bosch en Amsterdam.
Hoe: Fullservice commerciële praktijk.

sollicitant. Hij voldeed aan alle formele vereisten, 
maar ik kreeg er geen gevoel bij. De partner voor wie 
ik werk, raadde aan de kandidaat uit te nodigen voor 
een etentje in een restaurant in de buurt. Een erg ge-
zellige avond, waar ook de persoonlijke klik goed was. 
Hij gaat naar de volgende ronde.’
Ongeveer op dezelfde informele manier gaat het ook 
bij de recruitmentsessies op universiteiten, vertellen 
Berendsen en De Wert: ‘Dat besteden we niet uit aan 
student-recruiters, er gaat altijd een partner mee. Stu-
denten waarderen dat en zien aan onze interactie dat 
we niet alleen zeggen dat we laagdrempelig zijn, maar 
dat ook daadwerkelijk zijn.’
Eerder op de ochtend leidt Nina Meuwese het over-
leg van haar team, procesrecht en arbitrage. De eer-
ste vraag: ‘Hoe was je weekend?’ Het wel en wee van 
de collega’s komt aan bod, de een vertelt over de ziekte 
van zijn kind, de ander over een inbraak bij hem thuis. 
De persoonlijke onderwerpen worden afgewisseld 
met zakelijke. De teamgenoten weten veel over elkaars 
dossiers en bieden hulp aan waar nodig. Na afloop ver-
telt Meuwese waarom ze graag bij het kantoor werkt: 
‘Ik wil in de Champions League spelen. We doen echt 
op het hoogste niveau mee, en zijn nu ook actief met 
het uitbreiden van ons internationale netwerk. Dat 
trekt grote klanten aan, maar de menselijke maat zit 
er tegelijk ook echt in. Toen ik net mijn contract had 
getekend, werd mijn moeder erg ziek. Nog voordat ik 
hier iets had laten zien, kreeg ik alle ruimte voor zorg-
verlof.’ Lachend vult ze aan: ‘Het was voor mij ook wel 
wennen dat iedereen zo betrokken is. Iedereen vindt 
overal iets van.’ Ook de M&A-collega’s uit het team van 
partner Carel Henderson zijn goed op de hoogte van 
elkaars werk. Hendersons hond drentelt door de werk-
kamer, geduldig op zoek naar een aai over zijn kop. 
Onverstoorbaar bespreekt Job de Wert zijn projecten. 
‘Ja, ik heb nog wel ruimte.’ Vanuit huis bellen twee 

  door Erik Jan Bolsius 
beeld Angeline Swinkels

Zacht van 
binnen

het verschil
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collega’s in. Thuis en op kantoor werken, loopt sinds 
 COVID naadloos in elkaar over, vertellen ze. Nee, daar 
is geen beleid voor.

LEVENDIG
Erg veel beleid is er volgens overname-advocaat Mar-
nix Geraerts (33) niet nodig om een advocatenkan-
toor te runnen. Hij is vanuit kantoor Amsterdam een 
dag in Den Bosch aan het werk: ‘Ik geloof wel in het 
romantische idee dat het goedkomt als je hard werkt, 
goed werk levert en dat met plezier doet. Het moet 

leuk zijn, ook het contact met klanten. Bij elke trans-
actie zit ook een onderneming aan de andere kant van 
de tafel. Regelmatig worden we bij een volgende deal 
door zo’n partij gebeld.’
Een carrièrepad heeft Geraerts niet voor zichzelf uit-
gestippeld. Het was ook niet zijn hoogste doel om ad-
vocaat te worden. ‘Waarom ik het zo’n geweldig vak 
vind? Dit is het meest complete beroep dat ik kan be-
denken, door de combinatie van werkzaamheden en 
contacten. Het is inhoudelijk uitdagend, en tegelijk 
heel sociaal en levendig. Bij elke transactie zijn zo-
veel interessante mensen betrokken, die vergeet je 
nooit meer.’
Geraerts vertelt dat het Amsterdamse kantoor voor-
al transactiewerk doet, waar hij inmiddels redelijk 

zelfstandig zijn eigen praktijk kan runnen. ‘We wer-
ken vaak voor venture capital-bedrijven. Omdat we dit 
vaak doen, weet je snel waar het om gaat. Je leert door 
al die documenten, overeenkomsten, wet- en regelge-
ving, gespreksnotities, notariële stukken en de onder-
liggende cijfers heen kijken om er voor je cliënt nuttige 
informatie uit te halen. Bij venture capital-transacties 
is dat bijvoorbeeld de vraag wie de economische ei-
gendom heeft. Ik zie dan snel genoeg of mijn klant vol-
doende aandelen krijgt. Vaak is het ook een kwestie 
van je gezond verstand gebruiken. Dat klinkt logisch, 

maar toch moeten we daar jonge collega’s in opleiden, 
omdat ze dat vaak op de universiteit een beetje kwijt 
zijn geraakt.’
Job de Wert volgde niet zozeer zijn gezond verstand als 
wel zijn gevoel, toen hij bij LXA ging werken, in 2020. 
Hij ging er tijdelijk als werkstudent aan de slag, maar 
had zijn zinnen gezet op een baan aan de Zuidas, ver-
telt hij eerlijk. ‘Daar wilde ik een paar jaar werken, 
voor mijn cv. Maar dit kantoor paste gelijk zo goed bij 
me. Wat dat is? De nuchterheid, je kunt hier jezelf zijn. 
Het werken voor ondernemers vind ik mooi, het zijn ei-
genwijze mensen, maar ze waarderen jou echt als spe-
cialist. Het klinkt misschien raar, maar ik wil graag 
helpen. Dus ik word blij als een klant zegt dat hij het 
fijn vindt hoe we alles voor hem geregeld hebben.’

‘Ik geloof wel in het romantische idee dat het goedkomt als 
je hard werkt, goed werk levert en dat met plezier doet’

LXA-advocaten 
Marnix Geraerts (l.), 
Nina Meuwese en 

Job de Wert.
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In juli overleed voormalig strafpleiter Piet Doedens, 

op 79-jarige leeftijd. Jan-Hein Kuijpers haalt 

herinneringen op aan zijn goede vriend en leermeester.

H et was in 1992 dat ik Piet Doedens voor het 
eerst ontmoette, destijds een van de bekend-
ste en toonaangevendste strafpleiters van 

het land. Ik werkte bij een pizzeria in Oss, om bij te 
kunnen dragen aan mijn rechtenstudie aan de Til-
burgse Universiteit. De neef van de eigenaar bezat 
ook een pizzeria, in Nijmegen. Hij werd in de keuken 
van zijn restaurant overvallen door een waanzinnige. 

De laatste overleefde die aanval niet. De neef werd ge-
arresteerd en diens bijstand werd verzorgd door ad-
vocaat Piet Doedens. Ik besloot het verloop van het 
proces in het Paleis van Justitie in Arnhem zo veel mo-
gelijk te gaan volgen.
Na een van de zittingen vroeg ik Doedens een handte-
kening te zetten op de Hazewinkel-Suringa, het hand-
boek materieel strafrecht, in die tijd verplichte kost 

Marktkoopman
in strafrecht

 door JanHein Kuijpers
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voor iedere rechtenstudent. Doedens toonde zich een 
aardige, geïnteresseerde man en signeerde het boek. 
Daardoor wist hij ook welk gezicht hoorde bij de brief 
die ik hem later schreef met het verzoek om een stu-
dentenstage. Na het urenlange gesprek op zijn kan-
toor dat volgde, waar hij grotendeels aan het woord 
was, werd ik aangenomen. Vanaf dat moment was ik 
niet meer uit zijn praktijk weg te slaan.
Een van de eerste kwesties die ik zelf, in zijn naam, 
mocht behandelen, was het indienen van een gratie-
verzoek voor de Italiaanse neef uit Nijmegen. Van de 
drie jaar gevangenisstraf die hij kreeg, haalde de ko-
ningin er achttien maanden af.
Piet Doedens en ik hadden een klik, zowel zakelijk 
als persoonlijk. Hij betrok mij bij vrijwel elke zaak. 
We waren samen veel onderweg, per spoor, naar de 
rechtszaal en naar lezingen die hij in het land gaf. Op 
de terugreis kreeg ik op het station vaak de opdracht 

de hoofdconducteur te zoeken met het verzoek om een 
kurkentrekker te lenen. In de trein werd dan de fles 
wijn die hij als dank had gekregen soldaat gemaakt.
De eerste jaren werkte ik als student, vervolgens even 
als juridisch medewerker en later jarenlang als ad-
vocaat-medewerker. Piet was vanzelfsprekend mijn 
patroon. Dankzij hem werd ik steeds omgeven door 
strafzaken, met cliënten zoals De Juliët bende, Cees 
H., Charles Z., Ronald van E., Bertus K. en Henk R.
Vrijwel alle IRT-zaken die speelden en die vele vraag-
tekens opriepen daar waar het de opsporing betrof, 
heb ik samen met Piet Doedens van binnenuit mee-
gemaakt. Het waren voor mij gouden tijden, waarin ik 
het vak leerde. Het was hard werken, pionieren en ook 
vooral goed uitkijken om zonder kleerscheuren uit de 
strijd te komen. Want justitie verdacht – ons – de ver-
dediging er officieus van in de Zwolsman-zaak over 
gestolen opsporingsinformatie te beschikken, heling 
dus. Mocht dat al zo zijn geweest, dan waren wij van 
mening dat we een hoger doel dienden, zoals Piet dat 
uitlegde. In zijn ogen was de materiële wederrechte-
lijkheid door het toch te gebruiken afwezig. Immers, 
strafvorderlijk gaat er bij het recht op een eerlijk pro-
ces niets boven het grondbeginsel van een eerlijke en 

transparante opsporing. Tenminste, toen nog niet.
De president van het Amsterdamse gerechtshof was 
dat uiteindelijk met ons eens. Den Haag wist vervol-
gens niet hoe snel men de Wet Bijzondere opsporings-
bevoegdheden (BOB) in elkaar moest sleutelen.
Piet Doedens was voor de duvel niet bang. Hij bekeek 
elke zaak als ware het een partituur, een muziekstuk. 
De muziek was een rode draad, er moest een deuntje 
inzitten. Hij was een redenaar als geen ander. Volume 
en snelheid gingen hand in hand; toonhoogten, tem-
po en volume waren zijn instrumenten. Meestal licht-
voetig en met humor, soms met zuur, altijd met relati-
veringsvermogen.
‘Je staat op de markt, je moet je verhaal verkopen,’ zei 
hij altijd. ‘Als je te veel voorleest, vallen de rechters in 
slaap. Ze moeten het fijn vinden dat jíj komt en niet 
zo’n zuurpruim, wat voor zaak het ook is.’ Dat was zijn 
credo, dat ik goed in mijn oren heb geknoopt.

Acht jaar lang mocht ik met Piet samen-
werken. In de ruim vijfentwintig jaar 
dat ik ‘het baantje’, zoals hij het noem-
de, inmiddels zelf uitoefen, ben ik nie-
mand tegengekomen die ook maar in 

de buurt komt van zijn niveau, het ware strafpleiten.
Dossierkennis van voor naar achter en alleen de meest 
noodzakelijke stukken mee naar de zitting, in een dun 
tasje van nog geen decimeter dik. Ken je stukken. Als 
het niet paste, opnieuw het dossier lezen en de essen-
tialia verder uitdunnen zodat het ritsje wel dicht kon. 
De eerste jaren gaf ik hem regelmatig te veel stukken 
mee en kon het tasje niet dicht. Stond ie ’s morgens 
vroeg achter zijn bureau te vloeken. Maar ja hij moest 
snel de trein halen, dus nam hij alles maar mee. Kreeg 
ik er ’s avonds van langs. Vooral die keer dat ik er een 
Wehkampcatalogus bij had gestopt. Daar kon hij pas 
veel later om lachen.
Onze laatste gezamenlijke actie was in 2000, de ont-
meningsschikking tussen OvJ Fred Teeven en ver-
dachte Cees H., die later uitmondde in de bonnetjes-
affaire. Piet was toen al jaren ziek. Nadat ik in 2001 
mijn eigen kantoor was begonnen, hielden we contact 
waarbij Piet via de kranten mijn doen en laten volgde. 
Zijn herseninfarct in 2007 was een zware klap, vooral 
omdat hij daarna niet meer kon pleiten.
Het heengaan van mijn goede vriend is opnieuw heel 
verdrietig. Piet Doedens was een prachtmens, geboren 
voor de strafpleiterij. Ik mis hem.

‘Piet Doedens bekeek elke zaak als 
ware het een partituur, een muziekstuk’
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Wij zijn een hecht, collegiaal team dat  bestaat uit 
strafrechtadvocaten en juridisch medewerkers, 
ondersteund door ervaren en gedreven 
secretaresses;
Ons team bestaat uit deskundige collega’s om 
mee te sparren. Tijdens het wekelijkse 
kantooroverleg bespreken we zaken en 
jurisprudentie, alles met het doel om elkaar naar 
een hoger niveau te tillen;
Daarbij past dat wij de mogelijkheid bieden tot 
specifieke specialisatie binnen het strafrecht;
Daarnaast zijn wij een opleidingskantoor, wat 
betekent dat wij voortdurend op zoek zijn naar 
jong talent dat het beste uit zichzelf wil halen;
We delen onze kennis ook buiten kantoor door het 
geven van goed bezochte cursussen voor 
advocaten;
Iedereen krijgt de kans om mee te werken in 
interessante spraakmakende zaken;
Om op hoog niveau te kunnen werken, beschikken 
wij over de beste faciliteiten, waaronder een 
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toegang tot de belangrijkste literatuur en 
jurisprudentie;
Onze advocaten werken in loondienst met een 
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(buitenlandse) kantooruitjes. Maar ook heidagen 
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Daamen, advocaten., Daamen, advocaten. is een advoca-
tenkantoor in strafzaken te Maastricht met landelijke prak-
tijk.

Er is ruimte voor een ambitieuze en getalenteerde strafplei-
ter die een eigen praktijk heeft (of kan opbouwen), maar 
ook in teamverband aan zaken kan werken.

Profi el 
Uiteraard beschik je over de basiseigenschappen van een 
strafpleiter: je bent juridisch en analytisch sterk, sociaal 
vaardig, accuraat, stressbestendig, fl exibel en hebt geen 
9-tot-5-mentaliteit. Bij voorkeur heb je al relevante werker-
varing en beheers je meerdere vreemde talen. Daarnaast 
kun je je committeren aan de kantoorfi losofi e, o.a. reizen 
met OV en volledig digitaal werken.

INTERESSE? Stuur je sollicitatiebrief, CV en cijferlijst(en) 
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D eze zomer bleek dat het taxiplatform Uber niet al-
leen aan de touwtjes van vijf miljoen chauffeurs 
trekt, maar ook aan die van invloedrijke bestuur-

ders zoals Neelie Kroes. Tegen de regels lobbyde de oud-
EU-commissaris al tijdens haar afkoelperiode voor de taxi- 
cowboys bij Rutte en andere bewindspersonen. ‘Wat willen 
we dat Neelie hierna doet?’ brainstormt de Uber-top in via 
diverse media gelekte documenten.
‘Please hit the kill switch ASAP…’ zo mailde Uber-oprichter 
Travis Kalanick in maart 2015. Controleurs van de gemeen-
te Amsterdam rammelden die ochtend aan de poort van zijn 
Europese hoofdkantoor. De app ging offline en ‘netwerk-
Neelie’ werd eropuit gestuurd om de weerspannige filiaal-
chef uit de politiecel te kletsen. Kalanick bedankte de oud-
politica omstandig voor haar nog onbezoldigde ijver.
Als EU-commissaris Mededinging deelde Kroes miljarden-
boetes uit aan Windows en Intel. Ze zal in die tijd zijn in-
gepakt door veelbelovende pitches van Uber en andere plat-
forms. Hoe ze met ‘disruptie’ monopolies gingen breken, 
waarna iedereen met zijn eigen auto, fiets, luchtbed, zelf-
gebakken pizza of cryptomunt kon concurreren op de plat-
te wereldmarkt. Maar in 2015, tijdens de inval, waren de 
platforms zelf al dominant geworden. Ze zorgen voor meer 
in plaats van minder ongelijkheid. De fietskoeriers, pop- 
chauffeurs en cateraars betalen steeds hogere commissies 
aan het platform, maar kunnen niet meer zonder.
Kroes beweert dat ze in 2015 in het kader van een neven-
functie lobbyde voor jonge, frisse start-ups van eigen 
 bodem. Soms ging het in die gesprekken toevallig ook even 
over dat miljardenbedrijf, bij wie ze een dag na haar afkoel-
periode op de loonlijst kwam. ‘Zwak,’ oordeelt advocaat 
Jan Hein Mastenbroek, die namens de FNV procedeert te-
gen Uber, ‘geef dan gewoon toe dat je betrapt bent. Dit over-
tuigt niet.’

Maar sportief toegeven is niet de stijl van de taxigigant, weet 
hij uit eigen ervaring. Deze zomer kwam Uber weer even bo-
ven te liggen. Het gerechtshof Amsterdam wees een dwang-
som van € 100.000 per dag af, die Mastenbroek namens de 
vakbond had geëist. Want Uber behandelt zijn vierduizend 
Nederlandse chauffeurs nog altijd niet als werknemer, ter-
wijl ze dat wel zijn, zo oordeelde de rechtbank vorig jaar. 
Uber ging in hoger beroep en hoeft van het hof in afwachting 
van het arrest nog niets te veranderen. ‘De einduitspraak 
verwacht ik volgend voorjaar,’ zegt Mastenbroek, ‘jammer 
dat we de dwangsom niet kunnen gebruiken, maar ik heb er 
alle vertrouwen in dat het hof uiteindelijk tot eenzelfde oor-
deel zal komen als de rechtbank, net als bij  Deliveroo.’
Rechters en advocaten in heel Europa hebben het druk met 
arbeidszaken tegen platforms. Mogen ze onder het mini-
mumloon betalen? Wat als een opgejaagde maaltijdkoerier 
een ongeluk krijgt of ziek wordt? Mag een chauffeur zonder 
uitleg van het platform worden gegooid, als het algoritme 
bepaalt dat hij niet voldoende rendeert?
Die vragen hebben ook de volle aandacht van de opvolgers 
van Kroes in Brussel. Er ligt nu een richtlijn Platform-werk 
bij het Europees Parlement, dat platform-werkers beter gaat 
beschermen. De criteria uit ons Burgerlijk Wetboek zijn aan-
gevuld met vijf kenmerken: het platform bepaalt de hoog-
te van de vergoeding, de dienstkleding, het toezicht (via de 
app) op kwaliteit en omzet, het rooster en eventuele boetes. 
Een vijfde aanwijzing is als de medewerker wordt belem-
merd om zelf klanten te werven. Zijn twee van de vijf crite-
ria van toepassing, dan is sprake van schijnzelfstandigheid.
Ondertussen onderzoekt de commissie de affaire-Kroes. Als 
straf overweegt ze het pensioen van hun nu 81-jarige oud-
collega (deels) in te trekken. De pensioenen voor platform- 
werkers zijn – ook met de nieuwe richtlijn – nog lang niet 
geregeld.

Internetplatforms als Uber wanen zich 

‘über’ de wet, maar Europa slaat terug.

advocaat en algoritme

 door Marco de Vries

App of 
arbeidscontract?
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Voorkom valse start  
bij fraudeonderzoek

Hoffmann Vertrouwen is goed, Hoffmann is beter

Nederland werkt weer op kantoor of op de zaak.  
Door het vele thuiswerken is er minder controle mogelijk 
geweest binnen bedrijven. De focus lag voornamelijk op  
het aanpassen aan de veranderende omstandigheden.  
We merken bij Hoffmann dat mede hierdoor fraude en/of 
vermeende misstanden binnen bedrijven nu pas worden 
opgemerkt of gemeld. En wanneer je het eenmaal weet wil 
je er wat aan doen. Hoffmann ziet dat bedrijven waar een 
mogelijke fraude heeft plaatsgevonden soms zelf eerst op 
onderzoek uitgaan. Helaas gebeurt dit in veel gevallen niet 
op de juiste manier, met als gevolg dat goed en gedegen 
onderzoek bemoeilijkt wordt.

Bevindingen die worden vastgesteld door een onafhankelijk 
onderzoeksbureau zijn beter te gebruiken in een procedure. 
Hoffmann heeft 60 jaar ervaring in het onderzoek doen naar 
fraude en integriteitsschendingen. Wij werken samen met 
verschillende advocatenkantoren en onze specialisten 
denken graag mee vóór het onderzoek van start gaat. 
Gezamenlijk komen we tot een doordacht plan van aanpak. 

Bij spoed
24/7 bereikbaar

Neem contact op met 
onze specialisten voor 
een intakegesprek

Scan de QR code voor 
meer informatie op 
onze website
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Deken
in ballingschap

 door Kees Pijnappels

Met de taliban aan de macht zijn advocaten in Afghanistan 

hun leven niet zeker. Een enkeling wist op tijd te vluchten, 

onder meer naar Nederland en België. Onder hen een 

deken, die in ballingschap poogt de moed erin te houden.

E lke dag probeert de 42-jarige Ahmad Rafi Nadi-
ri collega’s in Afghanistan online te bereiken. 
Dat lukt lang niet altijd, niet iedereen heeft er 

gemakkelijk toegang tot internet. ‘Het voornaamste 
wat ik probeer te doen is moed inspreken, de hoop le-
vend houden. Soms kunnen we concreet hulp bieden. 
Maar de leefomstandigheden in Afghanistan worden 
steeds moeilijker.’
Straf- en familierechtadvocaat Nadiri was tot de 
machtswisseling bestuurslid van de Afghanistan In-
dependent Bar Association en deken van de weste-
lijke regio Herat. De AIBA bestaat de facto niet meer 
omdat de taliban de onafhankelijkheidsstatus teniet 
hebben gedaan. Elke Afghaanse advocaat moet zich 
opnieuw registreren bij het ministerie van Justitie. Al-
leen advocaten die zich conformeren aan het taliban-
regime worden toegelaten. Vrouwen zijn bij voorbaat 
 uitgesloten.
Zelf slaagde Nadiri er vorig jaar augustus ternauwer-
nood in te vluchten, geholpen door de NAVO en het 
Belgische leger. Hoewel de taliban de hoofdstad Ka-
bul al in handen hadden, konden Nadiri en zijn gezin 
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nog mee op een vlucht naar Islamabad, en van daaruit 
naar Brussel. ‘Er was extra haast geboden bij mijn ver-
trek omdat ik al verschillende bedreigingen had ont-
vangen van de taliban. Als AIBA-bestuurslid hield ik 
me bezig met mensen- en vrouwenrechten. Bovendien 

was ik ook betrokken bij een project van de NAVO. 
Ik kon geen moment langer blijven.’
Met acht anderen werkte Nadiri samen in een meer-
jarig NAVO-project, om militairen wegwijs te maken 
in de Afghaanse cultuur. Vijf dagen na zijn evacuatie 
haalde het Nederlandse leger zes van zijn teamleden 
weg uit Kabul. Zij wonen momenteel in Gouda, met 
hun gezin. Onder hen drie advocaten. Twee teamle-
den konden niet op tijd worden geëvacueerd en bleven 
achter. Zij wonen nog in Herat, onder moeilijke om-
standigheden, zegt Nadiri. ‘Af en toe hebben we con-
tact, ze zijn ondergedoken.’
Nadiri, zijn vrouw (ook advocaat) en hun twee kinde-
ren wonen in het Vlaamse Roeselare, in een tijdelijke 
woning. Van daaruit onderhoudt hij niet alleen con-
tact met zijn vaderland, maar probeert hij ook de wes-
terse aandacht vast te houden. ‘Vooral de vrouwen in 
Afghanistan hebben het moeilijk, de vrouwelijke ad-
vocaten in het bijzonder. Bijna een derde van de zes-
duizend Afghaanse advocaten is vrouw. Zij mogen hun 
werk niet meer doen, ze worden als het ware gegijzeld, 
zijn gevangene in eigen land. Heel recent pleegde een 
vrouwelijke advocaat zelfmoord omdat ze geen uitweg 
meer zag. Ze mocht niet meer buiten de deur werken 
en evacuatie bleek niet mogelijk.’
Slechts een paar honderd advocaten hebben Afghani-
stan weten te ontvluchten, schat Nadiri. Een handvol 
verblijft momenteel in Nederland. ‘Er lagen wel plan-
nen voor de evacuatie van rechters en openbaar aan-

klagers, maar niet voor advocaten. Die waren op zich-
zelf aangewezen.’
Advocaten die zich hebben ingezet voor mensenrech-
ten in het algemeen of voor vrouwenrechten in het bij-
zonder zijn hun leven niet zeker, zegt Nadiri bezorgd. 

‘Het probleem is dat de taliban 
beschikken over de databank 
van de AIBA en daarmee over 
alle gegevens van advocaten. 
Iedereen die zich heeft inge-
zet voor mensenrechten wordt 
eruit gepikt. Het is slechts een 

kwestie van tijd voordat ze in de gevangenis belanden.’
Extra complicatie is dat de taliban alle gedetineerden 
op vrije voeten hebben gesteld zodra ze de macht had-
den overgenomen. ‘De meesten van hen zijn taliban-
leden. Veel advocaten worden door deze mensen be-
dreigd.’
Samen met andere gevluchte bestuurders van de AIBA 
en met steun van de IBA (International Bar Associa-
tion) probeert Nadiri de advocatenorde nieuwe leven 
in te blazen, in ballingschap. Ze hopen in Brussel een 
nieuw hoofdkantoor in te richten, maar elk ander Eu-
ropees land voldoet ook. Via de ‘AIBA in Exile’ willen ze 
druk blijven uitoefenen op het talibanregime en hulp 
bieden aan individuele advocaten. ‘Een groot aantal 
advocaten moet zo snel mogelijk het land uit. Alleen al 
in Herat gaat om ongeveer 25 vrouwen en 35 mannen 
die op de zwarte lijst van de taliban staan. Soms sla-
gen we erin een evacuatie te organiseren, samen met 
de CCBE of met de Duitse orde van advocaten.’
Nadiri zelf leert ondertussen Nederlands in de hoop 
betaald werk te vinden en daarmee ook een woning. 
‘Dat is een probleem waar ook de Afghaanse advoca-
ten mee kampen die in Nederland zitten. Het zou fijn 
zijn als Nederlandse advocaten hun vakgenoten kun-
nen helpen bij de integratie. Hulp bij de oprichting 
van de AIBA in ballingschap is eveneens meer dan 
welkom. Maar ook financiële steun kan ons helpen 
om onze mensen in Afghanistan bij te staan en hun 
leven te redden.’

‘Het probleem is dat de taliban beschikken 
over de databank van de AIBA en daarmee 
over alle gegevens van advocaten’
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Laat dat jaarlijkse kerstcadeau maar 

zitten en stop je tijd in iets dat meer 

indruk maakt. Acquisitietrainer 

Daniëlle de Jonge geeft praktische tips.

H et is de tijd van het jaar dat veel kantoren 
kerstgeschenken uitzoeken voor cliënten. En 
wat is er veel te bedenken! Van flessen wijn tot 

kerstpakketten en van cadeaubonnen tot feestelijke 
uitjes. De vraag is dan: hoe ben je onderscheidend én 
geef je iets dat de ander graag wil krijgen? Minstens zo 
interessant is de vraag: is kerst wel het uitgelezen mo-
ment om een geschenk te geven? Wat mij betreft niet 
en ik raad je aan: stop met het kerstgeschenk! Er is zo-
veel meer mogelijk dat wél origineel is en waarmee je 
jezelf meteen onderscheidend op de kaart zet.

ORIGINEEL MOMENT
Om te voorkomen dat jouw relatiegeschenk verdwijnt 
tussen alle andere – en in een berg kerstkaarten – is 
het veel slimmer om in een van de andere elf maanden 
een cadeau te geven. Een attentie met nieuwjaar, eer-
ste dag van de zomer of rond Pasen is veel opvallender. 
Of bijvoorbeeld op de datum dat jullie 1/5/… jaar met 
elkaar samenwerken. Door te kiezen voor een ander 
moment krijgen jouw cliënt én het geschenk de aan-
dacht die ze verdienen.
Wil je een cadeau geven dat écht in de smaak valt en 
origineel is, dan zijn er drie dingen om rekening mee 
te houden: persoonlijk, onverwacht en betekenisvol. 
Persoonlijk, zodat je laat zien dat je hebt nagedacht 
over wat je geeft en aandacht hebt voor de cliënt als 
persoon. Onverwacht, want… nou ja, het is dus juist 
niet met kerst. En betekenisvol, want er is niks leuker 
dan een cadeau geven dat daadwerkelijk bij de cliënt 
past.

ECHTE AANDACHT
Het mooist is als je voor elke cliënt iets aparts koopt. 
Jij kent hen immers goed, dus iets origineels beden-
ken hoeft niet moeilijk te zijn. Je kiest een geschenk 
waarvan je weet dat het uitstekend bij die persoon 
past en dat hij of zij er echt blij mee is. Dan geef je iets 

 door Daniëlle de Jonge

Stop met het 
kerstcadeau

wat de ander ook echt wil krijgen. Wil je liever meer 
van dezelfde cadeaus geven? Afhankelijk van het aan-
tal klanten dat je hebt, kun je de cadeaus groeperen. 
Bijvoorbeeld iets speciaal voor A-, B- en C-klanten. 
Of juist voor een groep klanten waarvan je weet dat 
ze een gedeelde interesse hebben of ander gemeen-
schappelijks. Daar pas je het geschenk op aan. Geef 
het cadeau persoonlijk af of stuur het op met een door 
jou handgeschreven kaart erbij. Geef op die manier de 
aandacht die het verdient. Dat loont. Immers: ‘Your 
billable time is your income, your non-billable time is 
your future’.

BLIJEKLANTENKAST
Enthousiaste cliënten kunnen zomaar uitgroeien tot 
ambassadeurs van jouw kantoor. Hen wil je vast wat 
extra aandacht geven. Dat doe je natuurlijk door fre-
quent relatiebeheer scherp neer te zetten (zie het ar-
tikel over netvliesmanagement in Advocatenblad 3), je 
waardering voor hen uit te spreken en ze te betrekken 
bij jouw kantoor. Richt daarnaast een Blije-Klanten-
Kast in om altijd iets voorhanden te hebben. Kom je 
ergens een origineel cadeautje tegen? Kopen en in de 
kast! Of bestel een kleine voorraad, zodat je snel han-
delt als je iets wilt opsturen of afgeven.
Het zijn de kleine dingen die het doen in dit geval. 
Denk aan ansichtkaarten om zo nu en dan te verstu-
ren met een persoonlijke anekdote erop geschreven. 
Of kleine attenties met een duurzame of sociale im-
pact. Diverse goede doelen hebben ook webshops met 
leuke cadeautjes. Digitaal kun je een map aanleggen 
met bijvoorbeeld quotes of humoristische afbeeldin-
gen, zodat je op een passend moment iets grappigs 
voorhanden hebt en er in de drukte van de dag niet 
naar op zoek hoeft.
Bij relatiegeschenken gaat het om de beleving van éch-
te aandacht. En het mooie is, iets weggeven, maakt dat 
jij ook een geluksgevoel ervaart.
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M erel, he’s getting off death row.’ Met deze zin gaat 
Pontier terug naar een onvergetelijk moment op 
22 september 2021. Haar assistent heeft zojuist de 

eindbeslissing van de Court of Criminal Appeals voorgele-
zen. Clinton Young heeft volgens de CCA geen eerlijk proces 
gehad. Het hof vernietigt zijn veroordeling tot de doodstraf. 
Op 20 januari 2022 koopt Pontier Clinton Young vrij, voor 
een borg van 150.000 dollar, met geld van de Clinton Young 
Foundation.  De juriste Merel Pontier studeerde rechten in 
Texas om daar als strafrechtadvocaat aan de slag te gaan 
en op te komen voor ter dood veroordeelden. In 2017 sloot 
ze zich aan bij de Clinton Young Foundation en zette ze in 
Texas een lokale afdeling op.
In haar boek Dodencel (Celsus juridische uitgeverij) be-
schrijft ze het verloop van doodstrafprocedures, de beroeps-
mogelijkheden en de gebreken daarvan. Ze schrijft over 
rechterlijke dwalingen, gruwelijke executies, discrimina-
tie in de rechtszaal en omstandigheden in de dodencel. De 
opbrengsten van het boek komen ten goede aan de Clinton 
Young Foundation.
Een gebroken rechtssysteem corrigeert zichzelf niet, besluit 
Merel Pontier de inleiding van haar boek. Het zijn de advo-
caten, activisten, journalisten, documentairemakers, poli-
tici en onterecht veroordeelden zelf, schrijft ze ‘die met on-
gekende wilskracht en passie vechten voor verandering en 
rechtvaardigheid en daarmee de schalen van Vrouwe Justi-
tia weer in balans brengen’. Een tweede druk van Dodencel 
lijkt onontkoombaar, want het verhaal is nog niet af. Clin-
ton Young is inmiddels opnieuw gearresteerd (in een ande-
re Texaanse ‘county’) voor dezelfde misdaad. De borgsom is 
deze keer vastgesteld op vijf miljoen dollar. 

S teeds vaker denk ik: en waar gáát dit conflict nu ei-
genlijk over? En moet dit op deze manier? Elkaar te 
slim af zijn. Het belerende arrogante toontje soms, 

in de correspondentie tussen collega’s. De bureaucratie van 
onze rechtsstaat. Het vastbijten in gedetailleerde regelgeving 
in plaats van het ontleden van het probleem en zoeken naar 
de essentie. De veeleisendheid van de cliënt. Het wantrou-
wen. De prominente plaats van het eigenbelang en het eigen 
gelijk.’ In De schilder schrijft (Solitaire, 2022) beschrijft Van 
der Beek waarom ze de advocatuur verruilde voor de schil-
derkunst en de worsteling die dat meebracht. Ook gaat ze 
in op haar werk als mediator en de overeenkomsten met het 
schilderwerk. ‘Mediator en schilder, een perfecte combina-
tie van hoofd, hart en handen, van denken en doen, met een 
verrassende overlap als het gaat om observeren, focussen, 
vertrouwen hebben, loslaten.’ Uitgangspunt bij het schrij-
ven zijn de onderwerpen in honderd ‘schilders brieven’, die 
Van der Beek de afgelopen jaren online verstuurde. In haar 
boek gaat ze daar verder op in en betrekt ze haar lezers bij 
het soms moeizame en frustrerende schilderproces, dat te-
gelijkertijd plezier en voldoening brengt. Daarbij wordt veel-
vuldig de link naar de advocatuur gelegd. Zo blikt ze terug 
op haar tijd als advocaat-stagiaire bij een kantoor waar ze 
volledig aan haar lot werd overgelaten en ze hunkerde naar 
kennis en ervaring. ‘Die toga bleek vele jaren later prima te 
passen en achteraf bezien was mijn stageperiode een harde 
maar effectieve leerschool.’ Haar boodschap: als je doorzet 
word je doorgaans vanzelf beter, of je nou schilder of advo-
caat bent. Een openhartig boek over het kunstenaarsbrein 
van een schilder die denkt als advocaat.

Nederlandse vrouw vs. 
Texaanse doodstraf
In Dodencel analyseert de Nederlandse 

Merel Pontier – strafrechtadvocaat in 
Texas – de gebrekkige doodstrafprocedures 

in deze Amerikaanse staat.

Van toga naar schort 
Willy van der Beek was twintig jaar 
advocaat toen ze haar toga aan de 
wilgen hing om schilder te worden. 

Sindsdien combineert ze de schilderkunst 
met haar werk als mediator.
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Geld dat je al hebt ontvangen weer 
terugbetalen, dat vinden sommige advocaten 
moeilijk. Was mr. X niet te goeder trouw, 
of slechts ‘bijzonder hardleers’?

M r. X stuurde zijn cliënt een e-mail: ‘Bijgaand ont-
vangt u van mij de voorschotnota ter hoogte van 
zes uur ad Eur 140 (exclusief btw) per uur, zoals 

afgesproken.’ Op de nota zelf schreef hij slechts ‘nota’. De 
cliënt betaalde.
Toen de zaak was afgerond, had mr. X er slechts vijf uur 
en tien minuten aan besteed. Een eindafrekening stuur-
de hij niet.
Een andere advocaat van de cliënt vroeg mr. X vier jaar la-
ter om een urenstaatje, dat hij nodig had om een schade-
claim van de cliënt op een derde te onderbouwen.
Na twee rappels stuurde mr. X zijn collega het gevraagde 
staatje. En hij betaalde de cliënt, via de derdenrekening 
van de andere advocaat, ruim € 427 terug, voor de vijftig te 
veel betaalde minuten en voor betaalde eigen bijdragen.
De cliënt stapte naar de tuchtrechter. Het vertrouwen in 
mr. X bij de Raad van Discipline in Den Bosch stond al on-
der druk, want het was niet de eerste keer dat hij daar te-
rechtkwam.
De raad overweegt dat als een advocaat ervoor kiest om 
een voorschot te vragen, er ook een eindafrekening moet 
volgen – en zeker als het voorschot hoger is dan wat de 
 cliënt uiteindelijk verschuldigd is. Temeer als je door eer-
dere tuchtzaken een gewaarschuwd man bent. Van zo ie-
mand mag je extra zorgvuldigheid vragen, zegt de tucht-
rechter.
Dat mr. X stelde dat hij was vergeten een eindafrekening te 
sturen en er dus geen sprake was van kwade wil, maakte 
het niet anders: mr. X had onzorgvuldig gehandeld en in 
strijd met de zorg die hij zijn cliënt verschuldigd was.
Je zou niet direct verwachten dat dit een voorwaardelijke 
schorsing oplevert, maar de Bossche Raad van Discipline 
kiest daar wel voor. ‘Gelet op het tuchtrechtelijk verleden 
van verweerder heeft de raad moeite om te geloven dat het 
hier om een vergissing gaat. En mocht daarvan daadwer-
kelijk sprake zijn geweest, dan is de conclusie onvermijde-
lijk dat verweerder wel bijzonder hardleers is.’
Mr. X beloofde ter zitting beterschap, maar 
krijgt als stok achter de deur toch twee 
weken voorwaardelijk. Hij gaat in appel 
(ECLI:NL:TADRSHE:2022:121).

Mr. X betaalt 
niet terug
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D e Zuid-Koreaanse Woo Young-Woo (Park Eun-
Bin) gedraagt zich van jongs af aan al ongewoon. 
Als ze op vijfjarige leeftijd nog steeds niet praat, 

neemt haar vader haar mee naar een kinderarts. Ze blijkt 
autistisch en tegelijkertijd hyperintelligent. Woo blijkt 
gezegend met een ijzersterk geheugen; als vijfjarige kan 
ze het Wetboek van Strafrecht opdreunen. Tijdens de 
rechtenstudie wordt duidelijk dat ze een kei is in redene-
ren, maar dat interactie met andere mensen moeizaam 
gaat. Dat ziet ook haar collega bij het advocatenkantoor 
waar ze wordt aangenomen. Woo heeft moeite mensen 
aan te kijken, rolt voortdurend met haar ogen, wijdt uit 
over niet-relevante zaken (zoals potvissen) en beweegt als 
een robot. 
Elk beetje inlevingsvermogen lijkt te ontbreken, totdat ze 
begint aan haar eerste zaak. Daarin wordt een bejaarde 
vrouw beschuldigd van poging tot moord op haar demen-
terende echtgenoot. Woo ziet al gauw dat de vrouw geen 
motief heeft, ze zal namelijk niets erven, een detail dat 
haar collega over het hoofd heeft gezien. De zestiendeli-
ge serie wil het grote publiek vooral duidelijk maken dat 
autistische mensen in staat zijn prima te functioneren in 
deze maatschappij. Niettemin is ze ook vermakelijk voor 
echte advocaten, hoewel enige mildheid over het juri-
disch niveau vereist is. IMDB beloont de reeks met maar 
liefst een 9.0.

Autistisch genie
Een autistisch meisje blijkt een genie, 

slaagt cum laude voor de rechtenstudie 
en wordt aangenomen bij een 

prestigieus advocatenkantoor. De in juli 
verschenen Netflixserie Extraordinary 
attorney Woo is met reden populair. 
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de dealmaker

D oelgerichtheid tekent Jona-
than Heeringa (43). ‘Tijdens 
mijn studie in Groningen 

ging mijn interesse uit naar effecten-
recht, waarop ik in 2003 op advies van 
mijn professor bij Allen & Overy solli-
citeerde.’ Heeringa is sindsdien werk-
zaam binnen de praktijkgroep Inter-
national Capital Markets (ICM) van 
het internationaal opererende advo-

catenkantoor, waar hij in 2018 partner werd. ‘Eigen-
lijk zit ik nog in mijn eerste baan.’
Binnen ICM richt Heeringa zich hoofdzakelijk op 
emissies van beursgenoteerde obligaties, transacties 
die in de miljarden kunnen lopen. ‘Soms treed ik op 
als adviseur aan de kant van de uitgevende instellin-
gen, zoals ASML, KPN en Wolters Kluwer. Bij de obli-
gatie-uitgiften van banken zit ik vaker aan de kant van 
de begeleidende zakenbanken die het contact met de 
eindbeleggers verzorgen.’
In vergelijking met roerige overnamedeals of de emis-
sie van aandelen, is de obligatiemarkt vaak een oase 
van rust. ‘Het werk is doorgaans overzichtelijk,’ zegt 
Heeringa. ‘Het gaat meestal om herfinancieringen 
waarbij de uitgevende instelling van tevoren weet 
wanneer bepaalde leningen aflopen.’ En aangezien 
veel bedrijven hun obligatie-uitgiften binnen een vast 
raamwerk doen, een zogenoemd EMTN-programma, 
wordt het proces nog verder gestroomlijnd en zijn de 
tijdslijnen kort.

 door Bendert Zevenbergen

Jonathan Heeringa van Allen & Overy weet vaak 

ruim van tevoren wanneer zich een miljoenendeal 

aandient. Recent was hij betrokken bij de emissie 

van een bijzondere obligatie van Gasunie.

Gasunie, dat zo’n programma al meer dan vijftien jaar 
heeft lopen, kwam daarbinnen wel met een bijzonde-
re variant. Het bedrijf plaatste in oktober vorig jaar 
zijn eerste Sustainability-Linked Bond, een obligatie 
waarvan de rente stijgt wanneer Gasunie in 2030 niet 
in staat blijkt om de uitstoot van methaan en koolstof-
dioxide met een zeker percentage terug te brengen. In 
oktober ging het om een uitgifte van 300 miljoen euro 
en in juni volgde een tweede ‘tranche’ van 500 mil-
joen. Allen & Overy adviseerde BNP Paribas, NatWest 
en Rabobank, De Brauw trad op namens Gasunie.
Naast transactiemanagement vormt het schrijven van 
het prospectus een cruciaal onderdeel van het werk. 
‘Als adviseur van de begeleidende banken schreven 
wij het deel over de technische aspecten van de obli-
gatie, zoals de voorwaarden van rentebetalingen en 
hoe het eventueel niet-halen van duurzaamheids-
doelstellingen hier invloed op heeft.’ De Brauw was 
verantwoordelijk voor de informatie over de uitgeven-
de instelling die beleggers inzicht moet geven in het 
betalingsrisico.
Voor wie Heeringa optreedt, maakt wel verschil. ‘Het 
is leuk om met een dealteam van een bedrijf te wer-
ken, aangezien het niet hun dagelijkse werk is om met 
obligatie-emissies bezig te zijn. Door onze ervaring 
kun je dan echt veel waarde toevoegen, bijvoorbeeld 
op commerciële voorwaarden van de obligatie. Optre-
den voor de begeleidende banken is heel anders, want 
zij doen dit soort werk aan de lopende band. Je hebt 
dan andere discussies met je cliënt.’

Jonathan Heeringa

Rente op 
broeikasgas



ESG Round Table *6 oktober 202215.30 tot 18.30 uur
Huize FrankendaelMiddenweg 72Amsterdam

Rondetafel Amsterdam 6 oktober
Het belang van ESG voor de Advocatuur

Op donderdag 6 oktober 2022 van 15.30 tot 18.30 uur is de Rondetafel 
sessie voor bestuurders, partners, general counsel en compliance officers 
rondom het belang van ESG voor de Advocatuur.

• Hoe gaan Nederlandse kantoren vanuit het oogpunt van sustainable 
 Environment, Social responsibility en good Governance om met de 
 gevolgen voor klanten, werknemers, leveranciers en overige stake-
 holders? 

• Hoe beïnvloedt ESG de reputatie en positionering van kantoren? 

• Welke rol gaat ESG spelen in de strategie van kantoren? 

• Wat zijn de governance dilemma’s? 

• Is, na de accountancy, de advocatuur aan de beurt om te onderkennen  
 dat “practice what you preach” niet onverplicht is? 

• Wat kunnen kantoren doen om hun governance model “fit for purpose”
 te maken?

Voor meer informatie bel 024 - 360 77 10 of mail@capitalmediaservices.nl *

Exclusief op uitnodiging.

 

Software voor advocatenkantoren

info@urios.nl | urios.nl

Bepaal zelf waar uw software draait.
Op uw eigen server, in uw online werkplek
of op uw eigen pc.

Neem contact met ons op

072 512 22 05

Zie onze website www.altkamboer.com voor een track record van de afgelopen 25 jaar. 
Vaste prijsafspraken mogelijk.

Info: mrs. H.J.W. Alt en W.A. Jacobs
Bezoekadres: Statenlaan 28, 2582 GM Den Haag
T: 070 - 358 94 79 | E: alt@altkamboer.com | E: jacobs@altkamboer.com

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

Alt Kam Boer advocaten



start- 
datum

opleiding

September      
 

oktober

3-okt Basistraining Adviesvaardigheden voor juristen

4-okt Verdiepingscursus Wmo 2015: van melding tot besluitname

5-okt Online basis patroonscursus

5-okt Leergang Vreemdelingenrecht Regulier II Module B

5-okt Cursus Awb-bezwaarschriftprocedure

5-okt Training Overtuigend pleiten en presenteren

6-okt Compactcursus Asiel 

7-okt Actualiteitencursus Participatiewet

10-okt Basiscursus Jeugdwet

10-okt Actualiteitencursus arbeidsrecht 

11-okt Actualiteitencursus gebiedsbescherming

11-okt Cursus pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

12-okt Training Omgaan met weerstand in de juridische praktijk

13-okt Opfris patroonscursus voor de Law Firm School

13-okt Cursus Beroepsprocedure bij de bestuursrechter

27-okt Basiscursus personenschade

31-okt Basiscursus effectieve aanpak WIA-arbeidsongeschiktheidsprocedures

november

1-nov Basisopleiding Personen- en Familierecht

1-nov Online basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht

2-nov Leergang vluchtelingenrecht Module C

2-nov Basisopleiding huurrecht

2-nov Basisopleiding arbeidsrecht

3-nov Training Helder schrijven voor juristen 

4-nov Cursus VvE- en appartementsrecht 

7-nov Basiscursus Verzekeringsrecht

9-nov Basis patroonscursus voor Law Firm School

9-nov Compactcursus Bijstaan Slachtoffers Mensenhandel

10-nov Actualiteitencursus Familie- en Jeugdrecht

10-nov Basiscursus Insolventierecht

10-nov Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein

11-nov Cursus procederen in sociale zekerheidszaken

11-nov Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid

14-nov Actualiteitencursus mensenhandel

14-nov Actualiteitencursus Wmo en Wlz

start- 
datum

opleiding

September      
 

november

16-nov Cursus De eerste drie ziektejaren

16-nov Leergang Onderwijsrecht mbo/hbo/wo

17-nov Online Actualiteitencursus Vreemdelingenbewaring 

18-nov Verdiepingscursus Jeugdstraf(proces)recht

18-nov Actualiteitencursus bewindvoering Wsnp 

21-nov Actualiteitencursus EU-migratierecht II (asiel)

22-nov Actualiteitencursus slachtofferzaken: vordering benadeelde partij

22-nov Geschillen bij de aan- en verkoop van woningen

22-nov Actualiteitencursus EU-migratierecht I (regulier)

24-nov Actualiteitencursus Vreemdelingenbewaring (locatie Amersfoort)

24-nov Actualiteitencursus Arbeidsongeschiktheidsrecht

25-nov Actualiteitencursus Vreemdelingenbewaring (locatie Amsterdam)

25-nov Verdiepingscursus beschermingsbewind en procedurele aspecten 

28-nov Basis patroonscursus

30-nov Actualiteitencursus Sociale Zekerheid

30-nov Verdiepingscursus renovatie en verbetering van huurruimten

december

2-dec Verdiepingscursus onderwijsrecht: aanmelden, toelaten, plaatsen 

2-dec Actualiteitencursus inreisverbod en ongewenstverklaring

7-dec Online opfris patroonscursus

8-dec Online basis patroonscursus

9-dec Verdiepingscursus onderwijsrecht: onderwijs en ondernemen 

9-dec Actualiteitencursus Kinderrechten en Migratie 

12-dec Actualiteitencursus Kinderalimentatie 

12-dec Cursus Wwft voor Praktizijnssociëteit

13-dec Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

13-dec Actualiteitencursus Jeugdwet en kinderbeschermingsmaatregelen

15-dec Actualiteitencursus huurrecht

15-dec Actualiteitencursus Participatiewet

15-dec Actualiteitencursus ruimtelijk bestuursrecht

15-dec Training Effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter

16-dec Actualiteitencursus Awb

22-dec Actualiteitencursus EU Handvest

In 
overleg

Online training Helder schrijven voor juristen

Opleidingsaanbod najaar 2022
In het najaar van 2022 organiseren wij nog een ruime hoeveelheid opleidingen, trainingen, 
verdiepings- en actualiteitencursussen. Voor informatie over aantal cursusdagen, locaties, 
NOvA-punten en meer, kijk op osr.nl. 

Ondanks alle zorg die besteed is aan deze cursuskalender kan het zijn dat er een onvolkomenheid of fout in de vermelde informatie 
staat. Deze cursuskalender is informatief van aard. Voor actuele informatie, kijk op onze website: osr.nl

OSR juridische opleidingen streeft naar rechtvaardigheid in onze samenleving. Dat doen we samen 
met onze docenten, deelnemers, medewerkers en andere partners. 

Samen Recht.Vaardig betekent voor OSR: betrokken, toegankelijk, ontmoeten en gelijkwaardig. 
Kijk op osr.nl/osr-recht-vaardig voor meer informatie.

Advertentie Advocatenblad september - OSR.indd   1Advertentie Advocatenblad september - OSR.indd   1 10-8-2022   09:37:2210-8-2022   09:37:22



van de nova

Weerbaarheid
 Drie tips voor een toegankelijk 

én veilig advocatenkantoor

Contante betalingen
 Dilemma: Geld stinkt (niet)?

Minister voor Rechtsbescherming 

bezoekt de NOvA74



64

van de nova  uitgelicht

Advocatenblad 2022  07

3advocatenkantoor
Veel advocatenkantoren hebben een open en uitnodigende 

kantoorinrichting. Daarmee bied je cliënten een toegankelijke 

entree, maar juist die toegankelijkheid kan ook ten koste 

gaan van een veilige werkomgeving van de advocaat zelf. 

Jorn Krijgsman, commercieel directeur van beveiligingsbedrijf 

Kop Beveiliging dat in opdracht van de NOvA veiligheidsscans 

bij advocaten uitvoert, geeft drie tips waarmee advocaten de 

meest voorkomende risico’s kunnen beperken of zelfs voorkomen.

Drie tips 
voor een 
toegankelijk 

én veilig 
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Scan de QRcode voor 
het aanmeldformulier.2

3CRISISPROTOCOL
Krijgsman wijst er ook op dat een bestaand veilig-
heidssysteem vaak gemakkelijk uit te breiden is met 
extra functies. ‘Denk bijvoorbeeld aan een interne 
noodknop die je binnen enkele minuten kunt instal-
leren. Daarmee waarschuw je collega’s als een overleg 
met een cliënt uit de hand loopt. En als zich een onvei-
lige situatie voordoet, wees dan voorbereid.  Weten col-
lega’s waar je je op dat moment bevindt? Zijn contact-
gegevens van vrienden of familie bekend op kantoor? 
Antwoorden op deze vragen geven input voor een 
crisis protocol waarin je vastlegt hoe te handelen in 
een crisissituatie.’

VRAAG OOK EEN VEILIGHEIDSSCAN AAN
Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van 
 Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld 
om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun 
( fysieke en digitale) kwetsbaar-
heid. Advocaten die in aanmer-
king willen komen voor een gra-
tis veiligheidsscan kunnen zich 
aanmelden op de website van 
Kop Beveiliging.

1DE ENTREE
Onopgemerkt loopt een cliënt of postbezorger via de 
open entree zo het kantoor binnen. Geen camera-
beveiliging of een medewerker die bezoekers ont-
vangt. Werkplekken zijn via enkele stappen bereik-
baar. ‘Dat vormt een vrij speelveld voor bezoekers met 
kwade bedoelingen. Een gesloten deur en intercom 
bieden daar een vrij eenvoudige oplossing voor,’ zegt 
Krijgsman. ‘Hiermee kun je meteen controleren of be-
zoekers met een legitieme reden langskomen en bepa-
len of je ze binnenlaat.’ Ook de deurbrievenbus lijkt 
onschuldig, maar kan risico’s met zich meebrengen. 
‘Een brandend krantje glipt er snel doorheen en een 
fikse kantoorbrand ligt op de loer. Rookmelders in 
de entreehal voorkomen dat vuur om zich heen grijpt 
zonder dat alarm wordt geslagen. Als je het helemaal 
goed wilt doen, ga dan voor een externe brievenbus,’ 
adviseert Krijgsman.

SLEUTELBEHEER
Naast het aanbrengen van beveiligingssystemen in en 
rond het kantoor, is het ook goed op naar het beheer 
van de administratieve processen te kijken. Zo advi-
seert Krijgsman een duidelijk sleutelbeheer. ‘Bijvoor-
beeld op de vraag wie de sleutel van de voordeur of de 
code van het alarmsysteem heeft, weet niet iedereen 
het antwoord. Na uitdiensttreding van collega’s wordt 
de code van beveiligings- en toegangssystemen niet 
aangepast en de administratie ervan vergeten. Leg dit 
vast en houd het actueel.’
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Weerbaarheidsprogramma 
voor advocaten

Op advocatenorde.nl/weerbaarheid vindt 
u meer mogelijkheden om uw veiligheid en 
weerbaarheid te vergroten zoals het NOvA 
noodnummer en de noodknop in geval 
van een dreiging, weerbaarheids trainingen, 
veiligheidsscans of de telefonische hulp
lijn LawCare om met een vakgenoot over 
onveilig heidsgevoelens te praten.

Bijeenkomst NOvA-noodtelefoon

N a de gruwelijke moord op Derk Wiersum ging 
er een schokgolf door de advocatuur. Niet al-
leen ontsteltenis en boosheid maakten zich 

van velen meester. Ook rezen zorgen over eigen veilig-
heid, en helaas lang niet altijd overbodig. De NOvA 
heeft vanaf oktober 2019 een speciaal noodnummer 
voor advocaten die een dreiging ondervinden of vra-
gen hebben over hun veiligheid. Dit noodnummer is te 
vinden op Mijn Orde.

ERVARINGEN DELEN
Dat het noodnummer in een behoefte voorzag, is een 
sombere constatering. Voor advocaten die zich de af-
gelopen jaren genoodzaakt zagen de noodtelefoon te 
bellen, organiseert de NOvA op woensdag 21 septem-
ber van 15.00 tot 18.00 uur in Den Haag een besloten 
bijeenkomst. Deze staat onder de deskundige leiding 
van senior crisisadviseur Ine Spee van het gespeciali-
seerde instituut ARQ IVP.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u ervaringen delen 
en met elkaar uitwisselen hoe u deze lastige situatie 
 privé en zakelijk doorstaat of hebt doorstaan. Wat be-
tekent een bedreiging voor uw directe omgeving? Wat 
als kinderen zich angstig gaan voelen door het beroep 
van hun ouders? Hoe ga je om met onverwachte situa-
ties zoals onaangekondigd bezoek? Hoe open moet 
of kun je zijn binnen je kantoorsituatie? Heeft u tips 
voor  beroepsgenoten of wilt u reflecteren op uw situ-
atie met advocaten die een vergelijkbare situatie heb-
ben doorgemaakt of nog doormaken, dan bent u van 
harte welkom.

AANMELDEN
Advocaten die de afgelopen jaren de noodtelefoon van 
de NOvA hebben gebeld, hebben een persoonlijke uit-
nodiging ontvangen. Heeft u die niet ontvangen, maar 
zou u toch graag de bijeenkomst willen bijwonen, dan 
kunt u uw verzoek tot deelname kenbaar maken via 
communicatie@advocatenorde.nl.

De NOVA organiseert op 21 september 2022 een besloten bijeenkomst voor advocaten 

die sinds 2019 de noodtelefoon van de NOvA hebben gebeld. Onder leiding van een 

ervaren crisisadviseur kunnen advocaten die een dreiging hebben ondervonden 

met vakgenoten spreken over (h)erkenning, nazorg, preventie en weerbaarheid.

Speciale weerbaarheidstraining voor 
advocaten met gedetineerde cliënten
Strafrechtadvocaten die EBI-gedetineerden bijstaan, of cliënten hebben in een 

andere penitentiaire inrichting met een vergelijkbaar regime, kunnen te maken 

krijgen met druk, dreiging en mogelijk zelfs manipulatief gedrag. Om advocaten 

met deze categorie cliënten handvatten te bieden hoe hiermee om te gaan, 

organiseerde de NOvA in augustus een speciale weerbaarheidstraining.

T ijdens de training is vooral aandacht besteed 
aan manipulatief gedrag en hoe dat kan leiden 
tot on gewenste beïnvloeding van advocaten. 

Vragen die aan bod kwamen, waren bijvoorbeeld: hoe 
herken je een manipu lator, welke vormen van mani-
pulaties zijn er, welke informatie wordt ingewonnen 
door een manipu lator en waarom, en hoe te handelen 
om mani pulatief gedrag tegen te gaan?

EVALUATIE
Na een evaluatie wordt besloten over een mogelijk ver-
volg van deze speciale weerbaarheidstraining voor ad-
vocaten met gedetineerde cliënten.

https://www.ivp.nl/over-ivp/medewerkers/ine-spee
https://www.ivp.nl/over-ivp
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Test uw ethisch kompas!
Met de DilemmApp wil de NOvA discussie over 
dilemma’s binnen de advocatuur bevorderen en het 
bewustzijn vergroten. Iedere twee weken ontvangt u 
een nieuw dilemma in de app waarmee u een afweging 
maakt tussen tegenstrijdige belangen. Na publicatie 
van het nieuwe dilemma plaatst de NOvA ook een 
slotopmerking bij het vorige dilemma, waarin de 
mogelijke overwegingen voor en tegen een bepaalde 
keuze voor u op een rijtje worden gezet. U kunt zelf ook 
dilemma’s indienen binnen de app of deze mailen naar 
dilemma@advocatenorde.nl.
Download de NOvA DilemmApp gratis in 
de App Store (iOS) of Google Play Store 
( Android). Let op: selecteer de app met het 
blauwe logo en de witte pijlen. Als u voor de 
eerste keer de app opent, wordt u om een 
wachtwoord  gevraagd. Vul hier in: Advocaat!

‘De regel is: geen contante 
betalingen aan advocaten’

Bekijk op advocatenorde.nl/novum ook 
de NOvUMaflevering (3) over  contante 
betalingen met advocaten Jan Vlug en 
 Jeroen Soeteman.

Dilemma: Geld stinkt (niet)?

2% 
 heeft een 

andere mening8%  
accepteert de  

contante betaling wel

33%  
overlegt met  

de deken

57%  
accepteert 
de contante 
betaling niet

HET DILEMMA
Ik ben advocaat gespecialiseerd in het huurrecht. Een 
van mijn cliënten, die normaal altijd giraal betaalt, 
bericht mij dat hij voortaan contant wil betalen, te be-
ginnen met de laatste factuur die onder de € 5.000 is. 
Mijn cliënt wil geen verdere uitleg hierover geven en ik 
ben ook niet op de hoogte van veranderingen in zijn 
finan ciële situatie. Wat doe ik?

WAT ZEGT DE NOVA?
Artikel 6.27 van de Voda beschrijft de regels voor con-
tante betalingen. Uitgangspunt is dat betalingen 
 giraal plaatsvinden. Contante betaling kan alleen in-
dien feiten en omstandigheden dit rechtvaardigen. 
Gedacht kan worden aan de eigen bijdrage in het ka-
der van een toevoeging, betaling van griffierecht of 
aan het geval dat de cliënt geen bankrekening kan 
krijgen of dat de bank de rekening van cliënt heeft 
 geblokkeerd. De advocaat is verplicht te overleggen 
met de deken bij het verrichten of aanvaarden van con-
tante betalingen van € 5.000 euro of meer in een zaak 
of in een periode van ten hoogste een jaar ten behoeve 
van dezelfde cliënt.
In casu worden geen feiten en omstandigheden gege-
ven over de reden van de contante betaling. De meer-
derheid kiest ervoor om de contante betaling dan 
ook niet te accepteren (57%), wat een logische keuze 
is. Overleggen met de deken, waar 33% voor kiest, is 
een optie en verstandig (ook onder de € 5.000 euro) als 
men twijfelt of de feiten en omstandigheden de con-
tante betaling rechtvaardigen.

Neemt u contante betalingen aan van uw 

cliënt die eerder altijd giraal heeft betaald?

Wat zeggen 
advocaten?

(577 stemmen,
18-8-2022)
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CHAT-APPS
Chat-apps kunnen inzicht hebben in gegevens 
(telefoonnummers, e-mailadressen, locaties, ge-
spreksmetadata, IP-adres) die staan opgeslagen in uw 
telefoon. Het gebruik is geschikt voor algemene com-
municatie, maar af te raden wanneer u uw contacten 
vertrouwelijk wilt houden.

Chat-apps versleutelen veelal het data -
verkeer, maar absolute veiligheid kan niet 

 worden gegarandeerd. 
Kies voor een  privacy- 
vriendelijke chat-app.

E-MAIL
Onbeveiligde e-mail is geschikt voor algemene 
communicatie, niet voor uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie.

Diverse commerciële e-mailprogram-
ma’s bieden de optie om berichten 
versleuteld te versturen. Let op: de 
Rechtspraak stelt  specifieke eisen 
aan veilig mailen.

CLOUDDIENSTEN VOOR 
 BESTANDUITWISSELING
Geschikt voor het delen van vertrouwelijke informatie 
mits de optie tot vergrendeling wordt aangeboden. 
Het is bijna niet uit te sluiten dat derden bij dit soort 
diensten meekijken.

Verstuur vertrouwelijke bestanden  uitsluitend 
met vergrendeling en na raadpleging van het 
privacystatement van de betreffende 
 clouddienst. 

IT-BEHEER

VEILIG GEBRUIK DIGITALE COMMUNICATIEMIDDELEN

                      ! # A

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

INRICHTING IT-
OMGEVING

Leid gevoelige informatie uitsluitend 
over versleutelde verbindingen.

Geef op alle systemen aandacht aan 
de beveiliging (security-updates, geen 

onnodige software, juiste configuratie). 

Maak afspraken met uw IT-aanbieder, 
ook over transparantie en reactiesnel-

heden bij beveiligingsincidenten.
Als advocaat werkt u per definitie met vertrouwelijke informatie. Uw gegevens en die van uw 
 cliënten kunnen voor cybercriminelen veel waard zijn. De kans dat u slachtoffer wordt van  data- 
diefstal is bovengemiddeld groot en kan ingrijpende gevolgen hebben. Bent u zich bewust van de 
risico’s? Weet u welke van uw communicatiemiddelen wel of niet veilig zijn? Welke maatregelen 
u kunt treffen om u tegen een cyberaanval te beschermen? Wat moet u doen bij een datalek? 
Om u bij de antwoorden op deze vragen op weg te helpen, heeft de NOvA een aantal tips voor 
 vertrouwelijke internetcommunicatie voor advocaten op een rij gezet.

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

TELEFONIE EN SMS
Geschikt voor het maken van afspraken en dergelijke, 
niet voor het delen van inhoudelijke en vertrouwelijke 
informatie. 

Zorg dat uw telefoonnummer bij de NOvA 
bekend is als geheimhoudernummer. Bel of 
sms altijd met uw vertrouwelijke geheim-
houdernummer en niet met uw privételefoon.

Versie juli 2022

AVG EN AUDIT

Regel de benodigde AVG- 
verwerkersovereenkomsten inclusief 

een  procedure voor datalekken. 

Zorg voor auditlogs over het gebruik 
en de verzending van vertrouwelijke 

informatie, voor het geval een datalek 
of beveiligingsincident optreedt.

AUTHENTICATIE

Gebruik alleen persoonlijke accounts 
en een sterk wachtwoordbeleid.

Voeg een tweede factor voor authen-
ticatie toe of gebruik een certificaat 

(zoals de advocatenpas). 

Gebruik bij voorkeur een wacht-
woordkluisje voor beheer van uw 

wachtwoorden.

Techniek Organisatie

VEILIGHEID VAN 
WERKSTATIONS 
EN  MOBIELE 
 APPARATEN

	 Gebruik	een	firewall	en	antivirusprogramma’s.
 Voer securityupdates door.
 Plaats alle gevoelige informatie en/of applicaties achter een 

extra authenticatie.

 Ga risicobewust te werk.
	 Maak	geen	gebruik	van	publieke	wifi.
 Gebruik zakelijke apparaten niet voor 
 privédoeleinden.

 Laat periodiek een security-assessment of 
penetratietest uitvoeren.

VEILIGHEID 
VAN BACK-UPS

 Beveilig het opslagsysteem.
 Zorg dat back-ups (ook in de cloud) elders worden bewaard.
 Zorg ervoor dat geen onnodige toegang mogelijk is.

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

WELKE DATA 
DEELT MIJN 
APPARAAT 
MET DERDEN?

 Loop in het besturingssysteem, de webbrowsers en de 
applicaties de instellingen na. Veel apps vragen toegang 
tot bestanden van andere apps of diensten. Beoordeel dat 
kritisch.

 Kijk of er best practices bestaan.
 Kijk goed naar de instellingen voor het delen van contact-
gegevens/locaties en toegang tot camera/microfoon.

 Beoordeel op basis van de gebruikers-
overeenkomst welke informatie gedeeld kan 
worden en schat het risico in.

 Overweeg het gebruik van  adblockers 
 (plug-ins om de browser verder te 
 beveiligen).

GEBRUIK VAN 
CLOUD-
DIENSTEN 
(ZOALS O365)

 Vereis dat de toegang tenminste met 2-factorauthenticatie 
plaatsvindt. 

 Leg vast wie de eigenaar van data is en hoe deze wordt 
teruggegeven wanneer het contract eindigt en wanneer de 
dienstverlener wordt overgenomen of failliet gaat.

	 Onderzoek	certificering	van	dienst	verleners.
 Bepaal zelf in welk land de data wordt op-
geslagen omdat privacywetgeving per land 
verschilt.

 Wees er alert op met wie en wat uw gege-
vens worden gedeeld door de dienstverlener.

DATAHYGIËNE  Beperk de opslag van gegevens tot de applicaties of  diensten 
waarvoor ze nodig zijn.

 Verwijder bestanden wanneer ze niet meer nodig zijn.
 Exporteer geen informatie uit systemen als dat niet 
 noodzakelijk is. 

 Deel gevoelige informatie alleen versleuteld 
en met de mogelijkheid van intrekken.

 Beperk toegang tot gevoelige informatie tot 
need-to-know.

 Maak geen gebruik van onbeveiligde USB-
sticks.

E-SIGNING  Kies een methode voor e-signing die toekomstvast is.
 Onderzoek of de elektronische handtekening onafhankelijk 

van de leverancier kan worden gevalideerd.
 Zorg voor een afzonderlijk bewijs van ondertekening los van 

het ondertekende document (audit trail).
 

 Bepaal welke type elektronische 
 hand tekening toereikend is voor uw 
 verschillende soorten documenten.

 Ga na of de door u gekozen methode voor 
e-signing rechtsgeldig is (voldoet aan de 
juiste standaarden).

SYSTEMEN EN DIENSTEN
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CHAT-APPS
Chat-apps kunnen inzicht hebben in gegevens 
(telefoonnummers, e-mailadressen, locaties, ge-
spreksmetadata, IP-adres) die staan opgeslagen in uw 
telefoon. Het gebruik is geschikt voor algemene com-
municatie, maar af te raden wanneer u uw contacten 
vertrouwelijk wilt houden.

Chat-apps versleutelen veelal het data -
verkeer, maar absolute veiligheid kan niet 

 worden gegarandeerd. 
Kies voor een  privacy- 
vriendelijke chat-app.

E-MAIL
Onbeveiligde e-mail is geschikt voor algemene 
communicatie, niet voor uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie.

Diverse commerciële e-mailprogram-
ma’s bieden de optie om berichten 
versleuteld te versturen. Let op: de 
Rechtspraak stelt  specifieke eisen 
aan vveilig mailen.

CLOUDDIENSTEN VOOR 
 BESTANDUITWISSELING
Geschikt voor het delen van vertrouwelijke informatie 
mits de optie tot vergrendeling wordt aangeboden. 
Het is bijna niet uit te sluiten dat derden bij dit soort 
diensten meekijken.

Verstuur vertrouwelijke bestanden  uitsluitend 
met vergrendeling en na raadpleging van het 
privacystatement van de betreffende 
 clouddienst. 

IT-BEHEER

VEILIG GEBRUIK DIGITALE COMMUNICATIEMIDDELEN

                      ! # A

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

INRICHTING IT-
OMGEVING

Leid gevoelige informatie uitsluitend 
over versleutelde verbindingen.

Geef op alle systemen aandacht aan 
de beveiliging (security-updates, geen 

onnodige software, juiste configuratie). 

Maak afspraken met uw IT-aanbieder, 
ook over transparantie en reactiesnel-

heden bij beveiligingsincidenten.
Als advocaat werkt u per definitie met vertrouwelijke informatie. Uw gegevens en die van uw 
 cliënten kunnen voor cybercriminelen veel waard zijn. De kans dat u slachtoffer wordt van  data- 
diefstal is bovengemiddeld groot en kan ingrijpende gevolgen hebben. Bent u zich bewust van de 
risico’s? Weet u welke van uw communicatiemiddelen wel of niet veilig zijn? Welke maatregelen 
u kunt treffen om u tegen een cyberaanval te beschermen? Wat moet u doen bij een datalek? 
Om u bij de antwoorden op deze vragen op weg te helpen, heeft de NOvA een aantal tips voor 
 vertrouwelijke internetcommunicatie voor advocaten op een rij gezet.

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

TELEFONIE EN SMS
Geschikt voor het maken van afspraken en dergelijke, 
niet voor het delen van inhoudelijke en vertrouwelijke 
informatie. 

Zorg dat uw telefoonnummer bij de NOvA 
bekend is als geheimhoudernummer. Bel of 
sms altijd met uw vertrouwelijke geheim-
houdernummer en niet met uw privételefoon.

Versie juli 2022

AVG EN AUDIT

Regel de benodigde AVG- 
verwerkersovereenkomsten inclusief 

een  procedure voor datalekken. 

Zorg voor auditlogs over het gebruik 
en de verzending van vertrouwelijke 

informatie, voor het geval een datalek 
of beveiligingsincident optreedt.

AUTHENTICATIE

Gebruik alleen persoonlijke accounts 
en een sterk wachtwoordbeleid.

Voeg een tweede factor voor authen-
ticatie toe of gebruik een certificaat 

(zoals de advocatenpas). 

Gebruik bij voorkeur een wacht-
woordkluisje voor beheer van uw 

wachtwoorden.

Techniek Organisatie

VEILIGHEID VAN 
WERKSTATIONS 
EN  MOBIELE 
 APPARATEN

	 Gebruik	een	firewall	en	antivirusprogramma’s.
 Voer securityupdates door.
 Plaats alle gevoelige informatie en/of applicaties achter een 

extra authenticatie.

 Ga risicobewust te werk.
	 Maak	geen	gebruik	van	publieke	wifi.
 Gebruik zakelijke apparaten niet voor 
 privédoeleinden.

 Laat periodiek een security-assessment of 
penetratietest uitvoeren.

VEILIGHEID 
VAN BACK-UPS

 Beveilig het opslagsysteem.
 Zorg dat back-ups (ook in de cloud) elders worden bewaard.
 Zorg ervoor dat geen onnodige toegang mogelijk is.

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

WELKE DATA 
DEELT MIJN 
APPARAAT 
MET DERDEN?

 Loop in het besturingssysteem, de webbrowsers en de 
applicaties de instellingen na. Veel apps vragen toegang 
tot bestanden van andere apps of diensten. Beoordeel dat 
kritisch.

 Kijk of er best practices bestaan.
 Kijk goed naar de instellingen voor het delen van contact-
gegevens/locaties en toegang tot camera/microfoon.

 Beoordeel op basis van de gebruikers-
overeenkomst welke informatie gedeeld kan 
worden en schat het risico in.

 Overweeg het gebruik van  adblockers 
 (plug-ins om de browser verder te 
 beveiligen).

GEBRUIK VAN 
CLOUD-
DIENSTEN 
(ZOALS O365)

 Vereis dat de toegang tenminste met 2-factorauthenticatie 
plaatsvindt. 

 Leg vast wie de eigenaar van data is en hoe deze wordt 
teruggegeven wanneer het contract eindigt en wanneer de 
dienstverlener wordt overgenomen of failliet gaat.

	 Onderzoek	certificering	van	dienst	verleners.
 Bepaal zelf in welk land de data wordt op-
geslagen omdat privacywetgeving per land 
verschilt.

 Wees er alert op met wie en wat uw gege-
vens worden gedeeld door de dienstverlener.

DATAHYGIËNE  Beperk de opslag van gegevens tot de applicaties of  diensten 
waarvoor ze nodig zijn.

 Verwijder bestanden wanneer ze niet meer nodig zijn.
 Exporteer geen informatie uit systemen als dat niet 
 noodzakelijk is. 

 Deel gevoelige informatie alleen versleuteld 
en met de mogelijkheid van intrekken.

 Beperk toegang tot gevoelige informatie tot 
need-to-know.

 Maak geen gebruik van onbeveiligde USB-
sticks.

E-SIGNING  Kies een methode voor e-signing die toekomstvast is.
 Onderzoek of de elektronische handtekening onafhankelijk 

van de leverancier kan worden gevalideerd.
 Zorg voor een afzonderlijk bewijs van ondertekening los van 

het ondertekende document (audit trail).
 

 Bepaal welke type elektronische 
 hand tekening toereikend is voor uw 
 verschillende soorten documenten.

 Ga na of de door u gekozen methode voor 
e-signing rechtsgeldig is (voldoet aan de 
juiste standaarden).

SYSTEMEN EN DIENSTEN
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Kritiek NOvA op inperking ‘fiscaal verschoningsrecht’ 
verwerkt in Fiscale verzamelwet 2024

wetgevingsadvies

Tweefasenproces in het strafrecht
Van: NOvA/adviescommissie strafrecht
Aan: minister voor Rechtsbescherming
Datum: 12 augustus 2022

Amendementen bij wetsvoorstel wijziging Wsnp
Van: NOvA/adviescommissie insolventierecht
Aan: minister van Justitie en Veiligheid
Datum: 5 augustus 2022

Wet wijziging auteurscontractenrecht
Van: NOvA/adviescommissie intellectuele eigendom
Aan: minister van Justitie en Veiligheid en minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Datum: 4 augustus 2022

Wet stroomlijning bestuurlijke boetemaxima en 
 termijnen
Van: NOvA/adviescommissies bestuursrecht en 
strafrecht
Aan: minister voor Rechtsbescherming
Datum: 28 juli 2022

Besluit en regeling inburgering 2021
Van: NOvA/adviescommissie vreemdelingenrecht
Aan: minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid
Datum: 29 juni 2022

Besluit kwaliteit incassodienstverlening
Van: NOvA/algemene raad
Aan: minister voor Rechtsbescherming
Datum: 21 juni 2022

Besluit videoconferentie
Van: NOvA/adviescommissie strafrecht
Aan: minister van Justitie en Veiligheid
Datum: 15 juni 2022

Wetsvoorstel online oprichten bv
Van: Gecombineerde Commissie Vennootschaps-
recht (NOvA/KNB)
Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal, vaste com-
missie J&V
Datum: 8 juni 2022

JURIDISCHE DATABANK
Download alle wetgevingsadviezen via 
advocatenorde. nl/juridische-databank. 
Kijk voor alle wetgevings  adviescommissies op 
advocatenorde.nl/adviescommissies.

De NOvA telt achttien adviescommissies wetgeving, verdeeld over bijna 
alle disciplines van het recht, die aan de algemene raad advies uitbrengen 
over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd. 
Recent bracht de NOvA de volgende wetgevingsadviezen uit:

Wetsvoorstel Fiscale 
verzamelwet 2024

Van: NOvA/adviescommissie belastingrecht
Aan: minister van Financiën
Datum: 4 augustus 2022
Advies: Op de eerdere in consultatie gebrachte ver
sie van deze wetswijziging had onder meer de NOvA 
ernstige kritiek. De eerder voorgestelde wijziging hield 
een forse inperking van het ‘fiscale verschoningsrecht’ 
in die onwenselijk en onnodig was. Onderdeel van die 
 kritiek was dat het wetsvoorstel de Belastingdienst 
 inzage zou geven in de communicatie tussen (onder 
 anderen) een advocaat en zijn cliënt. Dit zou een aan
tasting zijn van de wettelijke geheimhoudingsplicht en 
het verschonings recht die bedoeld zijn voor vertrou
welijk contact tussen cliënt en advocaat. De NOvA stelt 
positief vast dat de eerder geuite kritieken ter harte zijn 
genomen in het nieuwe wetsvoorstel.
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Vacatures bij de NOvA

Met ongeveer zestig medewerkers is het lan delijk bureau van de NOvA 
groot genoeg om de advocatuur en de algemene raad professioneel 
te ondersteunen en klein genoeg om in een collegiale sfeer te kunnen 
samenwerken. De NOvA heeft momenteel de volgende vacatures:

• Beleidsadviseur Wwft
• Beleidsadviseur kwaliteitsbevordering
• Beleidsadviseur sanctierecht

• Beleidsadviseur ethiek en integriteit
• Juridisch medewerker bestuursrecht

Vacature

WERKEN BIJ DE NOVA
Dit zeggen collega’s over wat het werken bij de NOvA 
zo boeiend en inspirerend maakt.

ROELIEN HUGES, 
 BELEIDSADVISEUR
‘Met veel plezier werk ik al ge-
ruime tijd als beleids adviseur 
bij de NOvA. Door de diversi-
teit aan dossiers is mijn werk 
afwisselend en uitdagend. Zo 
werkte ik bijvoorbeeld aan de 
inrichting van de kwaliteits-
toetsen, de ontwikkeling van 
de Dilemm App en het opzet-

ten van Law Care. Momenteel ben ik bezig met het onder-
zoek naar een nieuw kwaliteitssysteem voor de gehele 
advocatuur. Ik maak onderdeel uit van een hecht team, 
waar iedereen zich op zijn eigen terrein inzet voor de toe-
gang tot het recht en de advocatuur. Zeker als oud-advo-
caat vind ik het bijzonder om binnen deze context daar-
aan mijn bijdrage te leveren. Dat heeft mijn gezichtsveld 
verbreed en verruimd.’

JASPER PRUIS, 
BELEIDSADVISEUR
‘In ons werk bij de NOvA zijn we iedere dag 
bezig met belang rijke maatschappelijke 
thema’s. In mijn geval is dat de toegang 
tot het recht voor mensen die gebruikma-
ken van gefinancierde rechtsbijstand. Op 
dit moment houd ik me bijvoorbeeld bezig 
met de rechtsbijstand aan gedupeerden 
van de toeslagenaffaire, de samenwer-
king tussen advocatuur en andere rechts-
hulpverlenende instanties. Bij de NOvA krijg ik hierbij 
veel vrijheid en verantwoordelijkheid om mezelf te ont-
wikkelen en mijn  eigen netwerk op te  bouwen.’

MEER INFORMATIE
Kijk voor alle vacatures en meer persoonlijke 
ervaringen van NOvA-medewerkers op 
advocatenorde. nl/vacatures.

KELLY VLASMAN,  
BELEIDSMEDEWERKER
‘Na mijn studie ben ik direct aan het werk 
gegaan als  juridisch medewerker bij de 
NOvA. Een heel goede keuze! In korte tijd 
heb ik namelijk ontzettend veel geleerd en 
uitdagende vraagstukken behandeld. Dit 
maakt het een leuke functie voor starters, 
maar ook als meer ervaren jurist word je 
uitgedaagd. De NOvA heeft als beroepsor-
ganisatie namelijk een uniek profiel met 
zo zijn eigen uitdagingen en vraagstukken 
die je elders niet tegenkomt. Daarnaast werk ik ook ge-
woon in een heel leuk team, is elke dag weer anders en 
staat iedereen altijd voor elkaar klaar.’



Het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden organiseert en faciliteert postacademisch onderwijs voor advocaten 
en andere juridisch geschoolde of georiënteerde professionals in heel Nederland. Daarnaast organiseert JPAO 
een groot scala aan evenementen zoals seminars, congressen en inhousedagen. Er worden naast (online) 
cursussen en webinars, verschillende opleidingen aangeboden door diverse topwetenschappers en specialisten 
uit de praktijk. Door verschillende perspectieven die zij overbrengen, krijgen deelnemers een breed aanbod aan 
inzichten aangereikt. Wij kunnen met zekerheid zeggen dat onze juridische specialisatieopleidingen van zeer 
hoge kwaliteit en altijd actueel zijn!

Cursusaanbod 2022/2023

Live deelnemen of terugkijken
Onze cursussen en webinars worden 
opgenomen. De opname wordt na 
a
 oop met u gedeeld. U kunt de 
opname terugkijken op een moment 
dat het u uitkomt en zo ook uw PO-
punten behalen. 

Leiden Law Lunch Intellectuele 
Eigendom
De Leiden Law Lunch IE is een 
informatieve online bijeenkomst (via 
Zoom) tijdens lunchtijd van 12 tot 13 
uur over een actueel onderwerp in 
het betre� ende rechtsgebied.
NOvA 1 (per webinar)

Praktijkbijeenkomsten privacy & 
gegevensbescherming in de zorg
30 september 2022 t/m 14 oktober 
2022
NOvA 9

Studiedag Onrechtmatige 
Perspublicaties
6 oktober 2022
NOvA 5

Webinar Basiscursus Wwft
Diverse data: 12 oktober/2 
november/7 december 2022
NOvA 2

Het Nationale Privacycongres
4 november 2022
NOvA 6

Actualiteiten Auteursrecht
7 november 2022 t/m 21 november 
2022
NOvA 9 

Webinar Basiscursus AVG najaar 
10 november 2022 t/m 17 november 
2022
NOvA 10

Webinar Inleiding juridische aspecten 
van blockchain en smart contracts
15 november 2022
NOvA 3

Specialisatiecursus Bijzondere Curator 
in jeugdzaken najaar 2022
17 november 2022 
NOvA 15

Webinar ICT-contracten najaar 2022
24 november 2022 
NOVA 3

Verdiepingscursus burgerlijk 
Procesrecht: procederen in eerste 
aanleg
25 november 2022
NOvA 4 

Actualiteiten privacy op de werkvloer 
28 november 2022
NOvA 4 

Actualiteiten gezondheidsrecht
29 november 2022
NOvA 3

Webinar Internationale doorgifte 
persoonsgegevens najaar 2022
30 november 2022
NOvA 2

Webinar actualiteiten AVG & UAVG
2 december 2022
NOvA 3

Webinar Actualiteiten Bestuursrecht
8 december 2022
NOvA 4



Specialisatiecursus Civiele Cassatie en 
Procesrecht 2022: BPR arresten lezen
12 december 2022
NOvA 3

Actualiteiten verbintenissenrecht 
13 december 2022
NOvA 4

Actualiteiten Huurrecht
19 december 2022
NOvA 4

Webinar Actualiteiten AVG & UAVG 
4 april 2023 
NOvA 3

Vaardigheden 

Overtuigen op papier
8 november 2022
NOvA 5, LRGD 5

Argumentatieleer: Gelijk hebben en 
krijgen
2 december 2022
NovA 5, LRGD 5

Onderhandelen met succes
12 december 2022
NOvA 5

TimeManagement voor advocaten en 
juristen-meer doen in minder tijd
13 december 2022
NOvA 5

Specialisatieopleidingen 

Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige
8 september 2022 t/m 1 december 2022
NOvA 30/ NiRV 30

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 
14 september 2022 t/m 22 februari 2023
NiRV 12, NVR 12, NVvA 21, ABAN/GAIA/KNMG 40, NOvA 50

Specialisatieopleiding Huurrecht
23 september 2022 t/m 14 oktober 2022
NOvA 20 

Specialisatieopleiding Arti� cial Intelligence, Recht & Ethiek
3 november 2022 t/m 6 december 2022
NOvA 16

Specialisatiecursus Huurrecht
2 juni 2023 t/m 23 juni 2023
NOvA 20 

Specialisatieopleiding Jihadisme, Terrorisme, Contraterrorisme, een brede 
aanpak: ideologie recht & inlichtingen
Data nader bekend gemaakt vooraanmelding via pao@law.leidenuniv.nl
NOvA 48

Bekijk het volledige aanbod van 

Juridisch PAO Leiden 

op onze website: www.paoleiden.nl

Scan voor het 
volledige 
cursusaanbod     
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Minister voor Rechtsbescherming 
bezoekt de NOvA

M inister voor Rechtsbescherming Franc Weer-
wind heeft begin juli een werkbezoek aan de 
NOvA gebracht. Samen met de DG Rechts-

pleging en Rechtshandhaving en de coördinerend be-
leidsadviseur Advocatuur en Rechtsbijstand ging hij 
in gesprek met de algemeen deken, leden van de al-
gemene raad en de algemeen secretaris van de NOvA. 
 Bestuurders en medewerkers van de NOvA hebben 
regel matig overleg met bewindslieden en ambte naren 

van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van bei-
de kanten werd het op prijs gesteld om een keer uit-
gebreid met elkaar over verschillende onderwerpen 
van gedachten te wisselen. Zo is er gesproken over 
de advocaat van de toekomst, de sociale advocatuur, 
samen werking binnen de balie, rechtsbescherming 
in het algemeen en voor rechtzoekenden die boven de 
toevoegingsgrens vallen, en de weerbaarheid en veilig-
heid van advocaten.

V.l.n.r. algemeen deken Robert Crince le Roy, minister voor Rechtsbescherming 
Franc Weerwind en algemeen secretaris Raffi van den Berg.

Brief OM over beleid rond betalingen aan advocaten

I n het kader van hun toezichthoudende taak heeft 
een aantal lokale dekens aan het Openbaar Minis-
terie gevraagd om uiteen te zetten in hoeverre 

een advocaat zich bij het aannemen van betalingen 
bloot kan stellen aan het gevaar van een strafrechte-
lijke vervolging. Dit omdat het bestrijden van witwas-
sen en ondermijning voor de dekens een hoge priori-
teit heeft en voorkomen moet worden dat advocaten 
 betrokken raken bij strafbare feiten zoals heling en 
witwassen. In antwoord daarop wijst het OM op een 

aantal wettelijke en gedragsrechtelijke ontwikkelin-
gen die het OM relevant acht in het kader van de rol 
van de advocaat bij het aannemen van gelden. Des-
gevraagd heeft het OM te kennen gegeven dat met 
deze brief geen wijziging van het (terughoudende) 
vervolgingsbeleid als zodanig is beoogd.

MEER INFORMATIE
Kijk op advocatenorde.nl/nieuws (14 juli).
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CvA keurt financieel 
jaarverslag 2021 goed

H et college van afgevaardigden heeft eind juni 
het financieel jaarverslag 2021 van de Neder-
landse orde van advocaten goedgekeurd. Het 

positieve resultaat over 2021 bedraagt € 1.486.901 
tegen over een begroot tekort van € 414.000. Dit is voor 
een groot deel het gevolg van hogere inkomsten uit 
de financiële bijdrage ten opzichte van de begroting. 
Hierin werd als gevolg van de coronacrisis nog uit-
gegaan van een krimp van de balie met 2%, wat uitein-
delijk is uitgekomen op een lichte groei van 0,8%. Ook 
betalen advocaten die gedurende het jaar op het ta-
bleau worden ingeschreven, sinds 1 januari 2021 naar 
rato een financiële bijdrage. Tegelijk is aan de kosten-
kant aanzienlijk bespaard op onder andere huisves-
ting en personeel en hebben veel bijeenkomsten als 
gevolg van de coronamaatregelen niet of digitaal 
plaatsgevonden. Uit het positieve resultaat wordt deels 
een bestemmingsreserve ‘Implementatie Wpta’ van 
€ 500.000  gevormd. Hiermee wordt voorgesorteerd op 
de komende veranderingen in het toezichtstelsel.

MEER INFORMATIE
Download het financieel jaarverslag 2021 op 
advocatenorde.nl/publicaties.

Ambassadeurs 
Samenwerking 
binnen de balie

B egin juli kwamen managing partners en verte-
genwoordigers van grotere, niet-toevoegings-
kantoren met leden van de algemene raad 

van de NOvA digitaal bijeen in het kader van het pro-
ject ‘Samenwerking binnen de balie’. Voor vier ideeën 
om de samenwerking tussen de sociale advocatuur en 
kantoren zonder toevoegingspraktijk te stimuleren, 
bestaat het meeste draagvlak: het detacheren van ad-
vocaat-stagiairs bij sociale kantoren; het ontwikkelen 
van een online platform waar vraag en aanbod elkaar 
ontmoeten; het inkopen van (bibliotheek)licenties 
met korting; en het ontwikkelen van een bedrijfspak-
ket voor de sociale advocatuur. Eind deze zomer zullen 
ambassadeurs die deze ideeën ondersteunen, samen-
komen om de ideeën verder uit te werken en de finan-
ciering op te zetten.

MEER INFORMATIE
Kijk op advocatenorde.nl/nieuws (14 juli).

NOvA positief 
over afblazen 
rechtshulppakketten

D e NOvA is positief over de zevende voort-
gangsrapportage stelselvernieuwing rechts-
bijstand die de minister voor Rechts-

bescherming begin juli naar de Tweede Kamer heeft 
gestuurd. Belangrijke zorgen die de NOvA had over 
het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand zijn hier-
mee weggenomen: er komt geen inkoop van rechts-
hulppakketten, de eigen bijdrage wordt niet verhoogd 
en vergoedingen voor  advocaten worden periodiek 
herijkt.

MEER INFORMATIE
Kijk op advocatenorde.nl/nieuws (8 juli).
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Professionele 
ontmoeting advocatuur 
en rechterlijke macht

E ind juni 2022 kwam een dertigtal advocaten 
en rechters samen voor een ‘Professio nele 
ontmoeting tussen de advocatuur en rech-

terlijke macht’, een bijeenkomst georganiseerd door 
de Neder landse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) 
en de NOvA. Tijdens deze middag stond het thema 
online vaardigheden in de rechtspraktijk centraal. 
Hoe herken je non-verbale signalen, hoe interpreteer 
je omgevingsinformatie, wat werkt online anders 
dan bij een fysieke zitting?

MEER INFORMATIE
Download het verslag op advocatenorde.nl/professio 
nele-ontmoeting-advocatuur-en-rechterlijke-macht.

International Legal 
Ethics Conference 2024 
naar Nederland

D e International Legal Ethics Conference 
(ILEC) vindt van 27 tot en met 29 juli 2024 
plaats bij de Amsterdam Law School. Het 

centrale thema luidt: ‘Legal professionals in a 
digitizing world’. De organisatie is in handen van 
het Amsterdam Centre on the Legal Professions 
and Access to Justice (ACLPA), met de NOvA als 
belangrijkste mede-organiserende partner.

MEER INFORMATIE
Kijk op aclpa.uva.nl/en/ilec-2024.
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Axon is op zoek naar advocaten 
met affiniteit voor life sciences

Axon is een toonaangevend niche kantoor dat 
opereert in de nationale en internationale top van de 
life sciences markt, met haar eigen internationale net-
werk van life sciences kantoren. Onze cliënten variëren 
van wereldspelers tot start- ups.

We zijn momenteel op zoek naar advocaten met 
minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring. Heb jij ervaring in 
één of meer van de volgende gebieden?
 • Internationaal contracteren
 • Regulering van producten en diensten in  de life  
  sciences
 • Intellectueel eigendom 

Dan gaan we graag met je in gesprek.
 

Heb je wel ervaring, maar minder dan 3 jaar? Ook dan 
komen we graag met je in contact.

Wij bieden je een flexibele, internationale en 
uitdagende werkomgeving. We moedigen je vanaf het 
begin aan om je eigen niche binnen de life sciences te 
ontwikkelen. Wie weet schrijf jij de eerste contracten of 
adviezen voor de start-up die later een baanbrekend 
nieuw geneesmiddel ontwikkelt of help je hen de door-
slaggevende keuzes te maken!

Interesse? Neem contact op met Ellen van den 
Dungen: 088 6506500 of 
ellen.vandendungen@axonadvocaten.nl

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

 

CAREER OPPORTUNITY
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1
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3
V: Kan een niet-advocaat deelnemen aan intervisie of 
gestructureerd intercollegiaal overleg?
A: Het is niet de bedoeling dat niet-advocaten deelne-
men aan een gestructureerd intercollegiaal overleg 
(gio) of intervisiebijeenkomst. Dit onder andere van-
wege de geheimhoudingsplicht van advocaten. In ar-
tikel 13a, lid 1, respectievelijk artikel 13b onder ‘a’ van 
de ‘Regeling op de advocatuur’ staat dat beide vormen 
van kwaliteitstoetsen plaatsvinden in een groep van 
tenminste drie en ten hoogte tien advocaten.

V: Ik heb een nieuwe telefoon. Nu werkt mijn advocaten-
pas-app niet meer. Wat nu?
A: Bij verlies, diefstal of vervanging van de telefoon 
moet u een nieuwe activeringscode aanvragen. De 
acti vering van de app op uw nieuwe smartphone kost 
46 euro (exclusief btw, administratie- en uitleverings-
kosten), mede doordat de activeringscode om vei-
ligheidsredenen ook in persoon bij u wordt afgele-
verd. Deze app heeft dezelfde verloopdatum als de 
oude. Het aanvragen van de nieuwe activeringscode 
kan via de advocatenpasportal. U gaat naar ‘beheer 
advocaat’, vervolgens logt u in. Dan kiest u voor ‘pas 
vernieuwen’. Daar krijgt u de optie ‘pas/app aanvraag 
tot einddatum huidige pas/app’.

veelgestelde vragen

Kan een niet-advocaat deelnemen aan intervisie 
of gestructureerd intercollegiaal overleg?
Top 3 van veelgestelde vragen van advocaten 
aan het Informatiepunt deze maand.

V: Ik ben zwanger. Kan ik een beroep doen op vermin-
dering van het aantal PO-punten?
A: Vanaf 1 juli 2022 is artikel 4.7, lid 6 van de Voda 
 gewijzigd. De ‘naar rato-regeling’ voor langdurige af-
wezigheid wegens ziekte geldt nu ook voor zwanger-
schap. Voor een zwangerschapsverlof van vier maan-
den komt dit neer op een vermindering van circa 
6,5 PO-punten op een totaal van 20 PO-punten per 
jaar. Een verzoek om vermindering van PO-punten 
kunt u indienen bij de raad van de orde.

Meer vragen?
Bekijk alle veelgestelde vragen op 
 advocatenorde.nl/faqs. Staat uw vraag 
hier niet bij? Het Informatiepunt voor 
 advocaten is op werkdagen bereikbaar 
van 9.00 tot 17.30 uur op (070) 335 35 54 
en via informatiepunt@advocatenorde.nl. 
Het Informatiepunt geeft voorlichting aan 
advocaten over de regelgeving voor de 
advocatuur en beantwoordt vragen van 
advocaten over het gebruik van online 
 applicaties van de NOvA.

ADVIESCOMMISSIE WWFT
Benoemd als lid per 27 juni 2022:
– Mr. C.V. (Charles) van der Voort

ADVIESCOMMISSIE STRAFRECHT
Benoemd als lid per 27 juni 2022:
– Mr. D. (Dino) Bektesevic
– Mr. M. (Michel) van Stratum

benoemingen en verkiezingen

HOF VAN DISCIPLINE 
Verkozen per 1 juli 2022:
– Mr. J.E. Soeharno (als lid)
– Mr. J.M. Louwrier (als plv. lid)

RAAD VAN DISCIPLINE AMSTERDAM 
Verkozen per 1 september 2022:
– Mr. M. Kemmers (als plv. lid)
– Dr. P.J. Mijnssen (als plv. lid)
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Voor de balie
Als publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur bevordert de 

Nederlandse orde van advocaten (NOvA), in het belang van een goede rechtsbedeling, 

een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. Op deze pagina vindt 

u de belangrijkste contactgegevens, informatiebronnen en diensten van de NOvA.

CONTACT MET DE NOVA
 Adres

Monarch Tower
Prinses Beatrixlaan 5
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

 Contact algemeen
Telefoon: (070) 335 35 35
E-mail: info@advocatenorde.nl
Website: advocatenorde.nl

 Informatiepunt voor advocaten
Het Informatiepunt geeft voorlichting over de regelgeving 
voor de advocatuur, beantwoordt vragen over online 
applicaties van de NOvA en signaleert ontwikkelingen 
binnen de advocatuur. Het Informatiepunt geeft geen 
adviezen in individuele zaken.
Telefoon: (070) 33 53 554
E-mail: informatiepunt@advocatenorde.nl
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.
Kijk voor veelgestelde vragen op advocatenorde.nl/faq.

 Social media
twitter.com/advocatenorde
linkedin.com/company/advocatenorde

HANDIGE WEBSITES
 Website NOvA

Het laatste nieuws, standpunten van de NOvA 
en praktische informatie voor advocaten over de 
beroeps- en praktijkuitoefening.
i: advocatenorde.nl

 Nieuwsabonnement
Abonneer u op nieuwsberichten van de NOvA per thema.
i: advocatenorde.nl/nieuws/abonneren

 Zoek een advocaat
Vind alle advocaten op naam, kantoor, plaatsnaam en 
rechtsgebied.
i: zoekeenadvocaat.nl

 Wet- en regelgeving
Alle wet- en regelgeving voor de advocatuur.
i: regelgeving.advocatenorde.nl

 Mijn Orde
Pas uw (contact)gegevens aan, vind het noodnummer en 
CvA-stukken.
i: mijnorde.advocatenorde.nl

 Tuchtrecht Updates
Uitspraken van het hof en de Raden van Discipline.
i: tuchtrecht-updates.nl

 Beroepsopleiding Advocaten
Informatie voor advocaat-stagiairs en patroons.
i: beroepsopleidingadvocaten.nl

WEERBAARHEID EN VEILIGHEID
 Noodtelefoon en noodknop

Advocaten die een dreiging ondervinden of vragen 
hebben over hun veiligheid kunnen strikt vertrouwelijk 
bellen met het noodnummer van de NOvA, dat te 
vinden is op Mijn Orde (alleen bedoeld voor advocaten). 
In voorkomende gevallen biedt de NOvA een 
noodknop aan.
i: advocatenorde.nl/nova-noodtelefoon

 Veiligheidsscan
Vraag kosteloos een veiligheidsscan aan, waarna 
beveiligingsexperts uw advocatenkantoor beoordelen 
op (fysieke en digitale) kwetsbaarheden.
i: advocatenorde.nl/veiligheidsscan

 Weerbaarheidstraining
Schrijf u kosteloos in voor deze praktische training die 
concrete handvatten biedt om in uw dagelijkse praktijk 
proactief om te gaan met agressie en bedreiging.
i: advocatenorde.nl/weerbaarheidstraining

 Telefonische hulplijn LawCare
Voor advocaten die vertrouwelijk willen sparren met een 
ervaren vakgenoot.
Bereikbaar op: (085) 06 40 182; ma-vr: 10-12 uur en 
20-22 uur, za: 14-16 uur.
i: advocatenorde.nl/lawcare

KWALITEITSBEVORDERING 
EN PRAKTIJKUITOEFENING
 DilemmApp

Download de app met ethische dilemma’s voor de 
advocatuur.
i: advocatenorde.nl/dilemmapp

 Self-assessment
Online tool voor advocaten om te reflecteren op hun eigen 
handelen als professional.
i: self-assessment.advocatenorde.nl

 Advocatenpas-app
De advocatenpas op uw mobiele telefoon.
i: advocatenorde.nl/advocatenpas-app

 Tool Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Ondersteuning bij het kiezen of controleren van uw be-
roepsaansprakelijkheidsverzekering.
i: advocatenorde.nl/beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 Modellen, handleidingen en formulieren
Van model voor bekendmaking van rechtsgebieden tot 
handleiding geheimhoudernummers.
i: advocatenorde.nl/praktijkuitoefening

Het Advocatenblad is het officiële orgaan van de Nederlandse 
orde van advocaten. Het katern ‘Van de NOvA’ wordt verzorgd 
door de afdeling communicatie van de NOvA.



VT Ad. Advocatenblad 210x297mm.indd   1VT Ad. Advocatenblad 210x297mm.indd   1 22-08-2022   14:3022-08-2022   14:30



81

van de nova

Advocatenblad 2022  07

Wie, wat, waar?
Wie stapte over, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u onlangs van kantoor veranderd of 

eigen baas geworden? Deel uw ervaringen en stuur een e-mail naar redactie@advocatenblad.nl.

NAAR ANDER 
KANTOOR
Akaröz, mw. mr. G.: Spuistraat 
10 Advocaten te Amsterdam
Altena, mr. B.: DAS 
Nederlandse Rechtsbijstand 
Verzekeringmaatschappij N.V. 
te Groningen
Backer, mr. W.J.: Defence 
Advocaten te Rotterdam
Baijer, mr. L.H.J.: Derains & 
Gharavi te Parijs
Bakker, mr. N.: De Vos 
& Partners Advocaten te 
Amsterdam
Beijersbergen, mw. mr. 
M.E.M.: HarveyBloom 
Advocaten te ’s-Gravenhage
Berg, mw. mr. J.A. van den: 
Kunstenbond te Amsterdam
Bom, mr. P.J.T.M. van der: 
Kennedy Van der Laan te 
Amsterdam
Bouman-de Vos, mw. mr. 
N.C.: BMO Advocaten te 
Geldermalsen
Boxtel, mw. mr. D. van: 
9Corporate te Rotterdam
Brakel, mr. R.J.G. Van: AKD te 
Rotterdam
Brand, mw. mr. M.A.M. van 
den: Croon Davidovich te 
Amsterdam
Brouwer, mw. mr. N.M.: Stibbe 
N.V. te Amsterdam
Camphuis, mr. J.A.: Levenbach 
Advocaten te Amsterdam
Daansen, mw. mr. M.A.V.: DAS 
Nederlandse Rechtsbijstand 
Verzekeringmaatschappij N.V. 
te ’s-Hertogenbosch
Dekker, mr. C.T.: Simmons & 
Simmons LLP te Amsterdam
Duijn, mr. A.H. van: Freshfields 
Bruckhaus Deringer LLP te 
Amsterdam
Eck, mw. mr. A.E. van: 
Eversheds Sutherland 
(Netherlands) B.V. te 
Amsterdam

Glismeijer, mw. mr. M.M.C.: 
Pleiter Advocatuur te 
Amsterdam
Gobbens, mr. C.A.: Yur 
Advocaten B.V. te Rotterdam
Gorissen, mw. mr. J.M.B.: 
Academisch Ziekenhuis 
Maastricht te Maastricht
Graeff, mr. C.D. de: Stek te 
Amsterdam

Hanna, mw. mr. A.: Agayev 
Immigration Law Firm B.V. te 
Rotterdam
Heemskerk, mr. P.J.B.: Loyens 
& Loeff N.V. te Amsterdam
Heinrici, mr. B.P.J.: Defence 
Advocaten te Rotterdam
Hekel, mr. D.: Arag Den Haag te 
’s-Gravenhage

Hogerbrugge, mr. P.R.: 
Meesters aan de Maas 
Advocaten te Rotterdam
Jellinghaus, mr. S.F.H.: Pallas 
Advocaten B.V. te Rotterdam
Kamp, mr. B. van der: Coupry 
te ’s-Gravenhage
Klein Nagelvoort, mw. mr. N.F.: 
Stadermann Luiten Advocaten 
te Rotterdam

Korvinus, mr. C.F.: Korvinus 
Zandt Bruinsma Rafik 
advocaten te Amsterdam
Lamp, mr. R.M.I.: De Brauw 
Blackstone Westbroek N.V. te 
Amsterdam
Lang, mr. S.A.: Guldemond 
Advocaten te Amsterdam
Linhart, mw. mr. V.A.: Burgers 
De Moel Advocaten te Bladel

Louwers, mr. J.L.M.W.: Treble 
B.V. te Eindhoven
Marzguioui, mw. mr. H. el: Elfi 
Letselschade Advocaat B.V. te 
Rotterdam
Meijssen, mw. mr. M.A.: 
Greenpeace International te 
Amsterdam
Mik, mw. mr. M.A. de: Jahae 
Raymakers te Amsterdam

Moerliesing, mr. V.A.: Hogan 
Lovells International LLP te 
Amsterdam
Mol, mw. mr. M.C.N.: Holla N.V. 
te ’s-Hertogenbosch
Nieuwenhuizen, mr. 
P.C.: Nexus Advocaten te 
Amsterdam
Oolbekkink, mr. D.H.: 
Strauswolfs Advocaten te 
Amsterdam

transfers

‘Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening 
met toegankelijke sfeer’

Arbeidsrechtadvocaat Nino Solisa (29) is onlangs begonnen 
bij Van Benthem & Keulen in Utrecht. Daarvoor werkte hij ruim 
drie jaar bij Lexence in Amsterdam. ‘Wij werken in een vak 
waarin iedereen zijn of haar eigen stijl en aanpak heeft. Ik wil
de daarom op enig moment een kantoorswitch maken om te 
ervaren hoe anderen het vakgebied beoefenen en daar mijn 
voordeel mee doen. Van Benthem & Keulen combineert kwa
litatief hoogwaardige dienstverlening met een open, toegan
kelijke sfeer. Dit zorgt voor een fijne dynamiek, zowel binnen 
kantoor als in relatie tot de cliënten.’ Het arbeidsrecht is vol
gens Solisa een mooi vakgebied vanwege de essentiële func
tie die het heeft in het bedrijfsleven en in de maatschappij. ‘Daarnaast is het een 
rechtsgebied waarin je kunt adviseren, onderhandelen en procederen, zodat je 
als advocaat alle aspecten van het vak kunt beoefenen.’ Een werkdag is voor de 
advocaat geslaagd als een cliënt ontzorgd is. ‘Zodat die zich weer kan richten 
op nieuwe positieve zaken.’
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Oudijk, mr. R.R.: La Gro 
Geelkerken Advocaten B.V. te 
Alphen aan den Rijn
Peek, mw. mr. L.: Hoogenraad 
& Haak te Amsterdam
Peerboom-Gerrits, mw. mr. 
E.J.: Van Iersel Luchtman N.V. 
te ’s-Hertogenbosch
Plettenburg, mw. mr. J.C.: 
Rutgers & Posch N.V. te 
Amsterdam
Rhee, mw. mr. M.A.M. van: 
Provincie Noord-Holland te 
Haarlem
Rooij, mw. mr. D.G.B.M. van: 
Burgers de Moel advocaten te 
Eindhoven
Rouers, mr. J.W.H.: HAUT Legal 
te Utrecht
Schoonderbeek, mw. mr. J.R.A.: 
Arnold & Porter Kaye Scholer 
LLP te Amsterdam
Sengers, mw. mr. J.T.M.: Recht 
in Balans te Rotterdam
Solisa, mr. N.Y.: Van Benthem & 
Keulen B.V. te Utrecht
Stal, mw. mr. E.S.: ING Bank 
Nederland te Amsterdam
Stavenuiter, mw. mr. S.M.: 
Banning N.V. te Amsterdam
Stormmesand, mw. mr. E.C.M.: 
Van Doorne N.V. te Amsterdam
Tolman, mw. mr. C.B.: Stibbe 
N.V. te Amsterdam
Üstünalp, mw. mr. N.: De 
Brauw Blackstone Westbroek 
N.V. te Londen
Verboom, mr. M.E.B.: 
Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP te Amsterdam
Voet, mw. mr. G.W. van der: 
SteensmaEven te Rotterdam
Voogd, mw. mr. N.: JPR 
Advocaten te Deventer
Vos, mr. W.G.M.: MARK 
Advocaten te Breda
Waagmeester, mr. S.T.: 
Osborne Clarke N.V. te 
Amsterdam
Waaijer, mr. L.R.: Guarda 
Advocaten te Breukelen ut
Waesberghe-Janssen, mw. mr. 
A.B. van: ARAG Rechtsbijstand 
te Leusden
Wakim, mr. X.M.C.I.: 
Advocaten in de Praktijk te 
Utrecht
Werker, mr. W.M.J.: 
NautaDutilh te New York
Westra, mr. M.: Liance Law te 
Amsterdam
Wielen, mr. A. van der: TRIP 
Advocaten Notarissen te Assen

Zandt, mr. P.J.: Korvinus Zandt 
Bruinsma Rafik advocaten te 
Amsterdam

NAAR NIEUW(E) 
KANTOOR OF 
ASSOCIATIE
Actis advocaten (mw. mr. N. 
Idrissi te Rotterdam)
Advocatenkantoor mr. Çiçek 
(mr. B. Çiçek te Breda)
Arnold & Porter Kaye 
Scholer LLP (mw. mr. 
J.R.A. Schoonderbeek te 
Amsterdam)
Crown Legal (mw. mr. K. 
Bastiaans te Rotterdam)
Deenen Advocatuur (mr. J. 
Deenen te Leeuwarden)
Defence Advocaten (mr. W.J. 
Backer, mr. B.P.J. Heinrici en 
mw. mr. F.L.C. Schoolderman 
te Rotterdam)
Diesfeldt Advocaten (mw. mr. 
E.M. Diesfeldt te Alkmaar)
Fragomen Global LLP (mw. mr. 
T. Özyakup te Amsterdam)
Hofner Advocatuur (mr. C.J. de 
Boer te Zwolle)
Hübner Advocatuur (mw. mr. 
P.V. Hübner te Rotterdam)
Jildau Familie- en Erfrecht 
(mw. mr. N.J.G. de Jager te 
Arnhem)
JNRE Legal (mr. J. Nijmeijer te 
Amsterdam)
Laghmouchi Law (mr. A. 
Laghmouchi te Utrecht)
Leijen en Nandoe Advocatuur 
(mw. mr. R.S. Nandoe te 
Haarlem)
Magnus Law (mr. C.I. Burger te 
Alkmaar)
RAMNUN ADVOCATUUR (mr. 
W.N. Ramnun te Breda)
Ratio Advocatuur (mr. M.B. 
Visser te Rotterdam)
Roerink Law (mw. mr. A.D.M. 
Roerink te Amsterdam)
Roodhof Advocatuur (mr. S.A. 
Roodhof te Sneek)
Solvit Letselschade Advocaten 
(mr. S. Boer te Amersfoort)
Sue B.V. (mw. mr. I. El Ajjouri te 
Geldermalsen)
Ten Seldam advocatuur (mr. 
F.J. ten Seldam te Limmen)
Van Herwerden Arbeidsrecht 
(mw. mr. M.J. van Herwerden te 
’s-Gravenhage)
Veluwe Advocaten (mw. mr. 
C.H.J. van Dooijeweert en mr. 
W. Vahl te Barneveld)
Wilma Feenstra (mw. mr. W.I. 
Feenstra te Haarlem)

UIT DE PRAKTIJK
Alsemgeest, mw. mr. D.A., 
Rotterdam (05-08-2022)
Bennink, mw. mr. N.D.L., 
Haarlem (31-07-2022)
Bink, mr. E.J., Amsterdam 
(05-07-2022)
Boerrigter, mw. mr. P.M.F., 
Nijmegen (21-07-2022)
Bonnes, mw. mr. L.G., 
Eindhoven (25-07-2022)
Bremers, mr. T.F.M., Utrecht 
(08-08-2022)
Brouwer, mr. J.J., Deventer 
(01-07-2022)
Dekker, mw. mr. N., New York 
(01-07-2022)
Dijk, mr. L.G. van, Veendam 
(01-07-2022)
Dolmans, mr. J.E.S., 
Nieuwegein (01-07-2022)
Edelenbosch-Illingworth, 
mw. mr. D.M., ’s-Gravenhage 
(01-08-2022)
Floris, mr. J., ’s-Hertogenbosch 
(30-06-2022)
Groene, mw. mr. M.S. de, 
Groningen (01-07-2022)
Hoefnagel, mr. J.B.J., 
Amsterdam (30-06-2022)
Hoegen Dijkhof, mr. A.C., 
Amsterdam (11-08-2022)
Kikken, mr. J.F.E., Heerlen 
(30-06-2022)
Klashorst, mr. R. van de, 
’s-Gravenhage (13-07-2022)
Kocken, mw. mr. R.P.M., 
Haarlem (30-06-2022)
Koeijer, mw. mr. C.L. de, 
Terneuzen (01-08-2022)
Korst, mr. P.J. van der, 
Amsterdam (30-06-2022)
Kubber, mr. J.E. de, Vlissingen 
(07-08-2022)
Küçükerbil, mr. V., 
’s-Gravenhage (01-07-2022)
Leeman, mr. E.A., Breda 
(04-08-2022)
Limpens, mr. H.J.J.M., 
Amsterdam (01-07-2022)
Lucardie, mw. mr. C.A., Delft 
(01-08-2022)

Meerburg, mr. J.D., Groningen 
(30-06-2022)
Molenaar, mr. J.G., Utrecht 
(30-06-2022)
Moons, mr. Ch.Y.M., 
Amsterdam (01-07-2022)
Pigmans, mw. mr. M.L., 
’s-Gravenhage (01-07-2022)
Popering-Kalkman, mw. mr. 
A.J.S., Gouda (14-07-2022)
Postma, mw. mr. L.A., Arnhem 
(01-08-2022)
Reestman, mw. mr. J., 
Amsterdam (30-06-2022)
Rond, mw. mr. A.P.J. de, 
Rotterdam (01-07-2022)
Rooij, mr. B.G.J. de, Eindhoven 
(01-07-2022)
Ruis, mw. mr. I.A., Amsterdam 
(30-06-2022)
Schaar-van der Horst, mw. 
mr. H.L. van der, Naaldwijk 
(01-08-2022)
Schouten, mr. J.S., Amsterdam 
(11-07-2022)
Schut, mw. mr. E.A.M.R., 
Amsterdam (01-08-2022)
Sweens, mr. A.J.J., Den Helder 
(01-08-2022)
Verkerk, mw. mr. M., 
’s-Gravenhage (01-07-2022)
Vos, mw. mr. L.M., Dordrecht 
(01-08-2022)
Water, mr. E.L. van de, 
Amsterdam (01-07-2022)
Westerveld, mr. J.B., 
’s-Gravenhage (19-06-2022)
Wieland, mr. W.A.T., 
Eindhoven (01-07-2022)
Wit, mw. mr. E.F. de, 
Amsterdam (08-07-2022)
Zacca, mw. mr. S.F., 
’s-Gravenhage (10-08-2022)

OVERLEDEN
Knijff, mw. mr. C.L., 
Velsen-Noord (07-07-2022)
Zundert, mr. J.C. van, Delft 
(01-08-2022)

Een advocaat die via Mijn Orde de oprichting 
van een nieuw kantoor, een verhuizing naar 
een ander kantoor of een uitschrijving van het 
tableau doorgeeft, dient expliciet toestemming 
te geven voor publicatie in het Advocatenblad. 
Dit overzicht is derhalve niet volledig.
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ONVOLDOENDE SCHEIDING 
TUSSEN ROLLEN
– Hof van Discipline 20 mei 2022, zaaknr. 210363, 

ECLI:NL:TAHVD:2022:104.
– Artikel 10a lid 1 sub a Advocatenwet; gedragsregel 9.
– Advocaat is echtgenoot van medelid VVE en moet 

rollen privé en advocaat duidelijker scheiden.

De echtgenote van mr. X was eigenaresse van een ap-
partement binnen een VVE. Zij woonde daar met 
mr. X. In de VVE waren problemen rondom een bouw-
project en financiën. Mr. X heeft zijn echtgenote als 
advocaat bijgestaan in verschillende procedures te-
gen de VVE, of enkele leden daarvan. Hij heeft ook ver-
schillende VVE-vergaderingen bijgewoond. Op enig 
moment is hij door andere VVE-leden/aanwezigen uit 
de vergadering geweerd. Daarover heeft hij schriftelijk 
geklaagd bij het VVE-bestuur, stellende dat zijn echt-
genote het alstoen dus zonder bijstand van haar ad-
vocaat moest stellen en hij dat laakbaar achtte. Later 
heeft mr. X VVE-leden beschuldigd van een greep uit 
de kas en/of ongeoorloofde inmenging van een pro-
jectontwikkelaar via deze leden. Weer later heeft mr. X 
een GBA-uittreksel van de voorzitter van de VVE opge-
vraagd, onder VVE-leden verspreid en daarbij dezelf-
de beschuldigingen geuit, tegen verschillende VVE-le-
den aangifte gedaan wegens verduistering en valsheid 
in geschrifte en soortgelijke berichten geplaatst op de 
Facebookpagina van de VVE, waaronder ook berich-
ten met beledigende teksten. Ook heeft mr. X op enig 
moment een website ingericht met notulen, privacy-
gevoelige informatie van VVE-bestuursleden en hen 
andermaal beschuldigd van strafbare feiten. Die web-
site is onder dreiging van een kort geding weer opge-
heven.
Enkele VVE-leden dienen een klacht in tegen mr. X., 
bestaande uit tien klachtonderdelen. In hoger beroep 
zijn er nog acht relevant, waaronder de klacht van on-
betamelijke, intimiderende uitspraken jegens VVE-le-
den en vermenging van de rollen advocaat, echtgenoot 
en bewoner en gebrek aan professionele distantie in 
zijn optreden.

Van de tuchtrechter
Recente uitspraken, geselecteerd en bewerkt door de 

Commissie Disciplinaire Rechtspraak, bestaande uit 

Tjitske Cieremans, Maurice Mooibroek en Robert Sanders.

Het hof tilt zwaar aan de onafhankelijkheid, een kern-
waarde voor advocaten. Met het optreden waarvoor 
mr. X heeft gekozen, heeft hij zich met zijn  cliënte ver-
eenzelvigd en de grenzen van wat hem als advocaat 
betaamt overschreden. Hij liep als echtgenoot en me-
debewoner van het appartement binnen de VVE het 
risico onvoldoende afstand te kunnen nemen van de 
materie. Met de wijze waarop mr. X zich heeft gedra-
gen, is dat risico ook werkelijkheid geworden. Im-
mers, zijn optreden was niet objectief, intimiderend 
en hij stond niet open voor een weerwoord op de be-
zwaren die hij al dan niet namens zijn cliënte/echtge-
note uitte. Het hof stelt vast dat voor klagers niet meer 
duidelijk was in welke rol zij mr. X troffen: die van ad-
vocaat, van echtgenoot van hun medelid in de VVE en/
of buurman. Dat neemt het hof hem kwalijk. Ook kwa-
lijk acht het hof dat mr. X ter zitting bij het hof kenne-
lijk geen blijk gaf aandacht te hebben besteed aan de 
aard van de klachten, maar zich verweerde door zijn 
eerdere bezwaren tegen klagers te herhalen.
Dan besteedt het hof ook aandacht aan de wijze waar-
op mr. X zijn kritische vragen heeft gesteld en zijn me-
ning heeft gegeven op vergaderingen/handelingen 
binnen de VVE. Die vrijheid had mr. X als advocaat, 
maar de wijze waarop hij dat deed, was onnodig grie-
vend en schond klagers belangen zonder redelijk doel.
Voorts had mr. X zorgvuldiger moeten omgaan met 
privégegevens die hij had van klagers en had hij het 
GBA-uittreksel van de VVE-voorzitter niet mogen ver-
spreiden.
Het hof concludeert dat mr. X zijn optreden als advo-
caat onvoldoende gescheiden heeft van zijn rol als me-
debewoner. Daarmee is de kernwaarde onafhankelijk-
heid geschonden en kon bovendien het vertrouwen in 
de advocatuur worden geschaad. Het hof acht de door 
de raad opgelegde maatregel van schorsing passend, 
maar brengt de duur daarvan terug van vier maanden 
naar acht weken. Aangezien mr. X inmiddels zelf de 
toga aan de wilgen heeft gehangen, bepaalt het hof dat 
de schorsing niet ten uitvoer gelegd zal worden zolang 
mr. X niet op het tableau staat ingeschreven.

uitspraken
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APPELVERBOD
– Hof van Discipline 8 april 2022, zaaknr. 220044, 

ECLI:NL:TAHVD:2022:87.
– Artikel 46h lid 7 Advocatenwet; artikel 6 EVRM.
– Samenstelling van de Raad van Discipline (meerder-

heid niet-rechters) geen grond om appelverbod te 
doorbreken.

Klager dient een klacht in tegen mr. X, die de voorzit-
ter van de Raad van Discipline kennelijk niet-ontvan-
kelijk en kennelijk ongegrond heeft verklaard. Tegen 
deze beslissing heeft klager verzet ingesteld. De Raad 
van Discipline heeft dit verzet ongegrond verklaard.
Vervolgens heeft klager hoger beroep ingesteld bij het 
Hof van Discipline. Het hof overweegt allereerst dat op 
grond van artikel 46h lid 7 Advocatenwet geen beroep 
kan worden ingesteld tegen een beslissing van de raad 
waarbij het verzet tegen een voorzittersbeslissing niet-
ontvankelijk of ongegrond is verklaard. Een uitzonde-
ring op dit appelverbod is alleen mogelijk als de proce-
dure bij de raad geen eerlijk proces betrof doordat een 
fundamenteel rechtsbeginsel is geschonden.
Klager voert aan dat sprake is geweest van een schen-
ding van fundamentele rechtsbeginselen omdat de 
raad in meerderheid uit niet-rechters (advocaten) be-
staat en geen specifieke en expliciete reactie op de ver-
zetgronden heeft gegeven. Het hof verklaart dit be-
roep niet-ontvankelijk. De samenstelling van de raad 
(meerderheid niet-rechters) is volgens het hof niet in 
strijd met artikel 6 EVRM. Het hof verwijst naar zijn 
vaste rechtspraak waaruit blijkt dat de tuchtrecht-
spraak zoals die voor advocaten is georganiseerd niet 
in strijd is met artikel 6 EVRM (HvD 26 augustus 2016, 
ECLI:NL:TAHVD:2016:164). Volgens die rechtspraak 
rechtvaardigt de gewenste deskundigheid bij de be-
handeling van tuchtkwesties dat tuchtrechters ten 
dele zijn samengesteld uit beroepsgenoten, en is dit 
onvoldoende grond voor de veronderstelling dat daar-
mee afbreuk wordt gedaan aan de onpartijdigheid van 
tuchtrechters.

NOOT
Traditioneel bestaat de samenstelling van de advo-
catuurlijke tuchtcolleges (onder andere) uit leden-be-
roepsgenoten. Het gaat hier om een typisch kenmerk 
van tuchtrechtspraak: een beoordeling door peers van 
hun groepsgenoten. Bezwaren tegen deze vorm van 
rechtspraak zijn niet nieuw, met name uit het perspec-
tief van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
rechtspraak. Binnen de beroepsgroep bestaat nog-
al eens de vrees dat leden-beroepsgenoten te streng 
over hun collega’s kunnen oordelen of dat onzuivere 
(concurrentie)belangen een bewuste of onbewuste rol 
bij de beoordeling over de beklaagde zouden kunnen 
vervullen. Buiten de beroepsgroep bestaat nogal eens 
de indruk dat leden-beroepsgenoten hun collega’s de 
hand boven het hoofd kunnen houden. Om aan die 
zorgen tegemoet te komen, zijn leden uit de rechter-
lijke macht toegevoegd aan de samenstelling van de 
tuchtcolleges (in eerste aanleg een minderheid, in 
laatste aanleg een meerderheid).
Door de jaren heen heeft menig advocaat (en zoals 
in dit geval: soms ook een klager) getracht het sys-
teem van tuchtrechtspraak te bestormen met artikel 
6 EVRM-klachten over de samenstelling mét beroeps-
genoten. Het Hof van Discipline heeft deze klachten 
steevast afgewezen onder verwijzing naar rechtspraak 
van het EHRM. Dit hof erkent dat in een tuchtproce-
dure de civiele poot van artikel 6 EVRM van toepas-
sing is (onder meer EHRM 5 maart 2020, nr. 69291/12, 
Paliki/Griekenland), maar acht de samenstelling met 
beroepsgenoten niet in strijd met het vereiste van een 
onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. Een ster-
ke aanwijzing van onpartijdigheid is als ten minste de 
helft van het aantal leden van het tuchtcollege bestaat 
uit leden van de rechterlijke macht, onder wie de voor-
zitter met een doorslaggevende stem (EHRM 23 juni 
181, nr. 6878/75; 7238/75, Le Compte, Van Leuven & De 
Meyere/België). Tegelijkertijd betekent een samen-
stelling van alleen beroepsgenoten volgens het hof 
niet dat het tuchtcollege per definitie niet voldoet aan 
het vereiste van onpartijdigheid (EHRM 16 december 
2008, nr. 52025/99, Frankowitz/Polen). (MM)
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Laat
De formeelrechtelijke kwesties rond het ‘Box 3 Kerstarrest’ lijken beslecht: 

niet tijdig bezwaarmakers hebben volgens de Hoge Raad geen recht op 

rechtsherstel. De vraag die voorlopig onbeantwoord blijft, is of de route 

die de staatssecretaris kiest voldoende recht doet aan het arrest.

 door Yola Geradts

E erder schreef ik over het Kerstarrest van de be-
lastingkamer van de Hoge Raad van 24 decem-
ber 2021.1 De Hoge Raad oordeelde toen dat de 

vermogensrendementsheffing van box 3 over de in-
komstenbelasting van 2017, waarbij een ‘voordeel’ uit 
sparen en beleggen wordt belast die hoger is dan het 
werkelijk behaalde rendement, leidt tot een schending 
van artikel 1 Eerste Protocol EVRM (recht op eigen-
dom) in samenhang met artikel 14 EVRM.
De Hoge Raad oordeelde ook dat de belastingrech-
ter, anders dan in eerdere arresten van de Hoge Raad 
over vermogensrendementsheffing in box 3 van vóór 
de inkomstenbelastingheffing 20172, rechtsherstel 
dient te verlenen door alleen het werkelijk rende-
ment in de heffing te betrekken. De Hoge Raad deed 
deze uitspraak in een zogenaamd ‘massaal-bezwaar-
procedure’ ex artikel 25c Algemene wet inzake rijks-
belastingen (AWR). Het massale karakter vormde voor 
de Hoge Raad geen reden om anders te oordelen van-
wege de mogelijk daaraan verbonden uitvoeringspro-
blemen voor de Belastingdienst (r.o. 3.6.4).
Vervolgens heeft de Belastingdienst op 4 februari 
20223 (binnen zes weken na de uitspraak en conform 
artikel 25e, lid 1, AWR) in één collectieve uitspraak op 
bezwaar de bezwaarschriften over de jaren 2017-2020 
over de vermogensrendementsheffing in box 3 ge-
grond verklaard.

RECHTSHERSTEL OOK AAN 
NIETBEZWAARMAKERS?
Eén van de te beantwoorden aanpalende vraagstuk-
ken was of belastingbetalers die niet tijdig bezwaar 
hadden aangetekend tegen de definitieve aanslag in-

komstenbelasting 2017 e.v. toch kunnen profiteren 
van het arrest van de Hoge Raad. Zou je ‘ambtshal-
ve’ recht kunnen hebben op teruggave van te veel be-
taalde inkomstenbelasting in box 3? De Hoge Raad 
heeft daarop op 20 mei 2022 een antwoord gegeven.4 
De Hoge Raad oordeelt dat als aanslagen eenmaal on-
herroepelijk vaststaan – er is immers niet tijdig be-
zwaar gemaakt – de Belastingdienst niet ambtshalve 
tot terugbetaling behoeft over te gaan vanwege het 
‘Kerstarrest’. De ambtshalve vermindering van de 
aanslag door de Belastingdienst geschiedt uitsluitend 
op de voet van artikel 9.6 Wet IB. In lid 2 van artikel 9.6 
Wet IB wordt verwezen naar artikel 45aa Uitvoerings-
regeling IB 2001. Aldaar is opgenomen in de aanhef, 
en onder b:

De inspecteur vermindert ambtshalve een belasting-
aanslag die op een te hoog bedrag is vastgesteld zodra 
hem dat is gebleken, tenzij:
(…)
b. de onjuistheid van de belastingaanslag voortvloeit 
uit jurisprudentie die eerst is gewezen nadat die be-
lastingaanslag onherroepelijk vast is komen te staan, 
tenzij de Minister van Financiën anders heeft bepaald;

Het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 
vormt nieuwe jurisprudentie en dan bestaat niet de 
verplichting ambtshalve vermindering toe te passen, 
aldus de Hoge Raad. Dat is overigens sinds jaar en dag 
het vaste beleid van de Belastingdienst bij alle ambts-
halve verzoeken om vermindering, zie het Besluit Fis-
caal Bestuursrecht, artikel 23, lid 8.
Voor de Hoge Raad is daarbij niet van belang dat sinds 
2010 – alleen voor de inkomstenbelasting – het mo-
gelijk is de afwijzing van een verzoek tot ambtshalve 

Biedt de 
staatssecretaris 

voldoende 
soelaas?
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vermindering te laten toetsen in een bezwaar- en ver-
volgens beroepsprocedure bij de belastingrechter. De 
Hoge Raad oordeelt in r.o. 3.5.3 dat de mogelijkheid 
van een ambtshalve vermindering niet met zich mee-
brengt dat de aanslag inkomstenbelasting niet onher-
roepelijk vaststaat. A-G Niessen concludeerde in zijn 
conclusie van 24 maart 20225 op dit punt anders.
In de conclusie gaat A-G Niessen ook in op de vraag of 
artikel 13 EVRM (sufficient remedy) dwingt tot het bui-
ten toepassing laten van artikel 45aa Uitvoeringsrege-
ling IB 2001. Hij vindt van niet.
Aangezien in artikel 45aa Uitvoeringsregeling IB 2001 
onder b uitdrukkelijk de mogelijkheid open wordt ge-
laten dat de minister anders kan bepalen, wordt van-
uit de Tweede Kamer wel druk uitgeoefend om ook de 
niet-bezwaarmakers niet in de kou te laten staan.
De staatssecretaris6 heeft verschillende opties in kaart 
gebracht om belastingbetalers die geen bezwaar heb-
ben gemaakt tegen de heffing in box 3 ook rechtsher-
stel te bieden ook al is dit juridisch niet verplicht gelet 
op de uitspraak van de Hoge Raad van 20 mei 2022. Het 
mag natuurlijk niet al te veel kosten. Er wordt gedacht 
om alleen spaarders met weinig vermogen wel te com-
penseren en anderen niet. Maar de overheid mag niet 
in strijd handelen met het gelijkheidsbeginsel. Een 
definitieve beslissing volgt naar verwachting op Prins-
jesdag. Ik zou niet raar opkijken als besloten wordt 
geen rechtsherstel te bieden aan  niet-bezwaarmakers.
Voor alle aanslagen inkomstenbelasting over de jaren 

2017-2020 die niet definitief vaststaan, volgt wel auto-
matisch ‘rechtsherstel’ conform de nieuwe hierna uit 
te leggen regeling.

HOE IS RECHTSHERSTEL VORMGEGEVEN?
In de collectieve uitspraak op bezwaar van 4 februa-
ri 2022 heeft de Belastingdienst het massaal bezwaar 
 gegrond verklaard. De vraag was hoe in een individu-
ele zaak tegemoet wordt gekomen aan het slagen van 
het massaal bezwaar tegen de vermogensrendements-
heffing in box 3. De staatssecretaris heeft ervoor ge-
kozen7 om te komen met wederom een forfaitair stel-
sel. Hij heeft drie ‘vermogenscategorieën’ gemaakt: 
spaargeld op de bank, overige beleggingen – daar valt 
al het andere onder (van obligaties tot onroerende za-
ken) – en schulden. In tegenstelling tot het oude stelsel 
wordt nu aangesloten bij de werkelijke verdeling van 
het vermogen over de verschillende categorieën.
Voor elk van deze vermogenscategorieën wordt de ren-
dementsgrondslag berekend op basis van een forfai-
tair stelsel. Bij spaargeld op de bank is een heel laag 
rendement berekend (variërend van 0,01 tot 0,25% 
rente in de jaren 2017-2020). Bij overige beleggingen 
(waaronder obligaties) wordt rendement gerekend 
conform de rendementsklasse II van artikel 5.2 Wet 
IB 2001; dit varieert tussen de 5,28 en 5,69% in de ja-
ren 2017-2020. Als het nieuwe forfaitaire stelsel uit-
komt op een lager bedrag aan te betalen belasting 
dan volgt een vermindering van de inkomstenbelas-

hebben geen recht 
op rechtsherstel
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tingaanslag. Personen met veel spaargeld krijgen 
dan inkomstenbelasting terug. Kleine beleggers met 
een slecht rendement daarentegen niet. Het is zeer 
de vraag of met deze ‘forfaitaire herstelwijze’ wel vol-
doende recht wordt gedaan aan het arrest van de Hoge 
Raad. De Hoge Raad heeft het daadwerkelijke rende-
ment tot uitgangspunt gegeven en niet wederom een 
fictief rendement.

WAT IS DE RECHTSBESCHERMING 
ALS JE HET NIET EENS BENT MET 
HET GEBODEN RECHTSHERSTEL?
Begin augustus 2022 hebben de diverse ‘massaal-be-
zwaarmakers’ bericht ontvangen van de Belasting-
dienst of en zo ja met hoeveel hun aanslag is vermin-
derd. Bij een uitspraak op massaal bezwaar staat in 
beginsel geen rechtsmiddel meer open. In artikel 
25e, lid 3, AWR is opgenomen dat tegen de collectie-
ve uitspraak op bezwaar (in dit geval die van 4 febru-
ari 2022) géén beroep kan worden ingesteld. In artikel 
25e, lid 4, AWR is bepaald dat de inspecteur binnen zes 
maanden na gegrondverklaring massaal bezwaar, de 
aanslag overeenkomstig een gegrondverklaring ver-
mindert. En deze vermindering is géén voor bezwaar 
vatbare vermindering. In het belastingrecht kan al-
leen bezwaar en daarna beroep worden ingesteld – an-
ders dan in het bestuursrecht – als de beschikking als 
zodanig is aangewezen.
Wat te doen als de belastingplichtige het niet eens is 
met de vermindering (of helemaal geen vermindering) 
van de aanslag die de inspecteur heeft gedaan op het 
massaal bezwaar? Hier is sprake van een leemte in de 
wet, want er is wel tijdig bezwaar aangetekend, doch 
dat bezwaar is door de staatssecretaris tot ‘massaal 
bezwaar’ bestempeld. Tegen de daadwerkelijke ver-
mindering kan geen bezwaar of beroep worden aan-
getekend. De Hoge Raad heeft in een tweede arrest 
van 20 mei 20228 in deze leemte voorzien. De massaal-
bezwaarmakers kunnen na de berichtgeving over de 
wel/niet vermindering van de aanslag alsnog een ver-
zoek om ambtshalve (verdere) vermindering van de 
aanslag indienen (ex artikel 9.6 Wet IB 2001) bij de in-
specteur. Dat verzoek dient wel binnen vijf jaar na het 
jaar van de aanslag die in geschil is te worden gedaan.9 
Voor de aanslag over het inkomstenbelastingjaar 2017 
moet derhalve vóór 31 december 2022 een verzoek om 
ambtshalve vermindering worden ingediend.
Nu de inspecteur op uiterlijk 4 augustus 2022 kenbaar 

moet hebben gemaakt wat het rechtsherstel zal zijn in 
het individuele geval, is er voldoende tijd om een ver-
zoek om ambtshalve vermindering te doen. In dat ver-
zoek om ambtshalve vermindering kan de belasting-
plichtige aan de orde stellen dat het rechtsherstel niet 
voldoende is geweest, omdat de forfaitaire wijze van 
rechtsherstel bijvoorbeeld niet deugt. Vervolgens kan 
de belastingplichtige die afwijzing van de ambtshalve 
vermindering via bezwaar en beroep weer voorleggen 
aan de rechter.
De belastingplichtige zou daarbij ook aan de orde 
kunnen stellen of de inspecteur terug kan komen op 
zijn ‘ongeclausuleerd’ gegrond verklaren van de be-
zwaarschriften in de uitspraak op massaal bezwaar 
van de Belastingdienst d.d. 4 februari 202210 door uit-
eindelijk de aanslag helemaal niet te verminderen. De 
belastingplichtige kan immers een beroep doen op 
het vertrouwensbeginsel en met de massaal-bezwaar-
uitspraak (luidende ‘bezwaar gegrond’) lijkt toch in 
rechte te honoreren verwachtingen te zijn gemaakt. 
Ook over dat vraagstuk moet de belastingrechter zich 
vermoedelijk nog buigen. Waarschijnlijk volgen er 
naar aanleiding van dit forfaitaire rechtsherstel nog 
diverse ambtshalve verzoeken tot vermindering. Al-
dus kan de Hoge Raad opnieuw op enig moment oor-
delen of het rechtsherstel zoals nu vormgegeven door 
de staatssecretaris wel de juiste is geweest.

Yola E.J. Geradts is advocaat
belastingkundige bij Geradts & 
Vetter in Amsterdam.

Noten

1 HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1963.
2 Zie onder meer HR 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:816.
3 De collectieve uitspraak op bezwaar van Belastingdienst 

d.d. 4 februari 2022, nr. 202235664, Stcrt. 2022, 4198.
4 HR 20 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:720.
5 Aanvullende conclusie PG 24 maart 2022, 

ECLI:NL:PHR:2022:293.
6 Zie de brief van de staatssecretaris van 8 juli 2022, 

20220000186479.
7 Besluit staatssecretaris van 28 juni 2022, 

nr. 2022176296, Stcrt. 202217063.
8 HR 20 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:718.
9 Zie artikel 45aa, aanhef en onder a, 

Uitvoeringsregeling IB 2001.
10 Collectieve uitspraak op bezwaar van Belastingdienst 

d.d. 4 februari 2022, nr. 202235664, Stcrt. 2022, 4198.



010 - 760 11 07hoffelijk.nl/juridisch

Meer informatie of direct aanmelden? 
Scan dan de QR-code of ga naar 
hoffelijk.nl/gratis-po-punten.

of scan de QR-code.

PO-punten halen 
doe je voortaan zó
Met ons door de NOvA geaccrediteerde 
opleidingsconcept ‘Permanent Actueel’ 
haal je op een efficiënte en eigentijdse 
wijze je PO-punten door middel van 
e-learnings over actualiteiten.

Gratis: 10 e-learnings 
mét 10 PO-punten
Profiteer tijdelijk van dit unieke aanbod

Aan de slag



92

juridisch  analyse

Advocatenblad 2022  07

Van de regen 
in de drup?

 door Patrick van der Meij1

De ervaringen met procesafspraken in strafzaken 

hebben geleerd dat OM en verdediging goed 

beslagen ten ijs moeten komen, willen ze de rechtbank 

meekrijgen, constateert Patrick van der Meij.

I n december 2021 werd de strafrechtspleging geconfron-
teerd met een relatief onbekend fenomeen: procesafspra-
ken tussen procesdeelnemers die door rechtbanken wor-

den overgenomen in vonnissen. Zowel in Maastricht2 als 
in Rotterdam3 oordeelde de rechter positief over de voorzet 
die het Openbaar Ministerie en de verdediging gezamen-
lijk hadden gegeven voor de gewenste afdoening. Dat het 
fenomeen de kop opsteekt, is geen totale verrassing aange-
zien het OM al in 2019 aangaf te willen experimenteren, ge-
steund door minister van Justitie Grapperhaus.4 Opmerke-
lijk is dat als uitgangspunt werd genomen dat voor specifiek 
vonnisafspraken een wettelijke regeling nodig zou zijn en 
dat die regeling er nog steeds niet is. Ook de ervaringen met 
procesafspraken tot nu toe leren dat het maken daarvan en 
vooral het binden van de rechter daaraan, niet eenvoudig is 
en voor de verdachte soms een heikele onderneming.

SOMBERE VOORUITZICHTEN
Die laatste ervaring bestond al voordat de beleidsvoorne-
mens werden geuit. Zo werd in de inmiddels beruchte Cym-
bal-zaak de ‘raamwerkovereenkomst’ door de rechtbank 
Overijssel genadeloos aan de kant geschoven: in plaats van 
de ondergane voorlopige hechtenis kregen de verdachten 
maar liefst vijf en zes jaar gevangenisstraf en oordeelde de 
rechtbank dat het voorstel op geen enkele wijze recht deed 
aan de strafdoelen waaronder die van generale preventie.5 
Voor de verdediging vormde dit een hard gelag: niet alleen 
hadden de advocaten eerder ingediende onderzoekswen-
sen laten varen, maar op zitting was niet uitgebreid verweer 
gevoerd ten aanzien van bijvoorbeeld de strafmaat. Omdat 
de afkeuring van de rechtbank pas bij vonnis kwam, werd 
de verdediging als het ware een feitelijke instantie door de 
neus geboord.
Een ander vroeg voorbeeld van een merkwaardig verloop, be-
treft een zaak uit de rechtbank Den Haag waarin het OM uit-
eindelijk niet-ontvankelijk werd verklaard omdat het eerst 
wel, toen niet, toen weer wel de gemaakte ‘afdoeningsover-
eenkomst’ gestand wilde doen.6 De verdachte in die zaak 

was eerder al bij verstek tot acht jaar gevangenisstraf ver-
oordeeld,7 maar had conform de procesafspraken met tien 
maanden overleveringsdetentie en voorarrest lang genoeg 
vastgezeten met als belangrijkste reden zijn terminale ziek-
te. Hier liet de rechtbank zich niet uit over de procesafspra-
ken, maar haastte zich wel aan te geven dat het ongepast zou 
zijn de geldboete die verdachte conform de procesafspraken 
al had betaald (een miljoen euro) terug te laten storten. Ge-
strande overeenkomsten hebben blijkbaar toch een prijs, 
ondanks dat het OM in deze zaak op het laatste moment het 
vertrouwen had beschaamd door zich terug te trekken.

LOKALE OPKLARINGEN
Succesvolle procesafspraken vereisen goede communicatie, 
waarbij de rechtbank tussentijds wordt benaderd of zij er in 
beginsel voor openstaat. Er dient veiligheidshalve ook een 
voorziening te worden opgenomen voor het geval de recht-
bank de afspraken afwijst. De procesdeelnemers dienen el-
kaar bovendien te vertrouwen en de procesafspraken te be-
schouwen als een gezamenlijk product waar ieder voor het 
eigen onderdeel verantwoordelijk is.
De procesafspraken in Rotterdam en Maastricht passen in 
deze gedachte. Het is goed om naar de aard van die zaken te 
kijken en daaruit factoren te halen die de slagingskans kun-
nen beïnvloeden. Het waren in beide gevallen relatief over-
zichtelijke afdoeningen voor één verdachte met meerdere 
feiten op de tenlastelegging. In Rotterdam was de kans van 
slagen het grootst, omdat het initiatief tot verrassing van 
het OM8 en de verdediging juist door de voorzitter was ge-
nomen.9 De rechter gaf zelf een opsomming van randvoor-
waarden die duidelijk maken dat de rechter ‘gewoon’ vonnis 
wijst volgens de regelen der kunst: feiten vaststellen en een 
vonnis waarin de vragen van het beslissingsmodel ex arti-
kel 348 en 350 Sv worden beantwoord.10 Bij die zaak bestond 
veel aandacht voor het controleren of de verdachte uitdruk-
kelijk had ingestemd met de afspraken, wat niet vreemd is 
aangezien die volhield onschuldig te zijn en er het zwijgen 
toe deed. De uitkomst was gunstig voor de verdachte: een 

Procesafspraken:
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gevangenisstraf van vier jaren met een jaar voorwaardelijk 
en afstand van het beslag (€ 60.500) in ruil voor een efficiën-
te procesgang en een celstraf van vijf jaar.
In Maastricht werden dezelfde randvoorwaarden aange-
haald, maar stond de rechtbank uitgebreid stil bij de vraag 
naar de legitimiteit van de procesafspraken.11 Procesecono-
misch was veel winst te halen omdat de zaak al sinds 2012 
liep en er getuigenverhoren en een nieuwe regiezitting in 
het verschiet lagen. Het initiatief lag nu niet bij de recht-
bank. Die vroeg zich af of voortraject en zitting een eerlijk 
proces en voldoende transparantie opleverden, en of alle be-
langen – verdachte, maatschappij, slachtoffers – voldoende 
waren gediend (een ‘rechtvaardig evenwicht’). Het gebrek 
aan openbaarheid was een minpunt, maar de rechtbank 
oordeelde positief dat met de bespaarde capaciteit ook an-
dere feiten konden worden afgedaan.12

WEERSVOORSPELLING: REGELING OP KOMST?
De Maastrichtse zaak vormde de aanleiding voor een cassa-
tie in het belang der wet. PG Bleichrodt neemt in zijn conclu-
sie stelling dat de wet onder voorwaarden ruimte laat voor 
deze nieuwe praktijk, maar dat nadere bepaling en afgren-
zing door de wetgever wel in de rede ligt en tot die tijd tot 
terughoudendheid noopt.13 De rechtbanken zijn volgens de 
PG gehouden van geval tot geval te beoordelen of de behan-
deling van een zaak met procesafspraken in overeenstem-
ming is met de eisen van het recht op een eerlijk proces als 
in artikel 6 EVRM, het systeem van de wet en beginselen van 
een behoorlijke procesorde.
Meer richtsnoeren voor procesafspraken zijn niet overbo-
dig. Sinds de Rotterdamse en de Maastrichtse zaken is een 
waaier ontstaan aan zaken met procesafspraken, met wis-
selend succes. Zelfs in hoger beroep lijkt ruimte te bestaan 
voor procesafspraken,14 maar daar zijn de risico’s bij een ver-
lies van een feitelijke instantie nog groter.15 Zo wordt daar de 
idee van een strafkorting omdat de verdachte akkoord is ge-
gaan, van de hand gewezen.

OMSLAG EN ONSTUIMIGE BUIEN
De lijst met stukgelopen procesafspraken is groeiende. Het 
OM en de verdediging lijken zich onvoldoende bewust dat 
het maken van goede procesafspraken die de rechter kan 
volgen veel inspanning en concrete uitwerking vergt. De 
rechter moet als het ware worden overgehaald om de afspra-
ken over te nemen. Dat betekent dat een visie op de feiten 
moet worden gegeven, dat inzichtelijk is hoe aan procesef-
ficiëntie wordt gewonnen en waarom de voorgestelde af-
doening rechtvaardig is. Met onderzoekswensen die slechts 
als contragewicht dienen om de procesafspraken gedaan te 
krijgen, zal de rechtbank niet veel ophebben. De rechtbank 
Overijssel overweegt dat bij gebrek aan een wettelijke rege-
ling zwaarwegende belangen dienen te worden opgevoerd 
om procesafspraken over te nemen.16

Verder blijken zaken, zeker die met meerdere verdachten, te 
complex om af te doen met procesafspraken.17 In de eerste 

plaats omdat in het kader van de procesefficiëntie alle kik-
kers in de kruiwagen moeten blijven, maar ook omdat een 
vergelijk tussen de verschillende procesafspraken onder 
medeverdachten kan leiden tot afhaken.
Het is van belang dat het OM en de verdediging goed besla-
gen ten ijs komen. De rechtbank prikt zonder meer door 
troebele afspraken heen.18 Het vergt een gedegen voorberei-
ding en niet zomaar een voorstel op een pro-formazitting.19 
Procesefficiëntie is niet heilig, zeker niet bij rechters. Soms 
heeft de rechtbank gewoonweg geen behoefte aan procesaf-
spraken, juist omdat de zaak misschien minder complex is 
dan wordt voorgewend.20

Voor het OM en de advocatuur is het goed te beseffen dat 
succesvolle procesafspraken misschien zelfs meer tijd en 
voorbereiding vergen dan een reguliere zitting en dat het 
elkaar opzoeken voor overleg – wijze van ten laste leggen, 
toespitsen op specifieke feiten en financiële aspecten apart 
schikken – meer soelaas kan bieden. Dat zijn geen procesaf-
spraken waar de rechter bij nodig is, maar dat is een gede-
gen voorbereiding waarbij ook aan efficiëntie wordt gewon-
nen. Een wettelijke regeling lijkt dan inderdaad overbodig.

Noten

1 Patrick van der Meij is strafrechtadvocaat en partner bij 
Cleerdin & Hamer Advocate en research fellow aan het Instituut 
voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

2 Zie Rb. Limburg 9 december 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:9266.
3 Zie Rb. Rotterdam 24 december 2021, 

ECLI:NL:RBROT:2021:12699.
4 Zie https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/01/07/omwil

vakerprocesafsprakeninstrafzaken en Kamerstukken II 
2018/19, Aanhangsel van de Handelingen 2249.

5 Zie Rb. Overijssel 4 september 2019, 
ECLI:NL:RBOVE:2019:3103 en over de zaak L.J.J. 
Peters, ‘Cymbal en de alternatieve afdoening van 
ondermijningsdossiers’, Strafblad 2019, 17(5), p. 713.

6 Zie Rb. Den Haag 6 oktober 2021, 
ECLI:NL:RBDHA:2021:10955.

7 Zie Rb. Den Haag 12 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6869, 
later door het gerechtshof vernietigd en teruggewezen.

8 Zie https://magazines.openbaarministerie.nl/
opportuun/2022/02/pionierenmetprocesafspraken. 

9 Zie het procesverbaal van de zitting van 4 oktober 2021, 
ECLI:NL:RBROT:2021:9953.

10 Zie Rb. Rotterdam, 19 november 2021, 
ECLI:NL:RBROT:2021:11391.

11 Zie Rb. Limburg 9 december 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:9266.
12 Zie kritisch hierover L.J.J. Peters, ‘Procesafspraken in 

strafzaken’, NTS 20222, p. 67.
13 Zie ECLI:NL:PHR:2022:566.
14 Zie een aantal zaken van de ‘Innovatiekamer’ van het 

gerechtshof Den Haag: Hof Den Haag 26 januari 2022, 
ECLI:NL:GHDHA:2022:87, Hof Den Haag 17 maart 2022, 
ECLI:NL:GHDHA:2022:410 en Hof Den Haag 20 april 2022, 
ECLI:NL:GHDHA:2022:687.

15 Zie Hof Leeuwarden 1 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2541.
16 Rb. Overijssel 28 februari 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:695
17 Zie Rb. NoordNederland 21 april 2022, 

ECLI:NL:RBNNE:2022:1343, 1356, 1360 en 1385.
18 Zie Rb. ZeelandWestBrabant 6 juni 2022, 

ECLI:NL:RBZWB:2022:3017
19 Zie Rb. Amsterdam 14 april 2022 ECLI:NL:RBAMS:2022:3512.
20 Zie Rb. Noord Holland, 21 juni 2022 

ECLI:NL:RBNHO:2022:5329.
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E en constitutief vonnis legt de rechtsverhouding 
tussen twee partijen vast, zodat op die rechts-
verhouding latere acties kunnen worden ge-

baseerd. Het constitutieve vonnis schept een nieuwe 
materiële rechtstoestand, dan wel doet een bestaande 
rechtsbetrekking teniet. Aldus bijvoorbeeld scheiding 
van echt of van tafel en bed; ontbinding van een over-
eenkomst; faillietverklaring; vernietiging van een oc-
trooi.1 Dergelijke vonnissen worden steeds gegeven in 
een bodemprocedure.
In spoedeisende zaken kan de rechter in kort geding 
bij wijze van ordemaatregel een onmiddellijke voor-
ziening bij voorraad geven (artikel 254 Rv). Al in 1947 
overwoog de Hoge Raad dat het de rechter in kort ge-
ding vrijstaat bij de motivering waarom hij bepaalde 
voorzieningen toewijst, zijn oordeel te geven omtrent 
de rechtsverhouding van partijen; hij mag echter geen 
als bindend bedoelde uitspraak omtrent die rechten 
geven.2

De grens tussen een ordemaatregel en een constitu-
tieve uitspraak wordt weliswaar in theorie scherp ge-
trokken, maar is in de praktijk veelal probleemloos 
te respecteren. Zo kan in kort geding geen schadever-
goeding worden toegewezen, maar wel een voorschot 
daarop. In toenemende mate worden eisers in kort ge-
ding evenwel geconfronteerd met een afwijzing van 
hun vordering, omdat die een constitutief karakter 
zou hebben, hoewel soortgelijke vorderingen voor-
heen probleemloos werden toegewezen.

VERDELING VAN WONINGEN
In 2018 oordeelde het gerechtshof Den Haag dat de 
door de voorzieningenrechter toegewezen vordering 
tot medewerking van de vrouw aan verkoop van de 
voormalige echtelijke woning aan een derde op een ju-
ridische misslag berustte. Het verkopen van een goed 
als door de voorzieningenrechter bepaald, beschouwt 
het hof als een wijze van verdelen als bedoeld in arti-
kel 3:185 BW. Het is naar het oordeel van het hof echter 
niet aan de voorzieningenrechter om in het kader van 
een ordemaatregel een definitief einde aan de verde-
ling te maken.3

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft zich in 2021 
daarbij aangesloten.4 Het gerechtshof Arnhem-Leeu-
warden, daarentegen, doceert: ‘De rechter speelt al-
leen een rol bij de verdeling als het de deelgenoten 
niet zelf lukt. In dat geval kan de rechter (1) de wijze 
van verdeling gelasten of (2) de verdeling zelf vaststel-
len (art. 3:185 BW). In het eerste geval verdelen de deel-
genoten zelf, maar wel op de wijze die de rechter ge-
last.’ Alleen in het tweede geval is naar het oordeel van 
dit hof sprake van een constitutief vonnis.5

In de lijn van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
wees de rechtbank Noord-Holland recentelijk de vorde-
ring van de vrouw tegen de man en de notaris tot me-
dewerking aan het passeren van een akte van verdeling 
toe. De voorzieningenrechter overweegt daarbij dat nu 
eiseres in het bezit van de in het geding zijnde panden 
zal blijven, zij deze gewoon weer kan terug leveren.6

Sinds enkele jaren is er een trend om vorderingen in 

kort geding af te wijzen omdat bij toewijzing ervan het 

vonnis een constitutief karakter zou dragen. Het is zaak 

een dergelijke vordering waar mogelijk te vermijden.

 door Aldert van der Bent

Het constitutieve
vonnis in kort

geding 
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LEVERING VAN AANDELEN
Op 22 juni 2021 wees het gerechtshof Den Haag ar-
rest in een geschil tussen twee aandeelhouders in een 
bv. Het gerechtshof wijst de levering van aandelen af, 
maar niet omdat het karakter van een kort geding zich 
daartegen zou verzetten.7 De rechtbank Midden-Ne-
derland overweegt op 22 februari 2022 expliciet dat 
toewijzing van een vordering tot het geven van mede-
werking aan levering van aandelen geen constitutief 
vonnis oplevert. Bij de toewijzing speelt wel een rol dat 
gedaagden slechts formele beletselen hebben opge-
worpen voor hun medewerking aan die levering.8

Ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-
Brabant had er in 2016 geen moeite mee om een vor-
dering tot medewerking aan de levering van aandelen 
toe te wijzen. De voorzieningenrechter passeert daar-
bij het verweer dat toewijzing van de vordering voor 
gedaagde dermate verstrekkende gevolgen zal heb-
ben dat een voorlopige maatregel niet het aangewezen 
rechtsmiddel is.9

VARIA
Een curator vorderde dat de rechtbank Limburg zes 
partijen zou veroordelen om een eigen aangifte tot 
faillietverklaring van een bv in te dienen bij de be-
voegde rechtbank. De rechtbank overwoog dat van 
een constitutief vonnis sprake is wanneer door het 
vonnis een onvoorwaardelijke en permanente rechts-
toestand gaat gelden. Toewijzing van het gevorderde 
leidt volgens de rechtbank met zodanige zekerheid bij-
na rechtstreeks tot het faillissement van de betreffen-
de bv. Dat is naar het oordeel van de rechtbank een zo-
danig onomkeerbaar gevolg dat de vordering daarom 
moet worden afgewezen.10

Daarentegen zag diezelfde rechtbank er twee maan-
den eerder geen been in om een werkgever in kort ge-
ding te veroordelen tot het verlenen van medewerking 
aan het sluiten van een beëindigingsovereenkomst 
met een werknemer. Daarbij moet wel worden opge-
merkt dat het een zogenaamd slapend dienstverband 
betrof.11

Vermeldenswaard is tot slot een uitspraak van de 
rechtbank Midden-Nederland van 25 mei 2022. De 
voorzieningenrechter verklaart een hypothecaire in-
schrijving waardeloos in de zin van artikel 3:29 BW. 
Dat vonnis is even praktisch als constitutief, maar 
moet worden begrepen tegen de achtergrond van het 
feit dat één van de eisers een boete van € 30.000 zal 
verbeuren als zij niet binnen vijf dagen na de zitting 
een woning afneemt, terwijl de andere eisers (haar ou-
ders), die ten behoeve van de financiering een nieu-
we hypotheek willen vestigen, niet in staat zijn dat te 
doen omdat de oude hypothecaire inschrijving na af-
lossing van de lening niet is doorgehaald en de geld-
verstrekkende bv intussen is ontbonden.12

ANALYSE EN CONCLUSIES
Welke hoofdlijnen en best practices vallen er uit het 
voorgaande te destilleren?
Het instellen van een vordering met een (rechtstreeks) 
constitutief karakter moet zo veel mogelijk worden ver-
meden. De vordering dat een opzegging niet geldt13, tot 
vernietiging van een concurrentie- en relatiebeding14, 
tot bepaling van de hoofdverblijfplaats van de kinde-
ren15 of te bepalen dat geen opslagkosten en huur hoeft 
te worden betaald16, is (echt) niet toewijsbaar.
Zeker als die hoofdregel wordt gerespecteerd, lijkt de 
bereidheid van rechtbanken om een hooguit indirect 
constitutieve vordering toe te wijzen groter dan die 
van (sommige) gerechtshoven.
Mocht toewijzing van de vordering indirect (door me-
dewerking van de gedaagde) een constitutief effect 
hebben, dan is het aan te bevelen om op voorhand toe 
te lichten dat het vonnis zelf geen constitutief karak-
ter zal hebben, omdat niet de rechter, maar de gedaag-
de een andere rechtstoestand zal creëren.
Tot slot neemt de kans op toewijzing toe als de gevol-
gen van het vonnis zo nodig zijn terug te draaien, bij-
voorbeeld omdat een woning of een aandelenpartici-
patie niet aan een derde maar aan één van partijen 
moet worden geleverd. In voorkomende gevallen is het 
dus raadzaam de rechter ook daarop te attenderen.

Aldert van der Bent is advocaat bij 
Wybenga advocaten in Rotterdam en 
advocaatredactielid van dit blad.
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 k roniek
Vennootschaps recht

 door Lisette van der Gun en Rogier Wolf

INLEIDING

I n deze Kroniek bespreken wij de rechtspraak en wet-
geving op het gebied van het vennootschapsrecht uit 
de periode van medio april 2021 tot en met juli 2022. 

Er is weer meer dan voldoende om verslag van te doen.
In het eerste deel lichten wij enkele noemenswaardige 
uitspraken toe.1 Aan de orde komen verschillende uit-
spraken op het gebied van bestuurdersaansprakelijk-
heid: bestuurdersaansprakelijkheid na het aanvragen 
van eigen faillissement; een uitspraak van de Hoge Raad 
over het ontzenuwen van het bewijsvermoeden van arti-
kel 2:248 lid 2 BW, drie uitspraken van de Hoge Raad over 
artikel 23 Wet Bpf 2000 en een uitspraak over de limita-
tieve matigingsgronden van artikel 2:248 lid 4 BW. Verder 
bespreken we een uitspraak van de Ondernemingskamer 
met een kader voor het uitwerkingsplan van een defini-
tieve ontvlechting en het Shell-vonnis van de rechtbank 
Den Haag van mei 2021.
In het tweede deel gaan wij in op de actuele stand van za-
ken op wetgevingsgebied. Ook op dat gebied is er het no-
dige te melden. Wij bespreken de stand van zaken van 
de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, de Wet 
Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in 
bestuur en raad van commissarissen, de Wet verruiming 
mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen, de 
Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames, 
het Centraal aandeelhoudersregister, het voorontwerp 
Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking 
ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure, de online op-
richting van een bv, de BVm en, tot slot, de voortgangs-
brief over de modernisering van het ondernemingsrecht.

DEEL I : RECHTSPRAAK
Bestuurdersaansprakelijkheid, Geocopter deel 4
Vanaf medio 2011 gaat het bergafwaarts met Geocopter 
BV, een vennootschap die zich richt op de ontwikkeling, 
productie, assemblage en verkoop van onbemande heli-

kopters. Op 17 oktober 2011 verleent de algemene vergade-
ring van  Geocopter toestemming aan de directie voor het 
aanvragen van faillissement indien dat noodzakelijk mocht 
blijken. In de periode daarna worden plannen gemaakt voor 
een reorganisatie. Op 28 november 2011 en 15 december 
2011 vinden twee algemene vergaderingen plaats. Tijdens 
deze vergaderingen wordt gesproken over de slechte finan-
ciële situatie en een herstructurering, maar niet over een 
faillissement. De volgende algemene vergadering staat ge-
pland voor januari 2012. Op 27 december 2011 doet de be-
stuurder eigen faillissementsaangifte. In de toelichting 
schrijft hij dat de investeerders geen vertrouwen meer heb-
ben, het salaris niet meer betaald kan worden en hij het niet 
verantwoord vindt om op deze basis door te gaan.
De rechtbank Limburg2 en het hof Den Bosch3 oordelen dat 
de bestuurder niet bevoegd was het faillissement aan te vra-
gen en dat om die reden sprake was van kennelijk onbehoor-
lijk bestuur. De Hoge Raad bepaalt in zijn Geocopter- arrest 
van 21 december 20184 dat overtreding van artikel 2:246 
BW – een bestuurder mag zonder opdracht van de alge-
mene vergadering niet het faillissement van de vennoot-
schap aanvragen – dat is gericht op de bescherming van de 
vennoot schap en haar aandeelhouders, kan leiden tot aan-
sprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW.5 Ook kan dat lei-
den tot aansprakelijkheid jegens de gezamenlijke schuld-
eisers op grond van artikel 2:248 BW. Dat is het geval als het 
handelen van de bestuurder de schuldeisers daadwerkelijk 
heeft benadeeld en de bestuurder dat ten tijde van zijn han-
delen wist of had moeten begrijpen. De Hoge Raad oordeelt 
dat het hof Den Bosch zich van deze punten geen reken-
schap had gegeven. Hij verwijst de zaak daarom naar het hof 
Arnhem- Leeuwarden.
Op 20 april 2021 doet het hof Arnhem-Leeuwarden uit-
spraak.6 Aan de orde is de vraag of de bestuurder lichtvaar-
dig het faillissement had aangevraagd en daarmee het fail-
lissement zou hebben veroorzaakt. Die vraag valt uiteen in 
een aantal deelvragen. Zou een redelijk denkend bestuur-
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der, die voor zijn taak berekend is en die taak nauwgezet 
vervult, onder dezelfde omstandigheden ook zo gehandeld 
hebben?7 Is er sprake van objectieve wetenschap van bena-
deling? Of kan de bestuurder een ernstig verwijt gemaakt 
worden? Bij de beantwoording van deze vragen zijn natuur-
lijk de feiten en omstandigheden van het geval van belang. 
In deze zaak komen die pas in een laat stadium naar voren, 
zoals uit het verloop van de procedure blijkt. Het hof over-
weegt dat de bestuurder ten tijde van de faillissementsaan-
gifte en de mondelinge behandeling niet over zodanige ge-
gevens beschikte of moest beschikken dat hij had moeten 
begrijpen dat de gezamenlijke schuldeisers door het aan-
vragen van het faillisse ment werden benadeeld. Relevant 
daarvoor is dat 1) de financiële situatie vanaf de zomer van 
2011 steeds slechter werd, 2) eind 2011 duidelijk was dat niet 
was voldaan aan de kapitaalbehoefte van € 150.000 die als 
strikt noodzakelijk was becijferd, 3) nog geen helikopter 
verkocht was, waardoor daaruit op korte termijn geen li-
quide middelen konden worden verwacht (over de essenti-
alia van de verkoop van een helikopter aan een Braziliaans 
bedrijf bestond nog geen overeenstemming), 4) de bestuur-
der advies heeft ingewonnen bij een advocaat en 5) de cij-
fers en omstandigheden erop wezen dat Geocopter nauwe-
lijks (meer) levens vatbaar was en verkeerde in de toestand 
dat zij was opgehouden te betalen. Aan de hand hiervan oor-
deelt het hof dat niet kan worden gezegd dat de bestuurder 
door het doen van de faillissementsaangifte heeft gehan-
deld zoals geen redelijk denkend bestuurder zou hebben ge-
handeld en dat hij niet wist of behoorde te begrijpen dat de 
gezamenlijke schuldeisers door de eigen aangifte werden 
benadeeld. Het hof beantwoordt de vraag of sprake was van 
een ernstig verwijt in de zin van artikel 2:9 BW8 ook ontken-

nend. Het overweegt dat de aandeelhouders door het mach-
tigingsbesluit de bestuurder de ruimte hebben gegeven om 
zelf te beoordelen of het doen van eigen aangifte noodzake-
lijk was. De bestuurder maakte twee maanden nadat de al-
gemene vergadering hem de bevoegdheid tot het doen van 
eigen aangifte had gegeven, van die bevoegdheid gebruik. 
Het hof oordeelt dat de bestuurder geen ernstig verwijt ge-
maakt kan worden. Ook is onduidelijk wat de schade is van 
het verweten handelen. Mogelijk was de schade voor de ge-
zamenlijke schuldeisers groter geweest als de bestuurder in 
december 2011 geen eigen aangifte had gedaan.

Bestuurdersaansprakelijkheid, ontzenuwen 
bewijsvermoeden artikel 2:248 lid 2 
BW, handelen (mede) bestuurder
Artikel 2:248 lid 1 bepaalt dat iedere bestuurder jegens de 
boedel aansprakelijk is voor het boedeltekort als het bestuur 
zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aanneme-
lijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillisse-
ment. Voor het aannemen van kennelijk onbehoorlijk 
bestuur geldt een hoge drempel: geen redelijk denkend be-
stuurder zou onder dezelfde omstandigheden zo gehandeld 
hebben.9 Ook is bij het bestuur een objectieve wetenschap 
van benadeling van de schuldeisers vereist. Artikel 2:248 
lid 2 BW bepaalt dat een bestuurder zijn taak onbehoorlijk 
heeft vervuld als hij niet heeft voldaan aan zijn verplichtin-
gen uit artikel 2:10 BW (administratieplicht) of artikel 2:394 
BW (tijdige deponering van de jaarrekening). Het niet- 
voldoen aan deze verplichtingen wijst erop dat het bestuur 
zijn taak ook voor het overige onbehoorlijk heeft vervuld.10 
Deze onbehoorlijke taakvervulling wordt (weerlegbaar) ver-
moed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.11 
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Het ontzenuwen van dit bewijsvermoeden is niet eenvoudig.
In deze zaak stelde de curator drie (indirect) bestuurders 
aansprakelijk, omdat niet was voldaan aan de administratie-
plicht.12 De rechtbank wijst de vordering van de curator af. 
Het hof wijst de vordering toe.13 Het overweegt dat sprake is 
van schending van de administratieplicht en dat het bestuur 
daarom zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. De aangespro-
ken bestuurders stelden dat een niet-aangesproken mede-
bestuurder het faillissement heeft veroorzaakt doordat hij 
vlak voor zijn vertrek als bestuurder het volledige werkkapi-
taal van de vennootschap aan zichzelf overmaakte en klan-
ten van de vennootschap berichtte dat twee bestuurders uit 
de onderneming zouden stappen. Het hof gaat hieraan voor-
bij. Het wijst op de collectieve aansprakelijkheid van bestuur-
ders en overweegt dat zelfs als het handelen van de mede-
bestuurder gezien kan worden als een belangrijke oorzaak 
van het faillissement, dit wordt gedekt doordat het bestuur 
zijn taak ook voor het overige onbehoorlijk heeft  vervuld.
De aangesproken bestuurders stellen met succes beroep 
in cassatie in. De Hoge Raad volgt de lezenswaardige con-
clusie van A-G Assink en vernietigt in zijn arrest van 9 juli 
202114 het oordeel van het hof dat het bewijsvermoeden van 
artikel 2:248 lid 2 BW niet ontzenuwd kan worden met een 
beroep op het handelen of nalaten van een of meer (mede)
bestuurders. Hij bepaalt dat niet alleen externe – van 
buiten komende – oorzaken, maar ook het handelen of na-
laten van een of meer (mede)bestuurders, dat op zichzelf be-
schouwd geen onbehoorlijke taakvervulling oplevert, vol-
doende kan zijn om dit bewijsvermoeden te ontzenuwen. 
Van het handelen of nalaten van de bestuurders kan dan 
niet gezegd worden dat geen redelijk denkend bestuurder 
onder dezelfde omstandig heden hetzelfde gedaan zou heb-
ben.15 Het uitgangspunt is dat er een causaal verband moet 
zijn tussen het onbehoorlijk bestuur en het faillissement. 
Als dat er niet is, dan is het bestuur niet aansprakelijk voor 
het boedeltekort. A-G Assink verwijst in zijn conclusie16 on-
der andere naar een veelzeggend voorbeeld van A.J.P. Schild: 
‘Een ongelukkige investering leidt tot het faillissement van de 
vennootschap. Abusievelijk is de laatste jaarrekening (veel) te 
laat gedeponeerd. De aangesproken bestuurder wijst erop dat 
de oorzaak van het faillissement is gelegen in een fatale inves-
teringsbeslissing. Maakt een bestuurder dat aannemelijk – als-
mede dat hem ter zake van deze investeringsbeslissing geen 
verwijt van onbehoorlijk bestuur valt te maken – dan heeft hij 
het bewijsvermoeden weerlegd.’

Bestuurdersaansprakelijkheid, pensioenpremies, 
melding van betalingsonmacht
Dan een zaak waar de Hoge Raad zich voor de tweede keer 
over buigt, eerst in zijn arrest van 24 november 201717 en 
nu in zijn arrest van 21 mei 2021.18 Het gaat in deze zaak 
om een transportonderneming waarvan de activiteiten wa-
ren overgedragen aan een door de (indirect) bestuurder be-
heerste rechtspersoon. De (indirect) bestuurder meldde op 
4 december 2009 betalingsonmacht bij het pensioenfonds. 

Daarna werden de aandelen in de transportonderneming 
voor € 400 overgedragen aan een stichting. Deze stichting 
was statutair in Nederland gevestigd, maar hield kantoor in 
het buitenland. Over de aandelenoverdracht verklaarde de 
bestuurder dat hij voor deze constructie had gekozen om-
dat een faillissement slecht zou zijn voor de naam van de 
transport onderneming. Het was volgens hem beter dat de 
vennootschap naar het buitenland zou worden verplaatst 
omdat daar, met zwart geld, de schulden van de vennoot-
schap zouden kunnen worden voldaan. De vennootschap 
werd op 19 juli 2011 failliet verklaard.
Het pensioenfonds vorderde niet-betaalde premies over de 
jaren 2008, 2009 en 2010. Op grond van artikel 23 lid 1 van de 
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstak pensioenfonds 
2000 (Wet Bpf 2000) zijn bestuurders van een rechtspersoon 
hoofdelijk aansprakelijk voor de deel nemingsbijdragen die 
de rechtspersoon verschuldigd is aan een bedrijfstakpensi-
oenfonds.
In deze zaak staat vast dat de vennootschap op 4 december 
2009 melding betalings onmacht aan het pensioen fonds 
deed. Het gevolg daarvan is dat het pensioenfonds aanne-
melijk moet maken dat de uitblijvende betaling is veroor-
zaakt door aan de bestuurder te wijten kennelijk onbehoor-
lijk bestuur in de periode van drie jaar voorafgaand aan de 
melding (artikel 23 lid 3 Wet Bpf 2000). De bewijslast rust in 
dat geval op het pensioenfonds, dat daarbij niet geholpen 
wordt door een wettelijk vermoeden. Als geen rechtsgeldi-
ge melding is gedaan, wordt wettelijk vermoed dat de niet-
betaling aan de bestuurder te wijten is en is hij in beginsel 
aansprakelijk voor de onbetaald gebleven bijdragen.
Het hof oordeelt in zijn arrest van 3 september 201919 dat 
sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De aandelen-
overdracht aan een katvanger zou uitsluitend tot doel ge-
had hebben de lege vennootschap naar het buitenland te 
verplaatsen. De bestuurder wist of moest begrijpen dat de 
premie schulden hierdoor niet meer voldaan zouden wor-
den. Deze handelingen vonden plaats nadat op 4 december 
2009 rechtsgeldig betalingsonmacht was gemeld.
De vraag die aan de orde is in het arrest van 21 mei 2021 is 
of de omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de 
rechtsgeldige melding van betalingsonmacht kunnen bij-
dragen aan het oordeel of sprake is van kennelijk onbehoor-
lijk bestuur of dat daarvoor alleen gekeken kan worden naar 
de periode van drie jaren voorafgaand aan de melding van de 
betalingsonmacht. Het is vaste rechtspraak dat de melding 
betalingsonmacht geldt zolang de situatie van betalings-
onmacht voortduurt. Het is niet nodig periodiek opnieuw 
een melding betalingsonmacht te doen, tenzij het pensi-
oenfonds de betalingsplichtige heeft bericht dat het meent 
dat geen sprake meer is van betalingsonmacht. De Hoge 
Raad heeft dit in zijn eerste arrest in deze zaak (r.o. 5.3) ook 
overwogen. De Hoge Raad bepaalt in dit tweede arrest dat 
voor gevallen waarin een melding betalingsonmacht is ge-
daan en de situatie van betalingsonmacht voortduurt, de 
 aansprakelijkheid op grond van artikel 23 Wet Bpf 2000 ook 

https://www.navigator.nl/document/openCitation/idea3b9c39a9b2b48544b2c868fa866f22
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kan berusten op omstandigheden uit de periode na de mel-
ding. In dat geval wordt de driejaarstermijn van artikel 23 
Bpf 2000 berekend naar het moment waarop de melding 
van betalingsonmacht voor een specifieke bijdrage uiterlijk 
zou hebben moeten plaatsvinden als de eerdere tijdige mel-
ding betalingsonmacht niet was gedaan. Met  andere woor-
den: voor de aanvang van de driejaarstermijn moet ervan uit-
gegaan worden dat telkens (fictief) een melding is gedaan. 
Het kennelijk onbehoorlijk bestuur moet plaatsgevonden 
hebben in de drie jaar voorafgaand aan die laatste fictie-
ve melding.20 Een tijdige melding van betalingsonmacht is 
–  uiteraard – geen vrijbrief voor de bestuurder voor handelin-
gen na die melding.

Bestuurdersaansprakelijkheid, pensioenpremies, 
wetenschap moeilijke financiële situatie
De Hoge Raad doet op 24 december 202121 nog een uitspraak 
ter zake van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van ar-
tikel 23 Wet Bpf 2000.
Vanaf april 2012 correspondeert A BV met het pensioen-
fonds over haar financiële situatie. In oktober 2012 stuurt 
A BV het pensioenfonds een brief, waarin zij het informeert 
over de oorzaak van de problemen: de organisatie die haar 
personeelsadministratie verzorgde, was failliet verklaard 
en het bleek dat deze organisatie de door A BV aan haar 
overgemaakte bedragen niet had afgedragen aan het pensi-
oenfonds. A BV is niet in staat deze bedragen (nogmaals) te 
voldoen. Een aandeelhouder van A BV toont zich bereid een 
crediteurenakkoord te financieren. De crediteuren wordt 
aangeboden 25% van hun vordering te voldoen. Het pensi-
oenfonds doet boekenonderzoek in de administratie van 
A BV en stemt in november 2012 in met het akkoord. Van 
december 2012 tot en met juli 2015 stuurt het pensioen-
fonds A BV (ongebruikelijk hoge) facturen, die niet worden 
voldaan. In die periode heeft het pensioenfonds hierover re-
gelmatig contact met A BV. In december 2015 stelt het pen-
sioenfonds de bestuurder van A BV aansprakelijk op grond 
van artikel 23 Wet Bpf 2000. Het pensioenfonds meent dat 
A BV niet op de juiste wijze melding betalingsonmacht heeft 
gedaan. In juli 2016 wordt A BV failliet verklaard.
Het hof bepaalt dat A BV, ondanks dat het pensioenfonds 
op de hoogte was van de slechte financiële situatie van A BV, 
melding betalingsonmacht had moeten doen. Uit de brief 
die A BV in oktober 2012 aan het pensioenfonds stuurde, 
hoefde het pensioenfonds volgens het hof niet op te maken 
dat A BV de navorderingen van het pensioenfonds niet zou 
kunnen voldoen.
De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof en verwijst 
de zaak naar het hof Den Bosch. Hij overweegt dat de mel-
ding betalingsonmacht ertoe strekt dat het pensioenfonds 
vroegtijdig op de hoogte is van de moeilijkheden waarin 
de rechtspersoon zich bevindt, zodat het pensioenfonds 
– eventueel nadat zij nadere inlichtingen en stukken heeft 
gevraagd en gekregen22 – kan beoordelen welke stappen het 
ten aanzien van deze rechtspersoon kan nemen. Dus als 

het pensioenfonds op de hoogte is van de moeilijke finan-
ciële situatie en zich een oordeel kan vormen over de oor-
zaken van de betalingsonmacht, is een formele melding be-
talingsonmacht niet (altijd) noodzakelijk.

Bestuurdersaansprakelijkheid, pensioenpremies, 
overgang van onderneming, vervaltermijn
Vanaf juli 2008 is A bestuurder van vennootschap X. In 
mei 2008 wordt een betalingsregeling getroffen met het 
pensioen fonds. Tot eind augustus 2008 wordt aan die be-
talingsregeling deels uitvoering gegeven. Daarna stuurt 
het pensioenfonds nog verschillende facturen. Deze wor-
den maar deels voldaan. A bericht het pensioenfonds dat X 
niet in staat is de pensioenpremie tijdig te voldoen. Daarop 
wordt een nieuwe betalingsregeling overeengekomen. A in-
formeert het pensioenfonds over een mogelijk faillissement 
van X of een schuldeisersakkoord. In januari 2009 draagt X 
haar activa over aan stichting Y. Er is sprake van overgang 
van onderneming. De werknemers gaan (grotendeels) over. 
Gedurende één jaar na overgang is de oude werkgever, X, 
naast de nieuwe werkgever, Y, hoofdelijk verbonden voor 
de nakoming van de verplichtingen jegens het pensioen-
fonds.23

Eind januari 2009 doet A namens X melding betalings-
onmacht en kort daarna bericht A het pensioenfonds over 
de activatransactie. Het pensioenfonds stelt A in november 
2010 aansprakelijk op grond van artikel 23 Wet Bpf 2000 
voor de resterende schuld van X aan het pensioenfonds. X is 
per 31 december 2010 ontbonden.
In deze procedure stelt het pensioenfonds dat A als bestuur-
der van X op grond van artikel 23 Wet Bpf 2000 hoofdelijk 
aansprakelijk is voor de door X onbetaald gelaten pensioen-
premie. De rechtbank wijst de vordering van het pensioen-
fonds grotendeels toe. Het hof vernietigt dat vonnis en wijst 
de vordering van het pensioenfonds af. Het overweegt dat 
het recht van het pensioenfonds om A aansprakelijk te hou-
den, is vervallen. Op grond van artikel 7:663 BW is de ver-
plichting van X om de premieachterstand in te lopen over-
gegaan op Y. X was gedurende een jaar na de overgang van 
onderneming naast Y hoofdelijk verbonden voor de na-
koming van deze verplichting. Dat jaar is inmiddels voor-
bij. Artikel 23 lid 5 Wet Bpf 2000 bepaalt dat een bestuur-
der slechts kan worden aangesproken als het lichaam met 
de betaling in gebreke is. De ratio van een tijdige melding 
betalingsonmacht is dat het pensioenfonds de gelegenheid 
heeft om zich te beraden. Als een lichaam, in dit geval X, 
niet (meer) aansprakelijk kan worden gehouden, kan haar 
bestuurder, in dit geval A, ook niet aansprakelijk worden ge-
houden, zo redeneert het hof. Verder overweegt het hof dat 
tijdig melding betalingsonmacht is gedaan.
Het pensioenfonds gaat in cassatie. Een vraag die voorligt, is 
of het oordeel van het hof, dat de hoofdelijke aansprakelijk-
heid van de bestuurder op grond van artikel 23 Wet Bpf 2000 
afhankelijk is van het bestaan van de aansprakelijkheid van 
de rechtspersoon, juist is.
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Deze vraag wordt door de Hoge Raad in zijn arrest van 14 ja-
nuari 202224 ontkennend beantwoord. De Hoge Raad over-
weegt dat vorderingsrechten van een schuldeiser jegens 
hoofdelijk schuldenaren zelfstandig zijn, tenzij uit de wet 
anders voortvloeit. Deze zelfstandigheid betekent dat verja-
ring of verval van het vorderingsrecht jegens de ene hoofde-
lijk schuldenaar niet verjaring of verval van het vorderings-
recht jegens de andere hoofdelijk schuldenaar meebrengt.25 
De vervaltermijn van artikel 7:663 BW is een afweging van 
de belangen van de werknemer en de oud-werkgever; het is 
niet geschreven voor de bestuurder van de oud-werkgever.
Ook gaat de vordering van het pensioenfonds niet teniet, 
maar gaat de verplichting tot betaling van die vordering van 
rechtswege over op de nieuwe werkgever. Uit artikel 23 le-
den 1 en 5 Wet Bpf 2000 kan daarom niet worden afgeleid 
dat de aansprakelijkheid van de bestuurder van de oud-
werkgever op grond van dit artikel eindigt met het verstrij-
ken van de vervaltermijn van artikel 7:663 BW.

Kader voor uitwerking definitieve ontvlechting
A en B houden ieder 40% van de aandelen in het kapitaal 
van Monitor. C houdt de overige 20% van de aandelen. A was 
tot 1 januari 2019 bestuurder van Monitor. B en C waren tot 
2 december 2020 bestuurder van Monitor. Monitor houdt 
95% van de aandelen en is enig bestuurder van SmartVital.
A krijgt ruzie met B en C. A wordt ontslagen als bestuurder. 
Daarna verhoogt het bestuur de bezoldiging van B en C sub-
stantieel. A wendt zich tot de Ondernemingskamer. In haar 
beschikking van 16 december 2019 stelt de Ondernemings-
kamer27 wanbeleid bij Monitor en SmartVital vast. De heer 
Molenaar wordt door de Ondernemingskamer tot commis-
saris bij beide vennootschappen benoemd: hij moet toe-
zicht houden op het (bezoldigings- en dividend)beleid van 
het bestuur. Deze voorziening heeft niet het gewenste effect. 
B en C informeren Molenaar niet en negeren zijn adviezen. 
Zo hebben zij een voorstel over de beloning van het bestuur 
van de agenda van de algemene vergadering van SmartVital 
gehaald, omdat Molenaar hen gewezen had op een tegen-
strijdig belang waardoor hij als commissaris meende stem-
gerechtigd te zijn.28 Eenzelfde voorstel stond op de agenda 

26

van de algemene vergadering van Monitor. Daar is het be-
sluit genomen, ondanks de negatieve raadgevende stem van 
Molenaar en de tegenstem van A. In haar beschikking van 
22 juni 202029 vernietigt de Ondernemingskamer de beslui-
ten van de algemene vergadering van Monitor en draagt de 
aandelen (met uitzondering van een aandeel per aandeel-
houder) ten titel van beheer over aan tijdelijk30 beheerder 
mevrouw Borrius.
In haar beschikking van 2 december 202031 uit de Onder-
nemingskamer de twijfel of aan het wanbeleid bij Monitor 
een definitief einde komt zonder een zeer ingrijpende voor-
ziening, zoals een ontbinding. Partijen krijgen de gelegen-
heid zich hierover uit te laten. De bestuurders worden ont-
slagen. Molenaar is niet langer commissaris, hij wordt als 
bestuurder benoemd.
Duidelijk is dat de verhoudingen duurzaam zijn ontwricht. 
A stelt dit zelf met zoveel woorden. B en C spreken dit niet 
tegen. Op 23 december 202132 doet de Ondernemingskamer 
opnieuw uitspraak. Molenaar en Borrius krijgen de taak om 
– als een minnelijke ontvlechting niet tot de mogelijkheden 
behoort – een definitief ontvlechtingsplan uit te werken. 
De OK-functionarissen kunnen dan bijvoorbeeld besluiten 
tot ruziesplitsing of ontbinding. Dus als wanbeleid is vast-
gesteld en er geen andere mogelijkheden meer zijn, kan het 
ontvlechtingsplan worden opgesteld. Dat plan kan pas wor-
den uitgevoerd als alle partijen ervan op de hoogte zijn ge-
steld en een redelijke termijn hebben gekregen ertegen op 
te komen.
De Ondernemingskamer heeft de door haar benoemde 
functionarissen tot nu vrijwel nooit instructies gegeven. 
Hier heeft ze dat wel gedaan door de kaders voor definitieve 
ontvlechting aan te geven. Kennelijk meent ook de Onder-
nemingskamer dat in een enquêteprocedure een definitieve 
beslechting van het geschil wenselijk kan zijn.

Limitatieve opsomming matigingsgronden
Op 13 mei 2022 wees de Hoge Raad een arrest waarin de vraag 
centraal stond of de matigingsgronden van artikel 2:248 
lid 4 BW limitatief zijn.33 Dat artikellid bepaalt dat de rech-
ter het bedrag waarvoor de bestuurders aansprakelijk zijn, 
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kan verminderen als hem dit bovenmatig voorkomt, gelet 
op de aard en de ernst van de onbehoorlijke taakvervulling 
door het bestuur, de andere oorzaken van het faillissement 
en de wijze waarop dit is afgewikkeld. De rechter kan verder 
het bedrag van de aansprakelijkheid van een afzonderlijke 
bestuurder verminderen als hem dit bovenmatig voorkomt, 
gelet op de tijd gedurende welke die bestuurder als zodanig 
in functie is geweest in de periode waarin de onbehoorlijke 
taakvervulling plaatsvond. In deze kwestie had de curator 
de (indirecte) dga van een failliete vennootschap aansprake-
lijk gesteld op grond van artikel 2:248 BW. Het hof bekrach-
tigde het vonnis van de rechtbank en passeert het beroep 
op matiging van de dga. De dga gaat in cassatie en stelt dat 
de matigingsgronden van artikel 2:248 lid 4 BW niet limita-
tief zijn. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep en over-
weegt dat uit de wettekst en de parlementaire geschiedenis 
volgt dat sprake is van limitatieve matigingsgronden.

Shell-vonnis
Een uitspraak die niet onvermeld mag blijven, is het vonnis 
van de rechtbank Den Haag van 26 mei 2021.34 Milieudefen-
sie c.s. vorderen, kort gezegd, een verklaring voor recht dat 
de CO2-uitstoot van de Shell-groep jegens hen onrechtma-
tig is en dat Shell wordt bevolen om uiterlijk ultimo 2030 die 
uitstoot te verminderen met 45% ten opzichte van 2019. Zij 
leggen aan die vorderingen ten grondslag dat op Shell een 
uit de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 
BW voortvloeiende verplichting rust om via het concernbe-
leid, dat zij bepaalt voor de Shell-groep, bij te dragen aan het 
voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering. Voor de in-
vulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm kan ge-
bruikgemaakt worden van de Kelderluik-criteria, mensen-
rechten, in het bijzonder het recht op leven en ongestoord 
gezinsleven, en soft law, zoals de door Shell onderschreven 
UN Guiding Principles on Business and Human Rights, het 
UN Global Compact en de OESO-Richtlijnen voor multina-
tionale ondernemingen. Shell schendt haar verplichting 
tot CO2-uitstootreductie of dreigt deze te schenden met een 
gevaarzettend en desastreus concernbeleid voor de Shell-
groep, dat zich op geen enkele manier verhoudt met de 
mondiale klimaatdoelstelling om, ter bescherming van de 
mensheid, de menselijke leefomgeving en de natuur, een ge-
vaarlijke klimaatverandering te voorkomen, aldus Milieu-
defensie c.s.
De rechtbank komt tot de conclusie dat Shell verplicht is 
om via het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot 
van de activiteiten van de Shell-groep eind 2030 te vermin-
deren met netto 45% ten opzichte van 2019. Deze reductie-
verplichting ziet op de gehele energieportefeuille van de 
Shell-groep en op het gezamenlijk volume van alle emissies. 
Het is aan Shell vorm te geven aan de reductieverplichting, 
rekening houdend met haar lopende verplichtingen en an-
dere relevante omstandigheden. De reductieverplichting is 

een resultaats verplichting voor de activiteiten van de Shell-
groep, waarbij van Shell kan worden verwacht dat zij ervoor 
zorgt dat de CO2-uitstoot van de Shell-groep wordt terug-
gebracht tot dit niveau. Ten aanzien van de zakelijke rela-
ties van de Shell-groep, met inbegrip van de eindgebruikers, 
is dit een zwaarwegende inspanningsverplichting, waarbij 
van Shell kan worden verwacht dat zij de nodige stappen 
neemt om de ernstige risico’s als gevolg van de door deze za-
kelijke relaties gegenereerde CO2-uitstoot op te heffen of te 
voor komen en haar invloed aanwendt om eventueel voort-
durende  gevolgen zo veel mogelijk te beperken.35

Ook overweegt de rechtbank dat de beleidsvoornemens en 
de ambities van Shell voor de Shell-groep niet stroken met 
de reductieverplichting van Shell. Hierin ligt een dreigende 
schending van de reductieverplichting van Shell besloten. 
De rechtbank wijst daarom het gevorderde bevel, dat strekt 
tot nakoming van deze rechtsplicht, toe. Er is geen ruimte 
voor een belangenafweging. De rechtbank gaat voorbij aan 
het door Shell gevoerde betoog over de (on)wenselijkheid 
van vorderingen zoals deze en het al dan niet openzetten 
van de deur voor claims van iedereen in de mondiale samen-
leving op elkaar. Het betoog van Shell dat het niet passend is 
een bevel aan één private partij op te leggen, stuit af op wat 
hiervoor is overwogen over de rechtsplicht van Shell, aldus 
de rechtbank.36

De rechtbank wijst de gevorderde verklaring voor recht af, 
omdat niet gegeven is dat de CO2-uitstoot van de Shell-groep 
nu onrechtmatig is37 en dat niet vaststaat dat Shell in de toe-
komst onrechtmatig zal handelen.38

Het laatste woord over dit vonnis is nog niet gezegd, al was 
het maar omdat Shell in hoger beroep is gekomen. Ook in 
de literatuur zijn de nodige kanttekeningen bij het vonnis 
geplaatst39 en wordt, mede naar aanleiding van dit von-
nis, gediscussieerd over het antwoord op de vraag of spra-
ke kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid voor klimaat-
schade.40

Graag verwijzen wij op deze plaats ook naar de lezenswaar-
dige Kroniek Ondernemingsrecht van Harm-Jan de Kluiver, 
die in het teken staat van het ondernemingsrecht, mensen-
rechten en klimaat.41

DEEL II : WETGEVING
Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
Op 24 april 2020 trad de Tijdelijke wet COVID-19 Justi-
tie en Veiligheid in werking. Sommige regelingen uit deze 
wet hebben terugwerkende kracht. De wet gold aanvanke-
lijk tot 1 september 2020. In de vorige Kroniek stonden wij 
stil bij deze wet. De wet is een verzamelwet en biedt rechts-
personen de mogelijkheid tijdelijk af te wijken van wettelij-
ke en statutaire bepalingen. Daardoor is het voor rechtsper-
sonen mogelijk virtueel te vergaderen. De wet is telkens bij 
koninklijk besluit verlengd, nu – op het moment van schrij-
ven van deze Kroniek – tot 1 oktober 2022.
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Evenwichtiger verhouding tussen mannen en 
vrouwen in bestuur en raad van commissarissen
In de vorige Kroniek meldden wij dat de Wet evenwichtiger 
verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad 
van commissarissen van grote naamloze en besloten ven-
nootschappen42 door de Eerste Kamer was aangenomen. 
Deze wet heeft tot doel de verhouding tussen het aantal 
mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwich-
tiger te maken. Grote naamloze en besloten vennootschap-
pen worden verplicht om passende en ambitieuze streef-
cijfers te formuleren voor de verhouding tussen mannen en 
vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen en de 
subtop. Daarover dienen zij te rapporteren aan de Sociaal 
Economische Raad (SER). Verder regelt het wetsvoorstel dat 
de samenstelling van de raad van commissarissen en niet-
uitvoerende bestuurders van grote naamloze en besloten 
vennootschappen evenwichtig moet zijn in die zin dat deze 
ten minste voor een derde uit mannen en een derde uit vrou-
wen bestaat. Een benoeming in strijd met dit voorschrift is 
nietig. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtsgeldig-
heid van de besluitvorming. De wet is inmiddels op 1 janu-
ari 2022 grotendeels in werking getreden.

Verboden rechtspersonen
Op 1 januari 2022 is in werking getreden de Wet verruiming 
mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen.43 
Deze wet voegt in Boek 2 BW de mogelijkheden toe om te 
komen tot een verbod op radicale organisaties die tot doel 
hebben om de democratische rechtsstaat omver te werpen 
of af te schaffen. Deze wet biedt de mogelijkheid radicale of 
extremis tische organisaties waarvan het doel of de activitei-
ten in strijd zijn met de openbare orde aan te pakken. Voor 
het Openbaar Ministerie (OM) wordt de bewijslast verlicht 
om (i) rechtspersonen die de samenleving ontwrichten, te 
verbieden en te ontbinden en (ii) aan te tonen dat een orga-
nisatie aanzet tot haat en geweld of een bedreiging vormt 
voor de nationale veiligheid. Daarnaast kan op grond van 
deze wet leidinggevenden een bestuursverbod van drie jaar 
of meer worden opgelegd wanneer een rechtspersoon verbo-
den wordt verklaard. Dit voorkomt dat die leidinggevenden 
kunnen doorgaan met hun activiteiten in een andere orga-
nisatie. Ook kan de rechter bevelen om activiteiten van een 
organisatie gedurende de procedure te stoppen. Het niet-
nakomen van een dergelijk rechterlijk bevel is strafbaar. De 
strafmaat voor het voortzetten van activiteiten van een door 
de rechter verboden rechtspersoon is verdubbeld naar maxi-
maal twee jaar gevangenisstraf.

Wet veiligheidstoets investeringen, 
fusies en overnames
Op 17 mei 2022 is de Wet veiligheidstoets investeringen, 
fusies en overnames als hamerstuk door de Eerste Kamer 
aangenomen.44 Het doel van deze wet is het beheersen van 

regels waarmee risico’s voor de nationale veiligheid, als ge-
volg van bepaalde verwervingsactiviteiten zoals investerin-
gen en fusies, beheerst kunnen worden. Dergelijke activi-
teiten met betrekking tot vitale aanbieders (partijen die een 
dienst aanbieden waarvan de continuïteit van vitaal belang 
is voor de Nederlandse samenleving) of ondernemingen die 
over sensitieve technologie beschikken, kunnen leiden tot 
risico’s voor de nationale veiligheid. Het gaat met name om 
het risico op de aantasting van de continuïteit van vitale pro-
cessen, de aantasting van de integriteit en exclusiviteit van 
kennis en informatie, en het ontstaan van strategische af-
hankelijkheden. In de wet worden twee zaken geregeld. Ten 
eerste, een stelsel van toetsing van wijzigingen van zeggen-
schap en invloed (in samenhang met de reeds bestaande 
sectorale investeringstoetsen). Ten tweede, een brede toets, 
die dient als een vangnet voor wijzigingen van zeggenschap 
en invloed die niet goed door middel van sector specifieke 
wetgeving zijn of kunnen worden afgedekt. Dit vangnet 
geldt ook voor sectoren waarvan wordt geconstateerd dat 
een toets nodig is, maar waarbij sectorale wetgeving (nog) 
niet op korte termijn inzetbaar is.
Op het moment van schrijven van deze Kroniek is nog onbe-
kend wanneer de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies 
en overnames in werking zal treden.

Centraal aandeelhoudersregister
In de vorige Kroniek rapporteerden wij kort over de plan-
nen ten aanzien van het Centraal aandeelhoudersregis-
ter. Helaas zijn er geen concrete, nieuwe ontwikkelingen te 
 melden.

Voorontwerp Wet aanpassing geschillen-
regeling en verduidelijking ontvankelijkheids-
eisen enquêteprocedure
Er zit nog steeds weinig schot in de Wet aanpassing geschil-
lenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen en-
quêteprocedure. Wij blijven hopen dat het voorontwerp en 
de reacties uit de internetconsultatie een vervolg krijgen in 
de vorm van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede 
Kamer.

Online oprichting bv
Waar wel schot in zit, is de (toekomstige) mogelijkheid tot 
het online oprichten van een BV. Het wetsvoorstel45 daar-
toe dient ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van 
het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wij-
ziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het 
gebruik van digitale instrumenten en processen in het ka-
der van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186) (hier-
na: de richtlijn). De richtlijn wijzigt een aantal bepalingen 
in richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik 
van digitale instrumenten en processen in het kader van 
het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186) en voegt daar-
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aan bepalingen toe inzake de online oprichting van ven-
nootschappen, de online registratie van bijkantoren en de 
online indiening van documenten en informatie door ven-
nootschappen en bijkantoren. De richtlijn bevat daarnaast 
een bepaling over bestuursverboden en de uitwisseling van 
informatie daarover tussen lidstaten. Uit de tweede over-
weging van de richtlijn blijkt dat het noodzakelijk is dat het 
opstarten van een economische activiteit, via het oprichten 
van een vennootschap of het openen van een bijkantoor in 
een andere lidstaat, eenvoudiger, sneller en tijd- en kosten-
efficiënter wordt door het gebruik van digitale instrumen-
ten en processen. Er moet daarnaast worden voorzien in 
uitgebreide en toegankelijke informatie over vennootschap-
pen.
Het proces van de elektronische oprichting van de bv is als 
volgt. De oprichter die in Nederland een bv wil oprichten, zal 
de volgende stappen online doorlopen. Op grond van arti-
kel 13 octies, zevende lid, van Richtlijn 2017/1132/EU geldt 
dat de lidstaten ervoor zorgen dat deze stappen binnen vijf 
werkdagen worden afgerond indien gebruik wordt gemaakt 
van een door de lidstaat vast te stellen model, of binnen tien 
werkdagen in andere gevallen. Het startpunt van deze ter-

mijn is (i) de datum waarop aan alle voor de oprichting ge-
stelde vormvereisten is voldaan, waaronder de ontvangst 
van alle documenten en informatie die op grond van het 
nationale recht vereist is, of (ii) de datum van betaling van 
een registratievergoeding, de datum van betaling van aan-
delenkapitaal in contanten of de datum van de betaling van 
aandelenkapitaal in natura, overeenkomstig het nationale 
recht.
Vanwege het uitgangspunt van het wetsvoorstel om zo veel 
mogelijk aan te sluiten bij bestaande wetgeving, kiest onze 
wetgever ervoor online oprichting van een bv mogelijk te 
maken in aanvulling op, en niet in plaats van, de bestaande 
route met verschijning in persoon bij de notaris. Het uitslui-
ten van de oprichtingsmogelijkheid door het verschijnen 
in persoon bij de notaris zou verder gaan dan de richtlijn 
vereist. Na artikel 2:175 BW wordt een nieuw artikel 2:175a 
BW ingevoegd. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt dat 
oprichting van een bv langs elektronische weg plaatsvindt 
en dat daarvoor gebruik kan worden gemaakt van een 
 modelakte van oprichting.
Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer en 
volgt in grote lijnen het in juni 2021 gepubliceerde ambtelijk 
voorontwerp.46 De minister van Justitie en Veiligheid noemt 
dit wetsvoorstel ook in zijn voortgangsbrief van 27 juni 2022 
(zie hierna: Modernisering ondernemingsrecht).

BVm
In de vorige Kroniek berichtten wij uitgebreid over de Aan-
zet voor een besloten vennootschap met een maatschappe-
lijk doel. Verder dan die Aanzet is het niet gekomen. Wel is 
in het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV opgenomen 
dat het kabinet met dit initiatief verder wil.47

Modernisering ondernemingsrecht
Er zit een cadans in: om de twee jaar publiceert het ministe-
rie van Justitie en Veiligheid een brief over de voortgang van 
de modernisering van het ondernemingsrecht. Dit keer ge-
dateerd 27 juni 2022 en bestaande uit nauwelijks vijf pagi-
na’s.48 De minister wil deze kabinetsperiode concrete stap-
pen zetten om het nv-recht te moderniseren. Hij wil een 
expertgroep met praktijkjuristen en wetenschappers vra-
gen de modernisering van het nv-recht te onderzoeken en 
concrete voorstellen voor verbetering te doen en daarover de 
Kamer te informeren. Hij zal de expertgroep ook vragen te 
kijken naar het (opnieuw) beperken van financiële prikkels 
voor bestuurders bij overnames, de vraag of er behoefte is 
aan een regeling over loyaliteitsaandelen, de mogelijkheid 
om enkele technische onvolkomenheden op het terrein van 
het jaarrekeningenrecht weg te nemen en de ruimte die het 
BW biedt voor beursgenoteerde bv’s om toe te treden tot de 
gereglementeerde markt.
Wat betreft de modernisering van het recht van personen-
vennootschappen (zie de vorige Kroniek) wil de minister het 
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gewijzigde en geactualiseerde voorstel opnieuw in consulta-
tie brengen om de inhoudelijke wijzigingen, maar ook fisca-
le maatregelen, in de praktijk te toetsen.
In het verlengde van de hiervoor besproken Tijdelijke wet 
COVID-19 Justitie en Veiligheid wil de minister de mogelijk-
heden voor rechtspersonen om digitaal te vergaderen ver-
sterken. Aan digitaal vergaderen zitten voor- en nadelen, 
maar de minister wil voor het einde van het kalenderjaar 
een voorontwerp in (internet)consultatie brengen van de 
digitale vergadering voor de bv, nv, coöperaties, onderlinge 
waarborgmaatschappijen, verenigingen en VvE’s. Onduide-
lijk is waarom de minister de stichting niet noemt.
Ook wil de minister stappen zetten om ondernemingen re-
kening te laten houden met maatschappelijke belangen, 
 zoals zorg voor het milieu, arbeidsomstandigheden en res-
pect voor mensenrechten. Hij refereert daarbij aan twee 
richtlijnvoorstellen van de Europese Commissie. Ten eer-
ste, het richtlijnvoorstel voor een duurzaamheidsrapporta-
ge van april 2021. Dat voorstel houdt een verplichting voor 
bepaalde ondernemingen in jaarlijks te rapporteren over 
ecologische (milieu)aspecten, sociale en werkgelegenheids-
zaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding 
van corruptie en van omkoping. Ten tweede, het richtlijn-
voorstel voor een gepaste zorgvuldigheidsverplichting van 
februari 2022, dat een verplichting voor ondernemingen in-
houdt de negatieve gevolgen voor mens en milieu te iden-
tificeren, mitigeren, stoppen, voorkomen en daarover ver-
antwoording af te leggen. De minister is voornemens na 
afronding van deze richtlijnvoorstellen aan de slag te gaan 

Lisette van der Gun en Rogier Wolf zijn 
advocaat bij UdinkSchepel Advocaten in 
Den Haag. Rogier Wolf is ook universitair 
docent Ondernemingsrecht aan 
Maastricht University (ICGI) en lid van de 
advocatenredactie van het Advocatenblad.

met de uitwerking van deze richtlijnen in het Nederlandse 
recht.
Tot slot schenkt de minister in zijn voortgangsbrief aan-
dacht aan enkele andere lopende trajecten op het terrein 
van het ondernemingsrecht. Dat is het wetsvoorstel ter im-
plementatie van de richtlijn grensoverschrijdende omzet-
tingen, fusies en splitsingen. De minister streeft ernaar in 
de zomer van 2022 het wetsvoorstel voor advies aan de Raad 
van State te zenden. Ook noemt hij het voornemen om de 
regeling voor de enquêteprocedure te verduidelijken en de 
geschillenregeling te verbeteren. Het wetsvoorstel beoogt 
de geschillenregelingsprocedure effectiever te maken en de 
voorwaarden die gelden voor de toegang tot de enquêtepro-
cedure voor aandeelhouders en certificaathouders te verdui-
delijken. Met beide maatregelen wordt voorzien in een be-
hoefte van de praktijk. De minister wil voor het einde van 
dit kalenderjaar het wetsvoorstel daartoe voor advies bij 
de Raad van State indienen. Tot slot noemt de minister het 
hiervoor besproken wetsvoorstel dat het oprichten van een 
bv volledig langs digitale weg mogelijk maakt.
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Noten

1 Op de uitspraak van de Hoge Raad van 15 juli 2022, 
ECLI:NL:HR:2022:1114, over de verbodenverklaring en 
ontbinding van een informele vereniging (motorclub) gaan 
wij in deze Kroniek niet in, omdat deze Kroniek uitsluitend 
ziet op het vennootschapsrecht. Hetzelfde geldt voor de 
uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 21 juli 2022, 
ECLI:NL:RBAMS:2022:4160, over het ontslag van Sywert van 
Lienden en Bernd Damme als bestuurders van de Stichting 
Hulptroepen Alliantie en het bestuursverbod dat hen is 
opgelegd.

2 Rb. Limburg 3 juni 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:4601.
3 Hof Den Bosch 19 september 2017, 

ECLI:NL:GHSHE:2017:4030, JOR 2017/335.
4 HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2370, JOR 2019/74.
5 HR 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7011, Schwandt/

Berghuizer Papierfabriek.
6 ECLI:NL:GHARL:2021:3796.
7 HR 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2053, Panmo.
8 HR 10 januari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2243, Staleman/Van 

de Ven.
9 HR 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2053, Panmo.
10 HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7189, Bobo Holding/König 

q.q.
11 Artikel 2:248 lid 2 BW.
12 Artikel 2:10 BW.
13 Hof ArnhemLeeuwarden 24 september 2019, 

ECLI:NL:GHARL:2019:7801.
14 HR 9 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1099, Mobile Services. 
15 HR 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2053, Panmo.
16 Par. 3.17 van de conclusie van AG Assink.
17 HR 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3019.
18 HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:754.
19 Hof Den Bosch 3 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3268.
20 In zijn arrest van 4 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2982, 

oordeelde de Hoge Raad al vergelijkbaar ten aanzien van de 
driejaarsperiode uit artikel 36 lid 3 IW 1990.

21 HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1976.
22 Artikel 23 lid 2 Wet Bpf 2000.
23 HR 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2375.
24 HR 14 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:13. 
25 HR 8 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK1615.

26 In deze uitspraak komen ook andere onderwerpen aan de orde. 
Die laten we in deze Kroniek buiten beschouwing.

27 ECLI:NL:GHAMS:2019:4691.
28 Wat hier juridisch juist is, laten wij buiten beschouwing. Zie 

hiervoor de noot van A.F.J.A. Leijten onder gerechtshof 
Amsterdam (Ondernemingskamer) 22 juni 2020, 
ECLI:NL:GHAMS:2020:1857, JOR 2020/232.

29 ECLI:NL:GHAMS:2020:1857.
30 Aanvankelijk voor de duur van twee jaar. Dat is later verlengd.
31 ECLI:NL:GHAMS:2020:3279.
32 ECLI:NL:GHAMS:2021:4259.
33 ECLI:NL:HR:2022:691.
34 ECLI:NL:RBDHA:2021:5337.
35 R.o. 4.1.4.
36 R.o. 4.5.3.
37 R.o. 4.5.8 en 4.5.9.
38 R.o. 4.5.10.
39 Bijvoorbeeld: J. Spier, ‘SDGs: tussen droom en daad: een 

processie van Echternach: Het Shellvonnis: stormram of 
eendagsvlieg?’, TvOB 20216, p. 176 e.v.; G. van Solinge, ‘Is het 
Shellvonnis nu een brug te ver?’, Het Financieele Dagblad 20 
juni 2021 en B.M. Katan, ‘Ieder het hare’, Ondernemingsrecht 
2021/106.

40 Bijvoorbeeld: S.J. van Calker & J.P. Steenkamp, ‘Het Shell
vonnis en bange bestuurders’, Ondernemingsrecht 2022/31.

41 NJB 202215, p. 1174 e.v.
42 Kamerstukken 35 628, Stb. 2021, 495.
43 Kamerstukken 35 366, Stb. 2021, 310 en 2021, 346.
44 Kamerstukken 35 880, Stb. 2022, 215. Zie over de wet: 

A.M.H. Both, ‘Bescherming van de nationale veiligheid tegen 
ongewenste investeringen’, TvOB 20224.

45 Kamerstukken 36 085.
46 Zie https://www.internetconsultatie.nl/

onlineoprichtingbeslotenvennootschappen. Zie voor een 
bespreking van het wetsvoorstel: T. Salemink & P.T.J. Wolters, 
‘Wetsvoorstel online oprichting besloten vennootschappen’, 
Ondernemingsrecht 2022/57.

47 Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst, 
Coalitieakkoord 20212025, VVD, D66, CDA en ChristenUnie, 
p. 29.

48 Kenmerk: 4062116.

https://www.internetconsultatie.nl/onlineoprichtingbeslotenvennootschappen
https://www.internetconsultatie.nl/onlineoprichtingbeslotenvennootschappen
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demographics of our people reflect the rich diversity of our clients 
and our communities by setting the following goals for ourselves: by 
2022 30% female partners (currently, 27%) and by 2025 15% minority 
partners (currently, 13%) and 4% LGBT+ partners. We also embrace 
our responsibility to give back to our communities through pro bono 
and community service work with more than 220,000 dedicated hours.

Our people are the key to our success, which is why we seek to recruit 
and retain the most talented individuals in all regions of our global 
practice.

The Amsterdam office and the Corporate Practice

The Amsterdam office of Hogan Lovells provides you with the best of 
both worlds: it combines a high quality global firm with the advantages 
of a mid-sized firm. With a team of c. 55 lawyers, (deputy) notaries, 
tax advisors and paralegals we provide our national and international 
clients with clear, practical and high quality advice through a colla-
borative approach. We develop quickly implementable and viable 
solutions for the complex challenges our clients face. 

The Corporate/M&A and ECM practice area sits within the Corporate 
and Finance practice group and covers the full range of corporate/

Hogan Lovells is one of the leading global law firms as the 10th largest 
law firm in the world by global revenue (Legal Business Global 100 2020). 
Our distinctive market position is founded on our exceptional breadth 
of practice, our deep industry knowledge, and our ‘one team’ global 
approach. Formed through the unprecedented combination of two top 
international law firms, Hogan Lovells has 2,800 + lawyers in 47 offices 
in Africa, Asia, Latin America, the Middle East and the United States, 
of which more than 500 have a Chambers ranking. With a presence in 
the world’s major financial and commercial markets, we are well placed 
to provide excellent business-oriented advice to our clients locally and 
internationally. 
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If you would like to apply, please send your resume and 
cover letter to amsterdam.recruitment@hoganlovells.com. 
For questions about this vacancy, please contact Sanne 
Braam (HR manager) on 020 - 5533 662 or send an email to 
amsterdam.recruitment@hoganlovells.com.

Associate corporate M&A/ECM 
(3+ years of experience) 

Keen to become part of a truly global, 
collaborative team of professionals? 

Your journey begins here.

M&A and ECM work. The team has extensive experience advising public 
and private companies, Private Equity firms, investment banks, boards of 
directors, and other clients on a wide range of national and cross-border 
public and private M&A transactions, strategic investments, multi-billion 
Euro global deals, joint ventures, restructurings and Equity Capital Markets 
transactions (such as IPOs, SPACs and de-SPACs, direct listings, ABBs). 

We are looking for you

We are looking for an Associate that can further strengthen our team, 
with c. 3 (or more) years of experience. A team player who is proactive, 
ambitious, pragmatic and solution-oriented. The successful candidate will 
also have strong analytical and technical skills, together with the ability to 
build relationships with clients and colleagues and work well in a team. 

In return, Hogan Lovells offers excellent training and development, a 
superb (international) working environment, together with a competitive 
salary and benefits package.
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