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Otto de Witt Wijnen
partner Insolventierecht

bij Legaltree 

“Ik ben veel meer inhoudelijk 
met mijn vak bezig”
Otto is sinds 2019 partner bij Legaltree. Na 22 jaar advocatuur op een 
traditioneel kantoor was hij toe aan een nieuwe, verfrissende omgeving. 
Legaltree sloot naadloos bij die wens aan. Wat maakt het partnerschap 
voor hem zo interessant?

Waarin verschilt Legaltree voor jou van andere kantoren? 
“Het � jne aan Legaltree is dat de kantooropbouw en organisatie echt anders zijn dan bij 
anderen. Cliënten worden altijd en uitsluitend op partnerniveau geholpen. Traditionele 
kantoren roepen in koor dat ze zo modern zijn en dat bij hen de cliënt voorop staat maar 
dat wordt in mijn ogen zeer beperkt waargemaakt.” 
“Bij Legaltree zijn onze partners gefocust op hun eigen dossiers en cliënten. De partners 
vinden elkaar vooral als dat nuttig is: samenwerken in een zaak, brain picking, opleiding 
en gezelligheid. Ik ben veel meer inhoudelijk met mijn vak bezig dan op mijn vorige kan-
toor. Daar was ik vaak meer intern aan het managen. Nu run ik de dossiers weer helemaal 
zelf, ook inhoudelijk.”

Wat maakt het partnerschap bij Legaltree interessant voor jou?
“Ik kan zelfstandig werken in een ongedwongen, professionele omgeving met onderne-
mende, ervaren partners, die zeer goed zijn in hun vak. Daarnaast word ik administratief 
heel prettig ontzorgd, vooral op ICT en know how gebied. Daardoor is er meer tijd voor 
dingen buiten het werk. Gekscherend zeg ik wel eens: bij Legaltree werk ik harder dan 
voorheen, maar ik golf ook meer!”
Over de samenwerking met collega partners is Otto heel tevreden. “Voor mijn praktijk 
is het heel prettig dat ik voor vragen binnen andere expertises zonder problemen bij an-
deren terecht kan. Omdat alle partners echt goed en ervaren zijn is dat een absolute pré.”

Wat zou je iemand aanraden die partner wil worden bij een advocatenkantoor?
“Partner worden is een mooie ambitie en een eervolle beloning. Het is wel nuttig om die 
stap pas te zetten na eerst ook ervaringen van andere partners aan te horen. Dat verruimt 
de blik en levert nuttige en verfrissende ideeën op.”

Zelf partner worden? Ga naar Legaltree.nl en neem vrijblijvend contact op.

Partner worden bij Legaltree? � e best of both worlds
Als partner bij Legaltree ben jij degene die bepaalt hoe het werk gedaan moet worden – 
zonder stagiairs, zonder medewerkers, zonder kantoorpolitiek. Je gaat als ondernemer aan 
de slag, maar met de ondersteuning en expertise van een ‘traditioneel’ advocatenkantoor. 
Want achter de schermen is alles professioneel geregeld, van de administratie tot en met de 
communicatie. � e best of both worlds dus!
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Medio 2012 liepen de gemoederen binnen de balie hoog op toen staatssecre-
taris Teeven een rol van de Staat zag bij het toezicht op de advocatuur. De 
toenmalige ordebestuurders hebben alle zeilen moeten bijzetten om het toe-
zicht binnen de eigen beroepsgroep te behouden met de Staat op passende af-
stand. Op 1 januari 2015 werd de Advocatenwet gewijzigd met behoud van het 
toezicht binnen de advocatuur, onafhankelijkheid van de Staat. De profes-
sionaliseringsslag van het toezicht, een gezamenlijke opgave voor de lokale 
dekens, het college van toezicht en de NOvA, werd vijf jaar later  geëvalueerd.
De regelgevende bevoegdheid van de NOvA is geregeld door politiek en pers 
onder vuur genomen. Is de advocatuur wezenlijk anders dan andere beroeps-
groepen? Het antwoord op die vraag is volmondig ja. Wij advocaten vormen 
een beroepsgroep die in zijn functioneren juist ten opzichte van de Staat on-
afhankelijk moet kunnen zijn. Veel (rechts)zaken zijn immers tegen de Staat 
en dan moeten advocaten – als dat nodig is op furieuze wijze – tegen de Staat 
kunnen optreden.
Toezicht binnen de advocatuur is de beste waarborg voor de vrije toegang tot 
de advocaat die de geheimhouding bewaakt om te zorgen dat vertrouwelij-
ke informatie tussen cliënt en advocaat vertrouwelijk blijft. Onder alle om-
standigheden. Zelfregulering is van belang omdat advocaten de risico’s en 
kwetsbaarheden van het beroep van binnenuit kennen en zo over de kennis 
en expertise beschikken om de kwaliteit en integriteit van de beroepsgroep 
te bewaren en ondermijnende invloed tegen te gaan.
De evaluatie van de wet in 2020 leverde als verbeterpunt op dat een landelijk 
toezichthouder wenselijk is om onafhankelijk, transparant, effectief, preven-
tief en vooral uniform toezicht te bewerkstelligen zodat gelijke gevallen over-
al gelijk worden behandeld. De NOvA heeft zich in 2019 al voor zo’n landelijk 
toezichthouder uitgesproken en de minister heeft nu aangegeven dat die er 
ook daadwerkelijk komt: een Landelijke toezichtautoriteit advocatuur (LTA) 
die bestaat uit drie advocaten die vrijgesteld zijn van advocatuurlijke werk-
zaamheden en zich volledig op toezicht richten, met een verantwoorde ‘blik 
van buiten’ door niet-advocaten. 
De NOvA heeft zich altijd sterk gemaakt voor toezicht binnen de beroeps-
groep. Van belang is dat de stelselverantwoordelijk minister oog heeft voor 
de kernwaarden van de advocatuur en de bijzondere positie van onze be-
roepsgroep in de rechtsstaat. De minister wil over de voorgestelde verster-
king van het toezicht met de advocatuur in overleg treden. De algemene raad 
neemt die handschoen op met inachtneming van ieders 
verantwoordelijkheden en in samenwerking met de 
andere betrokkenen binnen de advocatuur. Tegelij-
kertijd roept de minister op om gedurende de transi-
tieperiode naar een LTA het toezicht met volle inzet te 
blijven uitoefenen, in het belang van goed toezicht op de 
advocatuur. Ik deel die oproep.

 door  Robert Crince le Roy 
Algemeen deken NOvA

ten geleide

Toezicht
in ontwikkeling
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Ondernemingsrecht
Vastgoedrecht

Huurrecht
Bouwrecht

Insolventierecht
FinancieelrechtArbeidsrecht Privacyrecht

Wij bieden juridische training aan in vijf landen:

Legal Training Institute

 www.juc.nl



ONS VERTAALTEAM STAAT VOOR U KLAAR

VOLG ONZE

BEDRIJFSPAGINA

     OP LINKED

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  
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Wij bespreken dit graag met u, telefonisch of in een videocall.
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toezicht en klachtbehandeling

Nieuws
 Zaak-Taghi: Seebregts wijst naar Weski 

‘De lokale deken krijgt signalen vanuit 

de rechtbank, van het OM. En uit de 

klachtbehandeling. Die zijn voor ons het sein om 

verder te kijken. Dat is landelijk niet goed te doen.’
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Martijn Groot Kormelink

Pieter Smits

Paul Verweijen

RWV Advocaten

Onze medewerkers zijn altijd belangrijker dan welke 
agressieve klant of wederpartij dan ook. Het beleid van 
Vallei Advocaten en Mediators is duidelijk; geen enkele 
vorm van agressie tegen onze medewerkers wordt 
geaccepteerd. Wij staan altijd achter onze mensen en 
zullen hen altijd bescherming bieden. Het geluk, de 
gezondheid en plezier in het werk van hen is zoveel 
belangrijker dan welke klant dan ook. Dit beleid dragen 
wij zowel intern als extern graag uit!

Op de dag dat tennislegende Roger Federer zijn afscheid 
aankondigt voelen de DVDW-ers zich vanmiddag even 
Experts in the laws of tennis 🎾 Met collega’s waren wij 
actief op het tennispark Thor de Bataaf tijdens de DVDW 
tennismiddag met veel aanstormend (tennis) talent 🏆
#werkenbijdvdw #expertsinthelawsofbusiness #DVDW 
#vitaliteit #DVDWfitforthejob #advocatendenhaag 
#advocatenrotterdam

N.a.v. mijn tweet bijzonder goed gesprek gehad 
met iemand van bestuur @rbankamsterdam, de 
desbetreffende bode en mijn kantoorgenoot. 
Goed om te zien hoe serieus dit wordt genomen. 
#magdanookwelwordengezegd

Paul Verweijen 
Pijnlijk moment bij @rbankamsterdam. 
Een (Marokkaanse) kantoorgenoot komt 
als geïnteresseerde kijken bij een zitting. 
De bode: ‘is dit uw cliënt?’ Als ik er op wijs 
dat dit  best beledigend is voor hem wordt er 
schouderophalend gereageerd…

Samen met @etopiadigitalagency organiseerden we 
afgelopen vrijdag de wielertoertocht in het kader 
van Sport verbindt, Cultuur verbindt, RWV verbindt. 
Dankzij het mooie weer, een gezellige en enthousiaste 
groep fietsers en een prachtige tocht op de Utrechtse 
Heuvelrug mogen we weer terugkijken op een 
geslaagde dag. Iedereen bedankt en tot volgend jaar! 
#rwvadvocaten

Pagina 1 van 1 

Vallei Advocaten is een maatschap van beroepsvennoten. Vallei Advocaten is gevestigd in Ede en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62100033. 
BTW nummer: NL854649803B01. Uitsluitend Vallei Advocaten geldt als opdrachtnemer. Op alle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een 
beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden staan op de achterzijde van dit briefpapier en ook op onze website. 

Agressie tegen onze medewerkers is onacceptabel 

Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten is naar voren gekomen dat 
de helft van alle advocaten in Nederland te maken heeft met een vorm van agressief 
gedrag. De agressie komt vooral van (oud) cliënten maar ook van wederpartijen. 
Vallei Advocaten & Mediators is over agressief gedrag naar onze medewerkers duidelijk; 
dit is onacceptabel en wordt niet geaccepteerd. 

In het werk dat onze medewerkers doen, komen soms heftige emoties naar voren en 
kunnen de gevolgen van bepaalde situaties zeer ingrijpend zijn. Daar zijn onze 
medewerkers zich goed van bewust. Zij handelen altijd binnen de kernwaarden van de 
advocatuur. Het kan echter voorkomen dat een zaak van een cliënt niet haalbaar is of 
dat bepaalde opdrachten juridisch niet kunnen. Ook kan het voorkomen dat een 
wederpartij groot nadeel ondervindt van het juridisch correct optreden van een van onze 
medewerkers. Het is in die gevallen erg begrijpelijk dat hierdoor emoties ontstaan.  

Iedere medewerker van Vallei Advocaten & Mediators staat open om over de gevolgen 
van een situatie te praten met de (oud) cliënt of de wederpartij. Een voorwaarde is wel 
dat, mits dit gesprek is gebaseerd op wederzijds respect en fatsoenlijk verloopt. Zo zover 
mogelijk zal in een dergelijk gesprek worden uitgelegd wat de achtergrond van bepaald 
handelen is. In sommige gevallen is dat overigens niet mogelijk vanwege ons 
beroepsgeheim. 

Agressief gedrag, intimidatie, schelden, discrimineren en/of zelfs fysiek geweld wordt 
nooit geaccepteerd. Het beleid van Vallei Advocaten & Mediators is duidelijk; bij iedere 
vorm van dergelijk gedrag zal strafrechtelijke aangifte worden gedaan. Indien een cliënt 
zich met dergelijk gedrag misdraagt, zal de client-advocaatrelatie direct worden 
beëindigd. Het welzijn, de gezondheid en het plezier in het werken van onze 
medewerkers is altijd belangrijker dan cliënt die over onze grenzen gaat. De grens 
bepaalt de medewerker zelf, het kantoor zal deze medewerker in die beslissing altijd 
volgen en ondersteunen. 

linkedin

linkedin

twitter

instagram

gespot op social media
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Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Dat 
blijkt uit de ‘nieuwe beleidsvisie aanpak witwassen’ die minis-
ters Kaag en Yeşilgöz-Zegerius recent stuurden naar de Eerste 
en Tweede Kamer. Zo wordt het toezicht op niet-financiële in-
stellingen zoals notarissen en advocaten verbeterd. Tegelijk 
moet het voor individuele bedrijven met een hoog witwas risico 
juist makkelijker worden om een bankrekening te openen. 
Dat laatste lijkt mij sowieso een goede zaak. Wat mij be-
treft, wordt het ook voor particulieren eenvoudiger een bank-
rekening te openen. Want welke reden hebben advocaten dan 
nog om van in Nederland woonachtige personen en bedrijven 
contant geld aan te nemen? Vrees van cliënten voor beslagleg-
ging is geen goed excuus. 
Ook geld op bankrekeningen kan van misdrijven afkomstig 
zijn, maar daar hebben banken vergaande toezichthoudende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in.
Recent bleek uit onderzoek door lokale dekens dat strafrecht-
advocaten de regels voor contante betalingen niet goed naleef-
den. Ik had eerlijk gezegd geen idee dat zoveel collega’s contant 
geld aannamen. Maar ja, ik ben dan ook geen strafrecht-
advocaat. 
Het kan zinvol zijn artikel 6.27 van de Voda nog eens na te le-
zen. Vraag het een collega en grote kans dat die zegt dat je tot 
5.000 euro aan contant geld mag aannemen. Dat is niet zo. De 
regel is géén contante betalingen aan advocaten. Alleen in zeer 
uitzonderlijke omstandigheden mag je tot 5.000 euro cash aan-
nemen. Grote kans dat je achteraf niet kunt uitleggen wat die 
omstandigheid was. 
Een collega die ik sprak, had daarover een eigen opvatting. 
Want wij kunnen toch zelf de afweging maken of wij een  cliënt 
met zijn contant geld betrouwbaar achten? En een Rolex- 
verkoper of een haute-couturezaak mag toch ook gewoon con-
tant geld aannemen? Die redenering is onterecht. Een advocaat 
is over het algemeen geen financieel wonder, dus die eigen in-
schatting vertrouw ik niet. 
Daarnaast hebben advocaten een bijzondere positie in het 
rechtsbestel. Een goede, betrouwbare en fatsoenlijke advoca-
tuur is een maatschappelijk belang. Een betamelijke beroeps-
uitoefening betekent dat het vertrouwen in de advocatuur noch 
de eigen beroepsuitoefening mag worden geschaad. In dat ka-
der zou je zelfs een verdenking van witwassen niet moeten wil-
len; niet voor jezelf en ook niet voor de beroepsgroep. Het moet 
eens stoppen met advocaten die bedolven worden onder zwart 
geld. Geef iedereen een bankrekening en verbied  contante be-
talingen, behalve misschien een eigen bijdra-
ge op toevoeging, aan advocaten. Zo hebben 
we een imagoprobleem minder. 

Contant geld

column

Het Advocatenblad verschijnt tien keer per 
jaar als papieren magazine, maar is ook di-
gitaal te lezen. De digitale editie heeft na de 
zomer een nieuw jasje gekregen, om meer 
leesgemak vanaf het scherm te bieden.
Voortaan bladert u op elke laptop, iPad en 
smartphone eenvoudig door het Advoca-
tenblad e-magazine, waarbij u elk gewenst 
artikel kunt aanklikken, lezen en delen. 
U vindt het Advocatenblad e-magazine 
op advocatenblad.nl/magazines.
Als abonnee heeft u de keuze tussen de 
papieren blad en het e-magazine. Via het 
portaal van de NOvA (https://mijnorde. 
advocatenorde.nl/login) kunt u uw per-
soonlijke voorkeur aangeven. Als u kiest 
voor het e-magazine ontvangt u voortaan 
maandelijks via e-mail een hyperlink. 

E-magazine

Mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld 
constateert in haar boek ‘Ik wil de waar-
heid’ dat de meeste Nederlanders geen toe-
gang tot de rechter hebben.

citaat

‘Een civiele rechtszaak 
kan in Nederland eigenlijk 

alleen worden gevoerd 
door rijke mensen, of 

door mensen die onder 
de inkomensgrens 
blijven die de staat 
heeft bepaald voor 

gesubsidieerde 
rechtsbijstand. 

Dat is wrang, want 
het zijn meestal niet 
de rijke mensen van 

wie de rechten in 
het geding komen.’
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Vrijmibo voor jong en oud

J e hoeft niet echt een goede reden te hebben om een 
feestje te vieren. Zo kreeg De Jonge Balie Zeeland-
West-Brabant ooit het lumineuze idee om elk jaar 

een borrel voor jonge en oude advocaten te organiseren. Het 
zouden geen advocaten zijn als ze daar niet een mooie volzin 
aan konden wijden: ‘Vanwege de drukke praktijk staan we 
er onvoldoende bij stil dat onderling (niet-zakelijk) contact 
tussen advocaten (van advocaat-stagiair tot en met partner) 
niet slechts bevorderlijk is, maar ook ouderwets gezellig.’
En zo ontstond de Oude Meestersborrel, die zoals elke na-
zomer, ook deze keer weer op een vrijdagmiddag werd ge-
houden in café Boerke Verschuren, wereldberoemd in Breda 
en omgeving. Het was weer ouderwets gezellig, bekent  Jonge 

Balie-voorzitter Jeroen Schipperen van Rijppaert & Peeters 
Advocaten in Oosterhout. Hij is de man in spijkerbroek, 
rechts op de foto. Het geheven bierglas in zijn hand mag die-
nen als steunbewijs. Volgens Jeroen gaven ruim veertig ad-
vocaten acte de présence. De oude garde liet het echter een 
beetje afweten, althans in aantal. De kwaliteit van hun ver-
tegenwoordiging mocht er niettemin zijn. Zo ontwaren wij 
op de foto oud-deken Emilie van Empel, die haar dames-
tasje (XL) veilig tussen haar voeten heeft geparkeerd, de Bre-
dase strafrecht advocaat Jan Verhagen, strak in het pak met 
sjaal en pochet én grande dame in familierecht en mediation 
Elske Zomer, in fleurig roze. Het bleef die vrijdag nog lang 
onrustig in het Ginneken.

door Kees Pijnappels  beeld Eigen foto

in beeld

11
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M et een brief van de minister voor Rechtsbe-
scherming op 26 september komt een voor-
lopig einde aan de onzekerheid over de toe-

komstige rol van de lokale deken. Het was al langer 
duidelijk dat het ministerie aanstuurde op de oprich-
ting van de LTA. Niettemin bleef het tot het laatste mo-
ment spannend of Weerwind zich gevoelig zou tonen 

voor de argumenten van de lokale dekens, die zich in 
meerderheid fel verzetten tegen de decimering van 
hun takenpakket. 
De dekens slaagden er echter niet in een gesloten 
front te vormen. Negen van de elf steunden de LTA 
op voorwaarde dat de dekens in de regio toezichthou-
der zouden blijven. Twee dekens namen ieder een ei-
gen standpunt in. De negen dekens wisten zich onder 
meer gesteund door acht grote advocatenkantoren die 
in augustus een brief naar Weerwind stuurden. 
Het bleek niet voldoende. Als het aan de minister ligt, 
krijgt de LTA de verantwoordelijkheid voor het toe-
zicht op alle advocaten. De LTA wordt een onafhanke-
lijk orgaan binnen de NOvA dat bestaat uit drie advo-
caten die daarvoor worden vrijgesteld. De leden van de 
LTA worden voor vier jaar benoemd door het college 
van afgevaardigden (CvA), op voordracht van de alge-
mene raad van de NOvA. 

PREVENTIEF
De lokale deken zal niet langer toezicht uitoefenen, 
maar blijft nog wel klachten behandelen overeenkom-
stig artikel 46c van de Advocatenwet. Volgens het mi-
nisterie bestaat er groot verschil tussen toezicht en 
klachtbehandeling. ‘Toezicht is voornamelijk preven-
tief van karakter. Toezicht kan worden uitgeoefend 
zonder dat is gebleken van een overtreding. Klacht-
behandeling is reactief van karakter waarbij het gaat 
om een geschil tussen de advocaat en een derde’, staat 
te lezen in de ambtelijke notitie die tegelijk met de 
brief van Weerwind naar de Kamer is gestuurd.

Minister Weerwind haalt het 

toezicht volledig weg bij de lokale 

dekens, om het onder te brengen 

bij de Landelijke toezichtautoriteit 

advocatuur (LTA). De dekens zijn 

er straks voor klachtbehandeling.   door Kees Pijnappels

Wantrouwen
Uit de briefwisseling met de Kamer blijkt dat er op het 
ministerie zorgen bestaan over het wantrouwen tussen de 
verschillende gremia in de advocatuur. Dat wordt gezien als 
een risico voor de uiteindelijke invoering van het gekozen 
toezichtmodel. Weerwind roept alle betrokkenen binnen de 
advocatuur op om ‘in gezamenlijkheid te werken aan de 
transitie naar het nieuwe toezichtmodel’.
Zijn medewerkers zijn niet zonder hoop, blijkt uit de ambtelijke 
notitie. Dat schrijven ze althans na een recente bijeenkomst 
op het departement met vertegenwoordigers van de AR, het 
CvT, de lokale dekens en het college van afgevaardigden 
(CvA). ‘Onze afdronk van het gesprek is positief. Het overleg 
lijkt door verschillende vertegenwoordigers als positief 
te worden ervaren, omdat er duidelijkheid komt over de 
versterking van het toezicht op de advocatuur. Er lijkt 
een gezamenlijk gevoel van urgentie te ontstaan en door 
verschillende vertegenwoordigers is benadrukt dat er een 
duidelijke opdracht ligt bij de advocatuur om het gekozen 
model gezamenlijk tot een succes te maken.’

grensWeerwind trekt

tussen toezicht 
en klacht
behandeling
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Om tegenstrijdige taken en rollen te voorkomen, komt 
er een duidelijke scheiding tussen de beide taken, on-
danks bezwaren van de lokale dekens. Die menen dat 
toezicht en klachtbehandeling bij elkaar dienen te ho-
ren, om het simpele feit dat uit klachten signalen naar 
voren komen die kunnen helpen bij het toezicht. 
Weerwind maakt een andere afweging, maar geeft toe 
dat er een grijs gebied is tussen toezicht en klachtbe-
handeling. ‘Om die reden ga ik regelen dat de LTA en 
de lokale dekens ieder vanuit hun eigen verantwoor-
delijkheid informatie met elkaar kunnen uitwisselen.’
Naast klachtbehandeling blijven de dekens ook ver-
antwoordelijk voor de toetreding tot de balie en sta-
geaangelegenheden. Ook blijven ze actief in het tucht-
recht. 

LOKAAL
Hoewel er straks drie toezichthouders aan het hoofd 
van de LTA staan, worden dat er in de praktijk aan-
zienlijk meer. Per arrondissement wordt een lokaal 
toezichthouder aangesteld, niet zijnde de deken. Dat 
betekent niet automatisch dat er elf afzonderlijke toe-
zichthouders komen. De LTA mag ook één toezicht-
houder voor meerdere arrondissementen benoemen. 
Weerwind wil de LTA ruime bevoegdheden geven om 
toezicht af te dwingen en onwillige advocaten in het 
gareel te krijgen. De LTA ontleent haar gezag onder 
meer aan titel 5.2 Awb, zoals bijvoorbeeld de bevoegd-
heid om informatie en inzage te vorderen (artikel 5:16 
en 5:17 Awb).
Daarnaast krijgt de LTA de bevoegdheid om bij over-
treding van bepaalde voorschriften bestuurlijke sanc-
ties zoals een bestuurlijke boete of last onder dwang-

som op te leggen. Advocaten kunnen daartegen bij 
de bestuursrechter in het geweer komen. Daarnaast 
krijgt de LTA de bevoegdheid om zelfstandig een 
tuchtklacht in te dienen bij de Raad van Discipline én 
om een spoedschorsing te vragen.
Het huidige college van toezicht (CvT), dat toeziet op 
het functioneren van de lokale dekens, is niet meer no-
dig, meent Weerwind. Een ‘blik van buiten’ vindt hij 
nog wel gewenst, om te voorkomen dat het toezicht 
zich te veel naar binnen richt. De ‘blik van buiten’ be-
staat uit drie leden die geen van allen advocaat zijn. 
Een naam voor het drietal geeft Weerwind nog niet, 
uit angst dat die te veel gaat lijken op het CvT. 
Onmiddellijk na de brief van Weerwind uitte het voor-
malig CvT-kroonlid Jeroen Kremers kritiek. Kremers 
nam 21 september ontslag uit onvrede met de ver-
schillende petten van de algemeen deken. Die is zowel 
voorzitter van de algemene raad, van het CvA als van 
het CvT. In een brief aan Weerwind en de Tweede Ka-
mer drong Kremers erop aan het LTA niet bij de NOvA 
onder te brengen. ‘Het huidige toezicht op de advoca-
tuur is doordesemd van rolvermenging en gebrek aan 
onafhankelijkheid. Van de hervorming van dit wette-
lijke toezicht mag worden verwacht dat er structure-
le verandering komt. De landelijk toezichthouder zal 
onafhankelijk moeten zijn van de Staat én van de be-
roepsgroep.’
De NOvA staat achter het besluit van Weerwind (zie 
ook pagina 74). Om het toezicht over te hevelen, is wij-
ziging van de Advocatenwet nodig, hetgeen de nodige 
tijd vergt. De Tweede Kamer debatteert op 6 oktober 
met Weerwind over de kwestie. Zie de website van het 
Advocatenblad voor de uitkomst daarvan.

Minister 
Franc Weerwind 

op weg naar 
de wekelijkse 
ministerraad
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D e dekenkamer bij de Amsterdamse orde van 
advocaten heeft de afmetingen van een klein 
klaslokaal. De grote, lichte ramen kijken uit 

op de trambanen van de Paulus Potterstraat, met 
daarachter het sombere Van Gogh Museum. Op deze 
septemberdag plaatsen werklieden met veel kabaal 
een steiger aan de voorgevel van het oude kantoorge-
bouw. Kozijnen en ramen worden vervangen, zodat 
het lawaai straks buiten blijft en de warmte binnen.
Op 1 september kreeg de dekenkamer er een bureau-
tje bij: waar het dekenaat tot voor kort werd vervuld 
door één man, zwaaien nu twee vrouwen de scepter. 
Jacqueline Schaap en Barbara Rumora hebben van het 
ambt een duobaan gemaakt. Dat doen ze met zicht-
baar enthousiasme. ‘Het is druk en uitdagend, we be-
leven veel nieuwe dingen, maar het is vooral erg leuk,’ 
zegt Schaap. Rumora: ‘We werken momenteel met 
name aan ons netwerk, zodat mensen ons leren ken-
nen en ons weten te vinden wanneer dat nodig is.’
Het idee om er een duobaan van te maken, is spontaan 
gegroeid doordat de leden van de Amsterdamse raad 
zagen hoeveel tijd en energie de functie vergde van de-
ken Evert-Jan Henrichs. Rumora: ‘Amsterdam is een 
heel groot arrondissement. Evert-Jan zei altijd al dat 
hij meer dan een fulltime baan had. Vandaar dat het 

plan ontstond om de last door twee paar schouders te 
laten dragen.’
Het is ook niet meer van deze tijd om in zo’n groot ar-
rondissement alle taken door één persoon te laten 
vervullen, vult Schaap aan. ‘Je hebt als deken zoveel 
taken: je moet tuchtrecht doen, bestuursrecht, straf-
recht, financiële zaken, vertrouwelijke gesprekken, 
normoverdragende gesprekken, bemiddeling. Dat 
kun je allemaal maar beter onderling verdelen, waar-
bij je ook nog eens kunt bezien welke taak het best bij 
welke persoon past. We hebben verschillende kwali-
teiten en vullen elkaar goed aan, zodat we telkens de 
juiste vrouw op de juiste klus kunnen zetten.’
‘Daarnaast,’ zegt Rumora, ‘is het ook gewoon prettig 
om met iemand te kunnen sparren. Dat scherpt je ge-
dachten.’

Als het arrondissement te groot is voor één deken, zou 
je het ook gewoon kunnen splitsen.
Enigszins meewarig maar resoluut wijst Schaap die 
suggestie van de hand. ‘Amsterdam is nou eenmaal 
Amsterdam. Dat kun je niet zomaar in tweeën delen 
omdat er veel advocaten huizen.’ Bovendien, wat is 
überhaupt het probleem? Tot dusver hebben de twee 
vrouwen alleen maar positieve reacties gehad op de 

deken

Een novum binnen de 

balie: de deken van de 

Amsterdamse orde heeft 

sinds kort twee gezichten. 

Jacqueline Schaap 

en Barbara Rumora 

over hun duobaan.

Twee
éénvrouwen,

  door Kees Pijnappels 
beeld Martijn Gijsbertsen
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gezamenlijke invulling van het dekenaat, constateert 
Rumora. ‘Mensen reageren enthousiast. Iedereen 
vindt het verstandig om het op deze manier te doen.’

Maar toch. In de Advocatenwet wordt gewag gemaakt 
van een deken als hoofd van een arrondissement. 
Er staat niet dekens of duo-deken.
Schaap: ‘Er staat ook niet dat het gaat om de deken als 
persoon. De deken is een functie, een instituut. Dat 
kun je door meerdere mensen laten uitoefenen, net 
zoals een rechter-commissaris, curator of officier van 
justitie.’
Rumora en Schaap hebben on-
derling wel een taakverdeling af-
gesproken, met de intentie voor-
al pragmatisch te zijn. Schaap: 
‘Barbara heeft veel kennis van 
het insolventierecht en weet 
daarmee veel van de financiële kant van de zaak en 
de Wwft. Ik ben meer thuis in het tuchtrecht vanwege 
mijn werk bij het Hof van  Discipline.’
Rumora: ‘Ik doe ook het bestuursrecht en woon het 
dekenberaad bij. Jacqueline doet het strafrecht en zal 
zich bezighouden met tuchtrecht en klachtbehande-
ling.’ Dat betekent niet dat Rumora daar van weg blijft, 
haast Schaap zich te zeggen. ‘Als klachten inhoudelijk 
op haar terrein liggen, neemt zij de behandeling op 
zich. Een dekenbezwaar zal doorgaans worden onder-
tekend door een van ons. Een advocaat weet daarmee 
met wie hij van doen heeft en kan zich tot die persoon 

richten. Datzelfde geldt voor adviesgesprekken of be-
middeling, ook daarbij kijken we bij wie dat inhoude-
lijk past.’
Ook voor het voorzitterschap van de Amsterdamse 
raad is gekozen voor een pragmatische oplossing. De 
twee vrouwen wisselen elkaar af als voorzitter van de 
vergadering. Beiden blijven ze actief in hun praktijk. 
Schaap is dinsdag, donderdag en vrijdag op het bu-
reau en Rumora maandag, dinsdag en een deel van de 
woensdag. Rumora: ‘Er is in ieder geval altijd een van 
ons aanwezig. En een keer per week is er overleg met 

de adjunct-secretaris om te kijken wat er speelt, zodat 
we zo goed mogelijk op de hoogte zijn.’
De rol van de deken als toezichthouder staat momen-
teel volop in discussie. Elk moment kan de Tweede 
Kamer een brief verwachten van minister Weerwind, 
waarin hij zijn plannen ontvouwt. Naar verwachting 
komt het toezicht bij een landelijk instituut te liggen 
en krijgt de lokale deken een herderlijke rol.
Voor Rumora en Schaap lijdt het geen twijfel: de lokale 
deken is onmisbaar als toezichthouder. Rumora: ‘Wij 
zijn ervan overtuigd dat het beste toezichtmodel een 
stevige lokale verankering kent. We denken dat het 

‘We hebben verschillende kwaliteiten en 
vullen elkaar goed aan, zodat we telkens de 
juiste vrouw op de juiste klus kunnen zetten’

Jacqueline Schaap (l) 
& Barbara Rumora
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dekenberaad een goed voorstel heeft gedaan over de 
inrichting daarvan. Het is belangrijk dat de toezicht-
functie dicht bij de advocaat blijft, dus lokaal.’
Zeker op het gebied van tuchtrecht is de lokale deken 
van essentieel belang, doceert Schaap. ‘De lokale de-
ken krijgt signalen vanuit de rechtbank, van het OM. 
En uit de klachtbehandeling. Die signalen zijn voor 
ons vaak het sein om verder te kijken naar wat er aan 
de hand is. Dat is landelijk niet goed te doen. Die toe-
gevoegde rol van de deken dient echt behouden te 
 blijven.’
De beoogde Landelijk Toezichthouder Advocatuur 
(LTA) kan niettemin op hun goedkeuring rekenen, 
zegt Rumora. ‘Invoering van een landelijk toezicht-
houder met lokale vertakkingen is heel zinvol, zeker 
als het gaat over het toezicht op grote kantoren en 
Wwft-kwesties. De wens is natuurlijk ingegeven door 
de gedachte dat een advocaat die in Limburg over de 
schreef gaat, gelijk wordt behandeld als de advocaat 
die in Amsterdam over de schreef gaat.’

Is het niet eerder de bedoeling een eind te maken aan 
elf verschillende koninkrijkjes?
Schaap: ‘Dat is nu natuurlijk al veel minder door de 
uniforme aanpak van het dekenberaad. Dat zet de 
lijnen uit, maakt een jaarplan, maakt leidraden. Er 
wordt al veel landelijk gecoördineerd. Dat is ook goed. 
Dat niet iedereen zijn eigen koninkrijkje heeft, hangt 
samen met het gegeven dat alle advocaten op dezelfde 
manier aan dezelfde regels moeten voldoen.’
Rumora wijst erop dat het toezicht nieuwe stijl niet 
op korte termijn wordt ingevoerd. ‘Het nieuwe mo-
del gaat niet per 1 januari in. Daar gaat nog wel wat 
tijd overheen en dat is maar goed ook. Dit soort zaken 
moet je niet overhaast doen.’
Als de politiek toch voor een andere richting kiest, 
dan is dat maar zo, zegt Schaap. ‘Dan hebben we ons 
daar uiteindelijk bij neer te leggen. In beginsel zitten 
wij hier voor drie of vier jaar. Het kan goed zijn dat wij 
weer weg zijn wanneer de wetswijziging ingaat.’
Los van alle discussie over het toezicht hechten bei-
den zeer aan hun herderlijke rol. Advocaten moeten 

weten dat ze met hun vragen en zorgen bij hen te-
rechtkunnen, benadrukken ze. Rumora: ‘We willen 
toegankelijk zijn en die herderlijke rol vervullen. Op 
veel gebieden bestaat onduidelijkheid, ik noem het 
als voorbeeld de sanctiewetgeving. Als deken willen 
we daarbij helpen en verduidelijken waar mogelijk en 
nodig.’
Ondermijning is een ander thema waarin ze het voor-
touw willen nemen, voegt Schaap toe. ‘We willen met 
advocaten bespreken welke risico’s ze lopen en hoe 
die zijn te vermijden. Adviseren over veiligheid en be-
veiliging. De NOvA biedt daarin ook goede ondersteu-
ning, maar het kan helpen als de lokale deken aanvult. 
Die heeft korte lijnen met de officier van justitie en het 
hoofd van de recherche, waardoor snel maatregelen 
kunnen worden genomen.’

Maar welk nummer moet een Amsterdamse advocaat 
in nood nu bellen? De noodlijn van de NOvA of de Am-
sterdamse orde?
‘Allebei,’ roepen Schaap en Rumora in koor. Schaap: 
‘En dan kijken we daarna wel wat nodig is. Elke situa-
tie is anders en vereist maatwerk. Daarin kan de lokale 
deken een nuttige rol vervullen.’
Met de Zuidas in de nabijheid krijgen de twee, net als 
hun voorganger Henrichs, ongetwijfeld de nodige in-
tegriteitskwesties op hun bordje. Schaap en Rumora 
lijken er niet mee te zitten. Schaap, schouderopha-
lend: ‘De maatschappij verandert en de ethische re-
gels veranderen mee. Advocaten moeten zich in toe-
nemende mate realiseren dat ze een rol hebben in de 
maatschappij en dat die maatschappij naar hen kijkt.’
Dat wil niet zeggen dat je het belang van de cliënt moet 
vergeten, voegt Rumora daaraan toe. ‘Je moet je wel re-
kenschap geven van de veranderende dynamiek in de 
samenleving. De advocatuur is geen ivoren toren, je 
moet goed bedenken wat je doet, wie je vertegenwoor-
digt en op welke manier je dat doet. Meer dan vroe-
ger. Elke advocaat en elk kantoor moet dat steeds voor 
zichzelf doen. En als deken kunnen wij daarin van ad-
vies dienen.’

De gezamenlijke ambities vereisen eensgezindheid, 
ook als het lastig wordt. Zijn jullie vriendinnen?
Enigszins weifelend kijken de twee vrouwen elkaar 
aan, voorzichtig lachend. ‘Eh… ja… we kennen elkaar 
nog niet zo lang…’ begint Rumora. ‘Maar we zijn ze-
ker bevriend,’ valt Schaap haar in de rede. ‘De samen-
werking is heel prettig. Vanaf het moment dat we be-
dachten dat we samen deken wilden worden, komen 
we bij elkaar over de vloer.’ Ze kijkt weer naar Rumora. 
Die knikt.

Jacqueline Schaap & Barbara Rumora

Jacqueline Schaap (61) is partner bij Visser Schaap & Kreijger 
en gespecialiseerd in intellectuele eigendom en mediarecht. 
Schaap trad in 1988 toe tot de balie.

Barbara Rumora-Scheltema (57) is partner bij NautaDutilh en 
gespecialiseerd in ondernemingsrecht, insolventierecht en 
internationale arbitrage. Ze is advocaat sinds 2005.



Hoog in de toren? 
Nee bedankt.

Bij Vestius Advocaten werk je niet met uitzicht 
over de stad. We zitten ín de stad. We staan 
namelijk het liefst met beide benen op de 
grond. Blazen niet hoog van de toren. Onze 
focus ligt bij onze klanten. Daar doen we alles 
voor. Maar we zorgen ook goed voor onszelf. 
En dat werkt. We hebben ruimte voor uit- 
breiding en zijn op zoek naar:

Je hebt ervaring in het ondernemingsrecht, 
contractenrecht of arbeidsrecht, de rechts-
gebieden waar Vestius zich in heeft gespe-
cialiseerd. Onze klantenkring is divers en je 
krijgt bij ons de vrijheid om je tijd zelf in te 
delen en een praktijk op te bouwen. Dat 
vraagt om zelfstandigheid en betrokkenheid. 
Proactief werken en meedenken met klanten, 
dat is jouw tweede natuur. Nog niet overtuigd? 
Oké, dan doen we er nog een schepje bovenop:

• Bij Vestius zijn we open en eerlijk. We 
 werken niet met verborgen agenda’s.  
• Respectvol met elkaar omgaan in een 
 veilige werkomgeving, dat staat voorop.
• Je krijgt een grote verantwoordelijkheid 
 en grote vrijheid.
• Onze staf is geweldig, je wordt elke dag 
 van alle kanten ondersteund.
• Doorgroeien naar partner? Wat goed is 
 komt snel. 
• We zitten op een prachtige locatie in 
 hartje Amsterdam. Need to say more? 

Als je nog steeds ‘Ja! Ja! Ja!’ denkt, dan ben jij 
onze v/m/x! Ben je klaar voor iets nieuws? 
Wij wel. Stuur je CV + korte motivatie naar 
Michiel van Haelst (m.van.haelst@vestius.com). 
We nemen z.s.m. contact met je op.

ADVOCATEN 
die toe zijn aan iets nieuws

BETROUWBARE VERTALINGEN 
VOOR PROFESSIONALS, 
DOOR PROFESSIONALS.

Onze taalspecialisten werken uitsluitend 
voor de juridische en financiële sector.

085-0081628 
info@vertaalbureau-fiducia.nl 
www.vertaalbureau-fiducia.nl
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  door Francisca Mebius

D e nieuwe advocaat van Youssef Taghi, André See-
bregts, stelt dat hier voldoende aanwijzingen voor 
zijn. ‘Het lijkt er op dat ook zij niet bestand bleek te-

gen de druk die kennelijk uitgaat van deze man.’
Eind september vond bij de rechtbank Amsterdam de vier-
de pro-formazitting in de zaak-26Mandel, de strafzaak te-
gen de advocaat, plaats. Youssef Taghi, de neef van Ridouan 
Taghi, wordt er onder meer van verdacht dat hij een half-
jaar lang criminele plannen van Ridouan Taghi zou hebben 
doorgespeeld. Hij werd op 8 oktober vorig jaar aangehouden 
toen hij Taghi in de EBI bezocht. Kort voor de zitting legden 
advocaten Yassine Bouchikhi en Haroon Raza de verdedi-
ging van Taghi neer, waarna Seebregts zich stelde.
Seebregts liet weten het dossier niet in detail te hebben ge-
lezen vanwege de korte voorbereidingstijd. Toch streeft hij, 
net als zijn cliënt, naar een inhoudelijke behandeling in de-
cember. Volgens Seebregts is er sprake van ‘een commu-
nicatielijn die parallel liep’ en die ook al liep lang voordat 
Youssef Taghi werd aangehouden.

ENORME DRUK
Hij haalde daarbij verschillende Skyberichten aan. ‘Zo 
schreef de zoon van Ridouan Taghi ruim een halfjaar voor-
dat Youssef Taghi zijn neef voor het eerst bezocht in de EBI 
in Vught aan Italiaanse maffiabaas Imperiale ‘dat er nog 
steeds soms mogelijkheden worden gevonden om met hem 
te communiceren’. Ook wordt aan de zus van Ridouan Taghi 
gevraagd om een bericht aan Ridouan ‘woord voor woord’ 
via zijn advocaat aan hem door te geven. Daarnaast wordt 
gesproken over het meegeven van brieven voor Ridouan 
Taghi door zijn advocaat Inez Weski.
‘Er blijkt uit dat cliënt niet de lifeline naar buiten was, in ie-
der geval niet de enige,’ zei Seebregts. ‘Er blijkt ook uit wat 
een enorme druk deze man kennelijk kan uitoefenen, ook 

Ridouan Taghi hield niet alleen via zijn neef Youssef 

contact met de buitenwereld, maar ook via andere 

communicatielijnen onder wie zijn advocaat Inez Weski. 

op integere professionals, om te doen wat hij wil. Weski is 
een kundig advocaat. Ze is integer, maar ook een krachtige 
persoonlijkheid. Ze doet dit liever niet, maar het lijkt er dus 
op dat ook zij niet bestand bleek tegen de druk.’
Weski reageerde op vragen van journalisten over de bewe-
ringen van Seebregts verbolgen. ‘Het is onjuist, onterecht 
suggestief en zeer laakbaar.’ Eerder onderzoek van het OM 
heeft volgens haar niets onrechtmatigs van haar kant aan 
het licht gebracht. ‘Ik zou me niet opnieuw tegenover een 
advocaat moeten hoeven  verdedigen.’

VOORLOPIGE HECHTENIS
Seebregts vroeg tijdens de zitting verder om het schorsen 
van de voorlopige hechtenis. Het OM bleef bij zijn stand-
punt. Over het verweer dat er meerdere communicatielijnen 
zouden zijn, zei de officier van justitie ‘dat het handelen van 
een ander niets afdoet aan het handelen van Youssef Taghi’.
De rechtbank concludeerde dat het dossier onvoldoende 
aanknopingspunten biedt voor de stelling dat er sprake was 
van een parallelle communicatielijn. Uit nader onderzoek is 
slechts een vermoeden gerezen dat advocaat Weski door de 
familie van Ridouan Taghi is benaderd, maar dat dat ergens 
toe heeft geleid blijkt nergens uit, zei de rechtbank. Yous-
sef Taghi blijft dan ook vastzitten. De rechtbank wees wel 
het verzoek toe om Ridouan Taghi als getuige te horen. Dat 
gaat de rechtbank zelf doen via telehoren op een openbare 
zitting. Youssef Taghi liet tijdens de zitting weten geen ver-
trouwen meer te hebben in het rechercheteam dat zijn zaak 
onderzoekt. Hij weigerde om die reden mee te werken aan 
een laatste verhoor. Volgens hem ligt de focus van politie en 
justitie enkel en alleen op hem en is er te weinig aandacht 
voor de andere communicatielijnen. Taghi zei wel vragen te 
willen beantwoorden tijdens de inhoudelijke behandeling 
van de zaak. Die staat gepland voor 14, 16 en 19  december.

Taghi‘Ridouan 

had meer 

Seebregts:

communicatielijnen’
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O p 21 september, ruim drie jaar na de moord 
op Wiersum, vond een inleidende zitting 
plaats in de rechtbank Amsterdam tegen Ja-

ouad F. Hij wordt al jaren gezien als tussenpersoon die 
voor Taghi geweld liet plegen en is nu ook formeel ver-
dachte van het aansturen van voorbereidingen voor de 
moord op Wiersum.
De officieren van justitie verwezen tijdens de zitting 
naar nieuwe ontsleutelde berichten in de strafzaak te-
gen Anouar Taghi (29) en acht medeverdachten. Anou-
ar Taghi (29), een andere neef van Ridouan Taghi, 
werd in november 2019 aangehouden. Volgens het OM 
hadden hij en Jaouad F. veelvuldig contact met elkaar 
tijdens de talloze voorverkenningen bij het kantoor en 
de woning van Wiersum. Anouar Taghi is nog wel ver-
dachte maar zit niet meer in de cel. Jaouad F. zit in de 
cel in Marokko voor een drugszaak.

ANONIEME GETUIGE
De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak rond 
de voorbereidingen voor de moord op Wiersum laat 
nog zeker een jaar op zich wachten, bleek tijdens de 
zitting. Het OM gokt op ‘na de zomer 2023’.

De twee uitvoerders van 
de moord op Wiersum 
zijn vorig jaar door de 
rechtbank veroordeeld 
tot dertig jaar cel. Het 
hoger beroep in die zaak 
staat begin volgend jaar 
gepland. De zaak van 
de uitvoerders van de 
moord (zaak-Pulheim) 
en die van de voorberei-
ding van de moord (zaak-Buizerd) zijn nauw met el-
kaar verweven, mede hierdoor duurt de behandeling 
van deze zaak langer dan eerder gepland.
Deze zomer werd bekend dat Krystian M. (27), ook ver-
dachte in de zaak-Buizerd, door een anonieme getui-
ge wordt genoemd als de persoon die de uitvoerders 
van de moord op Peter R. de Vries rechtstreeks aan-
stuurde. Deze anonieme getuige ‘5089’ heeft ook ver-
klaringen afgelegd over de voorbereidingen van de 
moord op Wiersum. Hij zal eind dit jaar en begin vol-
gend jaar hier nader over bevraagd worden, besliste 
de  rechtbank.

OM: Neef Taghi had 
sturende rol bij 
voorbereiden moord

Jaouad F. (28), neef van Ridouan Taghi, had een 

sturende rol in de voorbereiding van de moord 

op advocaat Derk Wiersum. Dat blijkt volgens 

het OM uit ontsleuteld berichtenverkeer.

  door Francisca Mebius

Wiersum
Op 18 september was het drie jaar geleden dat Derk Wiersum 
werd vermoord. Als eerbetoon hing het Amsterdamse kantoor 

Cleerdin & Hamer, net als de afgelopen twee jaar, de vlag halfstok.
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‘Ze zeggen eigenlijk dat de 
EU terrorisme financiert’

De Filipijnse advocaat Musni biedt, met steun van de 
EU, juridische bijstand aan arme boeren in het noorden. 
De staat verdenkt haar van financiering van terrorisme.

Z e kan niet álles zeggen, maakte de Filipijnse 
mensenrechtenadvocaat Czarina Musni voor-
afgaand aan het video-interview duidelijk. Zij 

en haar vijftien medeverdachten worden ervan be-
schuldigd dat ze terroristen hebben gefinancierd. Te-
gen twee van hen loopt inmiddels een strafzaak, en er 
is de voortdurende angst dat er nieuwe aanklachten 
bijkomen.
‘In de afgelopen zes jaar, waarin Rodrigo Duterte pre-
sident was, zagen we vaak dit patroon: de politie doet 
een inval bij iemand die kritisch is over de regering 
of zich voor mensenrechten inzet, dat gaat er geweld-

dadig aan toe, er vallen zelfs doden. 
En terwijl de bewoners buiten moe-
ten wachten, “vindt” de politie bin-
nen belastend materiaal, meestal wa-
pens en explosieven. Die zouden dan 
onder een lakentje in de wieg van de 
baby hebben gelegen, of tussen het 
haardhout. Totaal ongeloofwaardig, 
wie zou wapens niet beter verstop-
pen? Maar het leidt tot arrestatie, en 
vervolgens komen er steeds meer aan-
klachten bij.’
Sinds Ferdinand Marcos junior in mei 

2022 president werd, heeft Musni dit patroon nog niet 
herhaald gezien. ‘We zijn hoopvol maar op onze hoe-
de.’ De machtswisseling heeft in elk geval geen wijzi-
ging gebracht in de strafzaak waarin Musni en haar 
medeverdachten ervan worden beschuldigd geld te 
hebben doorgesluisd naar de New People’s Army, de 
militaire tak van de communistische partij CPP.

ANALFABEET
Musni legt uit: ‘Ik was betrokken bij de Rural Missi-
onaries of the Philippines-Northern Mindanao Regi-
on (RMP-NMR), die zich inzet voor arme mensen in 
deze afgelegen regio. Mensen zijn er vaak analfabeet 
en hebben geen weet van hun rechten. Kleine boeren 
worden er van hun land gejaagd als grote bedrijven er, 
met goedvinden van de overheid, grondstoffen willen 
delven of grote plantages willen beginnen. De RMP-
NMR werkte samen met de Union of Peoples’ Lawyers 

 door Trudeke Sillevis Smitt

lawyers for lawyers

in Mindanao, waar ik lid van was. We informeerden 
mensen over hun rechten en voerden rechtszaken over 
landkwesties. Van 2014 tot 2017 kreeg de RMP-NMR 
subsidie van de Europese Unie. Dat geld zou volgens 
het Openbaar Ministerie bij de New People’s Army te-
recht zijn gekomen.’
De EU, die al een audit op het project had uitgevoerd, 
deed nogmaals onderzoek en concludeerde dat de be-
schuldiging niet klopte, aldus Musni. ‘Toch wordt de 
zaak voortgezet. Ze zeggen dus eigenlijk dat de EU ter-
rorisme financiert.’

GETUIGEN
Volgens Musni zijn de twee getuigenverklaringen 
waarmee het Openbaar Ministerie schermt niet ge-
loofwaardigen en verklaren ze onder druk.
Intussen zitten twee medeverdachten al in voorar-
rest wegens andere (volgens Musni valse) beschuldi-
gingen, en lopen de verdachten die nog op de Filipij-
nen zijn, onder wie een aantal nonnen, het risico om 
te worden gearresteerd.

STIGMA
Musni: ‘Behalve dat dit heel bedreigend is voor hun 
leven en families, zou arrestatie ook een groot stig-
ma opleveren: “Ah, zij zitten in de gevangenis, ze zijn 
slecht!” De meeste mensen hier hebben geen toegang 
tot goede informatie en zijn gemakkelijk te manipu-
leren. Daarom is president Marcos ook aan de macht 
gekomen. De familie Marcos presenteert zichzelf als 
representant van de gouden jaren op de Filipijnen, 
terwijl er honderden doden zijn gevallen en honder-
den verdwenen zijn. Daarvoor hebben ze nooit verant-
woordelijkheid genomen.’
Een van de twee medeverdachten die vastzit, heeft in-
middels een eerste zitting gehad. In oktober zal het 
bewijs wordt gepresenteerd. Een uitspraak verwacht 
Musni niet binnen een jaar. ‘Als de nu lopende zaken 
op niets uitlopen ben ik technisch ook off the hook. 
Maar dan kan ik nog steeds worden gearresteerd, ten-
zij de rechtbank zich in zijn beslissing ook uitspreekt 
over de andere zaken. Totdat er duidelijkheid is, moet 
ik me gedeisd houden.’

Czarina Musni
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H et onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de 
Raad voor Rechtsbijstand, in samenwerking 
met de NOvA. Het moet handvatten bieden 

om te bevorderen dat ook in de toekomst het aanbod 
van sociaal advocaten voldoende blijft om aan de vraag 
naar gefinancierde rechtsbijstand te blijven  voldoen.
En dat is hard nodig, blijkt nu uit het rapport. ‘Is de 
arbeidsmarkt voor sectoren met veel hoger opgeleiden 
al problematisch, voor de sociale advocatuur liggen 
er nog grotere tekorten in het verschiet. Aan de ene 
kant komt dat door de vergrijzing. Veel sociaal advo-
caten zijn rond de jaren tachtig in het beroep begon-
nen te werken en houden er binnenkort mee op of zijn 
al gestopt. En de gemiddelde aankomende sociaal ad-

vocaat is na afronding van het vwo nog zo’n tien jaar 
bezig voordat hij of zij daadwerkelijk als advocaat kan 
beginnen. Daarnaast zijn de netto-inkomsten in de 
sociale advocatuur lager dan die in de commerciële 
advocatuur en het bedrijfsleven.’

VERSNIPPERD KARAKTER
In 2021 zijn er in totaal 334.260 toevoegingen aan ad-
vocaten afgegeven. Dat is een afname van veertien 
procent ten opzichte van het jaar 2018. Uit het onder-
zoek blijkt dat in 2021 ongeveer veertig procent van 
alle sociaal advocaten verantwoordelijk was voor iets 
meer dan tachtig procent van het aantal zaken waar-
voor een toevoeging is aangevraagd. Een groep van 

problematisch’

O
nd

er
zo

ek
:

sociaal
advocaten

‘Tekort

‘Arbeidsmarkttekorten zijn tegenwoordig in bijna elke sector 

te zien, maar de tekorten die zich op niet al te lange termijn 

in de sociale advocatuur zullen voordoen, zijn bijzonder 

problematisch,’ concludeert onderzoeksbureau Panteia 

dat onderzoek deed naar de arbeidsmarkt voor de sociale 

advocatuur. ‘Doortastende innovatieve maatregelen zijn nodig.’

  door Francisca Mebius
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ongeveer 2.500 sociaal advocaten vormt daarmee de 
kern van de sociale advocatuur. Daarnaast is er een 
groep van ruim 3.500 advocaten die per jaar minder 
dan vijftig zaken op toevoeging doen.
Het totaal aantal advocaten dat één of meer toevoe-
gingen aanvraagt in het kader van de gesubsidieerde 
rechtsbijstand is tussen 2018 en 2021 afgenomen van 
7.140 naar 6.220 advocaten, een afname van dertien 
procent. De uitstroom van sociaal advocaten was van 
2020 op 2021 het grootst in het bestuursrecht (zeven-
tien procent), gevolgd door het civiel recht (acht pro-
cent) en het strafrecht (twee procent). Het gaat volgens 

de onderzoekers om een al langer bestaande stabie-
le trend van afname, vooral als gevolg van overheids-
beleid. Ook het aantal advocaat-stagiairs bij sociale 
 advocatenkantoren neemt af.
De onderzoekers wijten de uitstroom aan onvoldoen-
de financiering en het versnipperde karakter van de 
sociale advocatuur. ‘Er zijn veel kleine kantoren actief 
en er wordt weinig samengewerkt.’ Verder groeit de 
concurrentie op de arbeidsmarkt vanuit andere sec-
toren en is de beroeps- en loopbaankeuze van  jonge 
generaties enerzijds meer gericht op een goed salaris, 
maar anderzijds ook gebaseerd op meer sociale bewo-

388.840 383.835 359.240 334.260

317.080 316.305 295.105 274.835

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2018 2019 2020 2021

Aantal toevoegingen

Aantal toevoegingen voor advocaten met 50 of meer toevoegingen

7140 6885 6530 6220

2830 2780 2625 2510

0

2000

4000

6000

8000

2018 2019 2020 2021

Aantal advocaten Aantal advocaten met 50 of meer toevoegingen

Aantal toevoegingen in 2018-2021
(voor advocaten met meer dan 50 toevoegingen)

Aantal advocaten in 2018-2021
(met meer dan 50 toevoegingen)

Bron: Panteia – Raad voor Rechtsbijstand

Bron: Panteia – Raad voor Rechtsbijstand



24

vak & mens  thema: sociale advocatuur

Advocatenblad 2022  08

455

445

460

495

-770

-800

-720

-715

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600

2021

2020

2019

2018

Instroom Uitstroom

Aantal kantoren Aantal grote kantoren sociale advocatuur

3620 3590 3495 3380

475 460 420 395

0

1000

2000

3000

4000

2018 2019 2020 2021

Totaal aantal advocatenkantoren met SA-zaken
(met meer dan 200 toevoegingen én minstens 2 advocaten met meer dan 50 toevoegingen)

Totale in- en uitstroom van sociaal advocaten tussen 2018 en 2021

Bron: Panteia – Raad voor Rechtsbijstand

Bron: Panteia – Raad voor Rechtsbijstand

genheid dan eerdere generaties. Bovendien is de prak-
tijkvoering binnen de sociale advocatuur over het al-
gemeen statisch. ‘Daarbij gaat het onder meer om 
geringe aandacht voor sociale innovatie en functie-
differentiatie.’

INNOVATIEVE MAATREGELEN
De onderzoekers komen met tal van oplossingen om 
de sociale advocatuur aantrekkelijker te maken. Zo 
moeten de vergoedingen omhoog en moet de werk-
druk omlaag en moeten er meer energie en middelen 
worden gestopt in de voorlichting van studenten over 
de importantie van de sociale advocatuur. Sociale ad-
vocatuur als een aparte studierichting (her)aanbieden 
kan ook een oplossing zijn.
Verder moet er volgens de onderzoekers onder meer 
gekeken worden naar het vereenvoudigen van de spe-
cialisatievereisten en zou de frequentie van het volgen 
van de opleiding voor specialisaties verlaagd kunnen 

worden. Ook kan er meer worden gedaan aan perso-
neelsplanning en moet er meer aandacht komen voor 
‘het goed aangeven waar je grenzen liggen zonder de 
menselijke maat te verliezen die de sociale advoca-
tuur kenmerkt. Advocaten moeten geen werkzaamhe-
den verrichten die niet juridisch zijn. Zorg verder voor 
meer waardering van sociaal advocaten en begrip voor 
het werk dat ze doen en wat hun beperkingen zijn bij 
de rest van de keten. Dit vermindert frustraties die uit-
eindelijk leiden tot uitstroom van advocaten’.
De onderzoekers concluderen dat de inzet van con-
ventionele arbeidsmarktmaatregelen, zeker op korte 
termijn, maar zeer beperkt een oplossing kan bieden. 
‘Het effect van hogere vergoedingen en daardoor een 
hoger inkomen zal verreweg het sterkst zijn.’ Doortas-
tende innovatieve maatregelen zijn volgens de onder-
zoekers nodig. Ze adviseren de huidige conventionele 
maatregelen door te zetten en ze waar mogelijk te in-
tensiveren, maar om vooral ‘out of the box’ te denken. 
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‘Samenwerking tussen sociale advocatenkantoren en 
innovatie in de bedrijfsvoering van sociaal advocaten-
kantoren is nodig. De sector zal de oplossingen in de 
richting van bedrijfsvoering en samenwerking op kor-
te termijn verder moeten concretiseren. En als de over-
heid het van groot belang vindt dat de rechtsbijstand 
voor kwetsbare groepen binnen de samenleving op 
peil blijft, zal ze de positie van de sociale advocatuur 
en de advocaten moeten verbeteren.’

VERONTRUSTEND BEELD
De Raad voor Rechtsbijstand vindt de conclusies die 
de onderzoekers trekken verontrustend. De raad ad-
viseert de minister een quickscan te maken naar de 
mogelijkheden om het te ver uiteenlopen van het uur-
tarief van de commerciële advocatuur en dat van de 
gesubsidieerde rechtsbijstand te beperken. Verder ad-
viseert de raad het forfaitaire systeem structureel ac-
tueel te houden na de substantiële stap met de invoe-

ring van scenario 1 rapport commissie-Van der Meer. 
Als derde adviseert de raad de minister om samen met 
de NOvA en de raad een plan voor de structurele bevor-
dering van innovatie en aantrekkelijkheid van het vak 
te maken, met bijbehorend structureel budget.
De NOvA is met de raad van mening dat de conclu-
sies iedereen met de neus op de feiten drukt. ‘Dit 
vraagt niet om enkele maatregelen maar om een inte-
graal plan, waarbij alle stakeholders betrokken moe-
ten worden. Daarnaast moet er perspectief komen 
voor de huidige groep van sociaal advocaten. Dat be-
tekent niet alleen dat het aantal uren per zaak perio-
diek moet worden herijkt maar tevens dat het uurta-
rief voor gefinancierde rechtsbijstand herzien moet 
worden. Dat bedraagt inmiddels nog maar de helft 
van het markttarief.’
Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft in-
middels Kamervragen gesteld over het tekort aan 
 sociaal advocaten.
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voor deunderdog
hart 

Zes advocaat-stagiairs, werkzaam 

in de sociale advocatuur, vertellen 

over hun intrinsieke motivatie.

Subsidie voor stageplaatsen
Advocatenkantoren die een advocaat-stagiair aannemen 
die cliënten op toevoegingsbasis gaat bijstaan, kunnen 
vanaf januari 2021 aanspraak maken op de subsidie vanuit 
de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten 
van de Raad voor Rechtsbijstand. In 2021 hebben 
advocatenkantoren hier 175 keer gebruik van kunnen 
maken. In 2022 is de regeling verlengd, waardoor weer 
175 subsidies kunnen worden verstrekt. De totale kosten van 
de beroepsopleiding (in 2022 een bedrag van 11.708 euro) 
worden met de subsidie gedekt.

D e instroom in de sociale advocatuur mag dan 
onder druk staan, ze zijn er wel degelijk: jon-
ge advocaten die uit overtuiging voor het vak 

kiezen. Zes jonge helden leggen uit wat hen drijft. 
Ze vertellen over mensen met een huurachterstand 
die vanwege pech uit huis gezet dreigen te worden. 
Over ouders die hard geraakt zijn door de Toeslagen-
affaire en van wie het leven op z’n kop staat. Burgers 
die kampen met complexe multiproblematiek en die 
in de samenleving op achterstand staan. Het zijn deze 
mensen waar jonge sociaal advocaten voor in de bres 
springen. 
Het is een meerwaarde om je als advocaat bezig te 
houden met de gesubsidieerde rechtspraktijk en het 
houdt je met beide benen op de grond, zeggen ze. 
Daarnaast voelen ze zich niet alleen advocaat, maar 
soms ook maatschappelijk werker of hulpverlener. 
 Zoals Dina al Dulaimi het zegt: ‘Het gaat vaak niet al-
leen om het recht, maar ook om de emotionele kant 
van het verhaal. Het bieden van een luisterend oor 

en het nemen van de juiste stappen kan dan een we-
zenlijk verschil maken in iemands leven.’ Of Lisa 
 Mooijekind: ‘Ik merk dat mijn cliënten het fijn vinden 
dat er iemand is die het voor ze opneemt. Dat zijn ze 
niet gewend.’ 

Warm
door Sabine Droogleever Fortuyn  beeld Ruud Voest
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A ls beginnend advocaat voelt Marc-Vincent 
Spanjersberg (29) zich aangetrokken tot de 
sociale advocatuur. ‘Je hoort al tijden dat de 

sociale advocatuur onder druk staat. En daarmee de 
rechtsstaat en de toegang tot het recht. Steeds minder 
advocaten kiezen ervoor. Daarom wilde ik vanaf het 
moment dat ik advocaat werd zowel betalende cliën-
ten bijstaan als cliënten die geen cent te makken heb-
ben. Vanuit een soort verantwoordelijkheidsgevoel.’
Hij werkt sinds januari 2021 als advocaat-stagiair bij 
Bos van der Burg Advocaten in Zoetermeer. Daar is hij 
onder meer actief in het huurrecht en ondernemings-
recht.
Zijn kantoor maakt gebruik van de subsidieregeling 
voor de sociale advocatuur. Daarvoor moet hij in drie 
jaar tijd ten minste zestig zaken op toevoegingsbasis 
doen. Die heeft hij in zijn eerste anderhalf jaar al afge-
rond. Daarnaast draait hij een commerciële praktijk.
Spanjersberg is blij dat hij vanaf het begin van zijn 
carrière in de advocatuur al zoveel sociale zaken heeft 
gedaan. ‘Daardoor ben ik in korte tijd in aanraking 
gekomen met uiteenlopende soorten geschillen en 

 cliënten.’ De ‘David tegen Goliath-zaken’ geven hem 
veel voldoening. ‘Ontruimingen, bijvoorbeeld. Men-
sen met een huurachterstand, die vanwege pech uit 
huis gezet dreigen te worden. Uiteindelijk weten ze de 
weg naar een advocaat te vinden en vragen ze radeloos 
om hulp. Dan blijkt er in veel gevallen juridisch veel 
meer mogelijk dan men van tevoren dacht.’
Hij is ervan overtuigd dat het van meerwaarde is om 
je als advocaat bezig te houden met de gesubsidieer-
de rechtspraktijk. ‘Al doe je tien of twintig toevoe-
gingszaken per jaar, naast je commerciële praktijk. 
Ik denk dat iedere advocaat dat zou moeten doen. 
Voor de afwisseling. Ter inspiratie. Om met beide be-
nen op de grond te blijven staan, en niet alleen te we-
ten hoe de wereld van bijvoorbeeld multinationals in 
 elkaar steekt.’
Voor het argument dat de sociale praktijk een specia-
lisme is, en dat je dat er niet even naast doet, voor een 
paar zaken per jaar, is hij niet gevoelig. ‘Vooral de om-
gang met cliënten is anders, bijna vriendschappelijk. 
Sommige cliënten bellen eerst dagelijks, of ze whats-
appen liever dan dat ze mailen. En af en toe is het flink 
puzzelen. Bij zaken op toevoegingsbasis sta je nu een-
maal geen directeuren van grote banken bij, wiens be-
drijfsjurist het probleem al in kaart heeft gebracht. 
Het zijn mensen die je overal treft, met problemen die 
soms om creatieve oplossingen vragen.’
Een aantal van zijn toevoegingscliënten heeft te kam-
pen met complexe multiproblematiek. ‘Ik help dan 
met de juridische problemen, en verwijs cliënten in-
cidenteel naar een psycholoog of naar de gemeente.’ 
Laatst heeft hij een cliënt onder bewind laten stel-
len. Die stemde daar volmondig mee in. ‘Als ik zie dat 
mijn cliënt duizenden euro’s aan een vriendje leent, 
waarvan eenieder aan zijn water aanvoelt dat hij dat 
nooit meer terugkrijgt, dan grijp ik in. Als sociaal ad-
vocaat ben je een schakel. Je bent jurist, en soms ben 
je  hulpverlener.’

JURIST ÉN HULPVERLENER
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A siye Güngörmez (37) legde een lange weg af 
voordat ze als sociaal advocaat aan de slag 
ging. Die voerde via het mbo naar de opleiding 

hbo-rechten. Vervolgens deed ze de premaster en mas-
ter Nederlands recht met een specialisatie in het straf-
recht en criminologie.
Nadat ze was afgestudeerd, werkte ze bij een in-
cassobureau, een bank en als partij-jurist van de 
 VVD-vereniging. Begin 2021 ging haar wens om advo-
caat te worden in vervulling, bij het sociale Rotterdam-
se A.c.s. Advocatenkantoor. Güngörmez houdt zich 
hier onder meer bezig met woonrecht, arbeidsrecht en 
sociale verzekeringen. Maar de meeste affiniteit heeft 
ze met de herstelzaken Kinderopvangtoeslag waarin 
ze gedupeerden van de Toeslagenaffaire bijstaat. ‘Als 
je met de gedupeerden praat, zie je hoeveel impact de 
Toeslagenaffaire op hen heeft gehad. Hardwerkende 
mensen werden opeens als fraudeur bestempeld door 
de Belastingdienst. Ze moesten ten onrechte heel veel 
geld terugbetalen, kwamen in de schuldsanering te-
recht en het ging steeds slechter met ze.’
Voordat Güngörmez aan de juridische procedure be-
gint, hoort ze eerst het verhaal van haar cliënten aan. 
‘Zodat ze hun hart kunnen luchten. Op zo’n moment 
ben je meer een maatschappelijk werker dan een 
 advocaat.’
Güngörmez is geboren in Turkije en verhuisde op 
acht jarige leeftijd met haar ouders naar Nederland. 
Met haar voornamelijk Turkse cliënten praat ze zowel 
Turks als Nederlands.
Ze merkt dat haar cliënten grote moeite hebben om 
voor zichzelf op te komen, omdat ze daarmee gecon-
fronteerd worden met de destructieve, angstige en ver-
drietige afgelopen jaren. ‘Als ik ze vraag voor de Com-
missie Werkelijke Schade in chronologische volgorde 

TEN STRIJDE IN TOESLAGENAFFAIRE

op te schrijven wat ze hebben meegemaakt, zeggen ze 
vaak dat ze het niet meer weten. Of ze vragen zich af 
wat het voor zin heeft dit allemaal op te schrijven.’ Dat 
maakt Güngörmez extra strijdbaar. Dan zeg ik: ‘“U 
bent ten onrechte beschuldigd. Gaat u nu de strijdbijl 
erbij neerleggen? Nee, natuurlijk niet! We kunnen niet 
goedmaken wat er is gebeurd. Maar we gaan ervoor 
zorgen dat men weet wat u heeft meegemaakt en wat 
het teweeg heeft gebracht.”’
Het geeft haar een gevoel van voldoening om een 
steentje te kunnen bijdragen aan het verzachten van 
het leed dat gedupeerden gedurende jaren is aange-
daan. ‘Mijn cliënten zien vaak door de bomen het bos 
niet meer. Ze krijgen zoveel brieven. Van sommigen 
hoor ik dat ze die niet eens durven te openen. Anderen 
spreken de Nederlandse taal niet.’
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A nneloes van der Welle (27) kwam tijdens 
haar hbo-rechtenstudie in aanraking met de 
 sociale advocatuur. Sinds haar stage bij Rau-

werda Advocaten wist ze dat ze hierin verder wilde. 
‘Het sociale aspect, het menselijke, past mij heel goed. 
Soms ben je bijna een maatschappelijk werker. Dat je 
er kunt zijn voor mensen die in een moeilijke situa-
tie zitten, emotioneel, financieel, en hen kunt helpen 
door de  situatie juridisch goed te regelen. Dat geeft me 
veel voldoening.’
Na haar stage bleef ze plakken bij het Leeuwarder kan-
toor, eerst als secretaresse, later als juridisch mede-
werker. Ondertussen rondde ze haar studie af en volg-
de ze een premaster en een master civiel recht. Sinds 
februari 2021 werkt ze als advocaat-stagiaire. Dat zat 
al in de planning, maar de subsidie van de Raad voor 
Rechtsbijstand was welkom.
Ze staat voornamelijk cliënten bij op toevoegingsbasis 
binnen haar personen- en familierechtpraktijk. Het 

VOOR HET FAMILIERECHT

rechtsgebied spreekt haar enorm aan. ‘Mensen die 
bij mij komen, staan met hun problemen op en gaan 
ermee naar bed. Er zijn vaak kinderen in het spel, het 
dierbaarste dat mensen hebben.’ Van der Welle vindt 
het waardevol om hen te kunnen helpen. ‘Iemand die 
in een scheiding zit, zit eigenlijk in een rouwproces. 
Tegelijkertijd moet diegene allerlei beslissingen ne-
men met grote gevolgen, ook financieel. Dat mensen 
hun problemen op tafel kunnen leggen en ervaren 
dat er iemand is die met ze meedenkt, dat vind ik heel 
 belangrijk.’
Een zaak die haar in het bijzonder heeft geraakt, ging 
over een moeder met twee kinderen die onder toezicht 
waren gesteld. Ze kreeg een nieuwe vriend en raakte 
opnieuw in verwachting. Jeugdzorg wilde het onge-
boren kind ook onder toezicht stellen. Daar stak Van 
der Welle een stokje voor. ‘Omdat de andere twee kin-
deren onder toezicht stonden, ging automatisch een 
onderzoek lopen naar ots voor de ongeboren vrucht. 
Dan sta je eigenlijk al met 2-0 achter. Als advocaat 
moet je dan goed kijken of er wel voldoende grond voor 
is. In dit geval stelde mijn cliënt dat de situatie was ver-
anderd. De rechter stelde haar ook in het gelijk.’
In haar vrije tijd is Anneloes van der Welle regelma-
tig in het bouwbedrijf van haar vader te vinden. Een 
welkome afwisseling op haar vijfdaagse werkweek. 
‘Dan gaan mijn grote schoenen en vuile broek aan, en 
smeer ik cementvloeren in badkamers. Het is fysiek 
zwaar werk. Ik vind het heerlijk om af en toe met mijn 
handen bezig te zijn.’
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D e Toeslagenaffaire was voor Pejman Bahre-
man (33) de directe aanleiding om in de zomer 
van 2021 te gaan werken als sociaal advocaat. 

‘Het toeslagenschandaal deed me zo veel. De machte-
loosheid van de gedupeerden. De argumenten vanuit 
de politiek. Ik merkte dat ik soms tegen de televisie 
aan het schreeuwen was, als ik tijdens een nieuwsitem 
of het vragenuurtje weer zo’n onzinargument hoorde. 
Daarom besloot ik dat ik iets met de sociale advoca-
tuur moest gaan doen.’
Direct na zijn rechtenstudie koos Bahreman voor het 
onderwijs. Hij werkte acht jaar als wetenschappelijk 
docent op de Rechtenfaculteit van de Erasmus Univer-
siteit. Daar doceerde hij in publiekrechtelijke en we-
tenschappelijke vakken als strafrecht, bestuursrecht, 
rechtsfilosofie en rechtssociologie.
Sinds ruim een jaar werkt hij nu bij het Rotterdam-
se sociale kantoor Op Zuid Advocaten. Het is bekend 
terrein. Zo’n negen jaar eerder had hij bij de rechts-
voorganger van dit kantoor, Advokatenkollektief Oud-
Charlois, een bijbaan waarbij hij ondersteunend werk 
verrichtte. ‘Toen kwam ik erachter dat ik helemaal 
niet in de sociale advocatuur wilde werken. Ik was 23 
jaar, ik denk dat ik te jong was om de problemen van 
de gemiddelde cliënt te kunnen managen.’
Bahreman vluchtte op vijfjarige leeftijd met zijn ou-
ders vanuit Iran naar Nederland. Kort daarna begon 
de asielprocedure. ‘Ik begreep dat een advocaat ons 
zou kunnen helpen ons leven te verbeteren. Daarom 
wilde ik zelf ook advocaat worden. De bezwaren die ik 
tijdens mijn bijbaan had tegen de sociale advocatuur, 
zie ik niet meer. Nu is de cirkel rond.’
Als sociaal advocaat staat hij cliënten bij, onder meer 
op het gebied van strafrecht en bestuursrecht. ‘Een 
burger kan de meeste last hebben van de Staat. De 
Staat is het best voorbereid, heeft de meeste midde-
len, met alles erop en eraan. In een procedure staat de 

TEGEN DE MACHTIGE STAAT

burger vaak al met 10-0 achter. Voor die burgers wil ik 
opkomen. Het zijn procedures die veel impact hebben 
op iemands leven. Een dagvaarding of boetebesluit 
bijvoorbeeld, daar liggen de meeste mensen wakker 
van. En op het moment dat je voor ze opkomt, zie je 
het effect. De resultaten zijn meetbaar. Dat motiveert 
enorm.’
Gedupeerden van de Toeslagenaffaire staat Bahre-
man niet bij. ‘Ik vraag me af of ik die zaken wel zou 
kunnen doen, omdat ik er zoveel bij voel. Ik vraag me 
af of dat me niet troebel maakt. Misschien kan een ad-
vocaat die iets meer distantie kan bewaken deze za-
ken beter oppakken.’ Maar dat hij als advocaat altijd 
in het sociale domein wil blijven werken, lijkt hem wel 
zo goed als zeker. ‘Omdat mij dat intrinsiek motiveert. 
Ik kan makkelijk twaalf uur lang in een sociaal dos-
sier werken. Dossiers die een stuk zakelijker zijn, waar 
misschien ook meer geld in zit, kan ik denk ik niet op 
lange termijn volhouden.’
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V an jongs af aan wil Lisa Mooijekind (25) ad-
vocaat worden. Het overtuigen van anderen 
sprak en spreekt haar aan. Het verbaast dan 

ook niet dat ze pleiten één van de mooiste aspecten 
van het advocatenvak vindt. Tijdens haar rechten-
studie in Tilburg deed ze mee aan pleit- en requireer-
wedstrijden.
Mooijekind deed een student-stage bij Dronkers & 
Dronkers Advocaten in Roermond. Vervolgens schreef 
ze haar scriptie bij dit sociale kantoor. Na het afron-
den van haar studie begon ze hier als juridisch mede-
werker, om in februari 2021 als advocaat-stagiaire aan 
de slag te gaan. Door de subsidieregeling van de Raad 
voor Rechtsbijstand kon ze een jaar eerder tot de balie 
toetreden dan verwacht. ‘De regeling kwam als een ge-
schenk uit de hemel.’
Net zoals haar kantoorgenoten staat Mooijekind voor-
namelijk niet-betalende cliënten bij. ‘Daarmee heb ik 
affiniteit. Deze mensen hebben weinig inkomsten en 

vaak problemen op verschillende gebieden. Ze staan 
op veel fronten in de samenleving op achterstand. 
Zonder toevoegingen zouden ze geen advocaat kun-
nen betalen. Dat triggert mij om extra mijn best te 
doen. Ik merk dat mijn cliënten het fijn vinden dat 
er iemand is die het voor ze opneemt. Dat zijn ze niet 
 gewend.’
Mooijekind voert een algemene praktijk, met een fo-
cus op het strafrecht. Ze heeft een passie voor de dy-
namiek van dit rechtsgebied. Cliënten bezoeken in de 
gevangenis, veel pleiten in de rechtszaal. ‘En ik vind 
het bijzonder om iemands vertrouwenspersoon te zijn 
in zo’n moeilijke fase van zijn leven. Om voor diege-
ne te vechten en zo goed mogelijk door het proces te 
loodsen.’
Toen ze pas was beëdigd, stond Mooijekind samen 
met haar patroon een verdachte bij in een moordzaak. 
‘Bij zo’n zaak komt veel kijken. Het opbouwen van een 
band met je cliënt die wordt verdacht van zo’n ernstig 
feit, het indienen van onderzoekswensen, omgang 
met nabestaanden, slachtoffers. Erg leerzaam.’
In deze zaak vond er op verzoek van het OM op de 
plaats delict een reconstructie plaats. Alle procespar-
tijen waren daarbij aanwezig. ‘Volgens mijn cliënt is 
daar een worsteling geweest. Hij heeft daarvan een ge-
detailleerde verklaring afgelegd. Tijdens deze recon-
structie heeft hij dat in kleine stapjes uitgebeeld. Het 
was erg emotionerend voor hem.’
Tijdens de zitting had Mooijekind corona, waardoor 
ze haar cliënt op dat moment niet kon verdedigen. 
Haar patroon deed dat. De rechter veroordeelde haar 
cliënt tot achttien jaar gevangenisstraf en tbs. Daarte-
gen loopt hoger beroep waarin Mooijekind haar cliënt 
opnieuw samen met haar patroon bijstaat.

IN MOEILIJKE TIJDEN
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D ina al Dulaimi (32) spreekt Nederlands, Ara-
bisch en Engels. Na de middelbare school stu-
deerde ze rechten in Groningen. ‘Ik wilde iets 

met mijn meertaligheid doen in combinatie met de 
advocatuur.’ Nadat ze was afgestudeerd, ging ze aan 
de slag als jurist bij de Immigratie- en Naturalisatie-
dienst en vervolgens bij een advocatenkantoor en een 
rechtsbijstandsverzekeraar. Sinds januari 2020 werkt 
ze als advocaat bij Meesters & Meer in Utrecht. Ze 
houdt zich met name bezig met het personen- en fami-
lierecht. ‘Het gaat vaak niet alleen om het recht, maar 
ook om de emotionele kant van het verhaal. Het bie-
den van een luisterend oor en het nemen van de juiste 
stappen kan dan een wezenlijk verschil maken in ie-
mands leven.’
Ze zet zich graag in als sociaal advocaat. ‘Dat je bij-
voorbeeld een cliënt die in aanmerking komt voor 
een toevoeging bij een echtscheiding, ondertoezicht-
stelling of uithuisplaatsing kunt bijstaan. Dat je een 
kwetsbare, emotionele ouder kunt helpen en het be-
lang van het kind kunt dienen.’ Een zaak die haar in 
het bijzonder is bijgebleven, ging over een uithuis-
plaatsing. Al Dulaimi stond een moeder bij wier kin-
deren van bijna een jaar en vier jaar met spoed uit huis 
waren geplaatst. Jeugdbescherming wilde de kinde-
ren voor zes maanden bij een pleeggezin onderbren-
gen. ‘De moeder sprak de Nederlandse taal niet goed. 
Ze had bepaalde uitspraken gedaan die verkeerd bij 
Jeugdbescherming waren overgekomen. De kinder-
rechter had hier begrip voor en was het na toetsing 
ter zitting met me eens dat de kinderen per direct bij 
moeder teruggeplaatst moesten worden. Wat mij be-
treft, zijn dit zaken die er echt toe doen. Een uithuis-

plaatsing is zo ingrijpend in het leven van een ouder 
en een kind. Deugdelijke bijstand van een advocaat 
mag daarbij niet ontbreken.’
Al Dulaimi is van plan cliënten op toevoegingsbasis te 
blijven bijstaan. In de toekomst wil ze zich specialise-
ren in het asiel- en vreemdelingenrecht.
Haar meertaligheid helpt haar in haar werk. ‘Ik sta 
cliënten bij met een Nederlandse, Engelse en Arabi-
sche achtergrond. Ze kunnen in hun eigen taal met 
mij communiceren. Dat is een groot voordeel. Mijn 
cliënten geven aan dat ze zich echt gehoord voelen. Zo 
bouw je een sterke vertrouwensband op. Ze durven me 
veel te vertellen. Daardoor heb ik veel informatie en 
kan ik ze goed helpen.’

MEERTALIG HET VERSCHIL MAKEN
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V oorstel is om een samenwerkingsverband in 
de vorm van een coöperatieve rechtsvorm tus-
sen de sociale advocatuur, haar ketenpart-

ners, de Praktizijnsbibliotheek en LexIQ op te zetten. 
Een geïntegreerde, digitale juridische werkomgeving 
moet het werk efficiënter maken, stelt Maurits Hertz-
berger, mede-eigenaar van legal tech start-up LexIQ. 
Hij is samen met compagnon Ewout Mante, sociaal 
advocaat Frits van Dijk (Het Raadskwartier Advoca-
ten) en Maarten Bohlken (Praktizijnsbibliotheek) ini-
tiatiefnemer van het plan. 
‘De instroom van jonge juristen blijft achter en sociaal 
advocaten zijn (te) veel tijd kwijt aan niet-juridisch-in-
houdelijke taken,’ stelt Hertzberger op basis van eigen 
onderzoek en het rapport Arbeidsmarktonderzoek so-
ciale advocatuur (zie pagina 22). Dit kan volgens hem 
deels worden opgelost door een efficiëntieslag te ma-
ken met behulp van digitalisering van bedrijfspro-
cessen van advocaten en de ontwikkeling van work-
flowtools. ‘Uit efficiënter werken volgt dat meer zaken 
afgedaan kunnen worden in dezelfde tijd. Meer dos-
siers afdoen, betekent een hogere omzet. Binnen een 
gezondere kantoorbegroting is meer ruimte voor on-
dersteunend personeel. Bovendien zullen ook de ad-
vocaat-stagiairs meer zaken voor hun rekening kun-
nen nemen, waardoor het aannemen en begeleiden 
van stagiairs aantrekkelijker wordt.’ Individueel zijn 
kantoren te klein om een dergelijke efficiëntieslag te 
kunnen maken, zegt Hertzberger. ‘De technische ken-
nis ontbreekt. Net als de mensen, tijd en geld. Maar als 
meerdere sectorpartners samenwerken, kan dit wel 
degelijk verwezenlijkt worden.’ 

FINANCIERING 
Om het plan te financieren wordt ingezet op diver-
se sponsoren. Ook wordt gedacht aan subsidies van 

publieke instellingen, zoals Het Juridisch Loket, 
de Raad voor rechtsbijstand, IND en UWV en ken-
nisinstellingen. De gebruikers van de digitale kan-
tooromgeving, de sociale kantoren, betalen een 
jaarlijkse bijdrage aan de stichting. Bij voldoende 
deelnemers zou 100 à 200 euro per maand per advo-
caat moeten kunnen volstaan. ‘Vanwege het not-for-
profitkarakter betalen advocaten slechts een kos-
tendekkend bedrag. Hoe meer advocaten meedoen, 
hoe lager de maandelijkse bijdrage kan worden.’
Om te starten hebben de ondernemers voor de eer-
ste paar jaar een kapitaal nodig van een half miljoen 
euro. Over twee jaar kan er dan een basisversie van 
het systeem staan. ‘De eerste stap nu is dat de soci-
ale advocatuur en de ketenpartners zich achter het 
plan scharen, waarna de stichting kan worden opge-
richt. Zodra die er is, trekken wij ons terug en wor-
den we opdrachtnemer. Het is de sociale advocatuur 
die aan het roer komt.’ Hertzberger heeft inmiddels 
contact met verschillende sociale advocatenkan-
toren en de Vereniging Sociale Advocatuur Neder-
land (VSAN). 

AANTREKKELIJKE SECTOR
Hertzberger vindt het belangrijk om met LexIQ 
niet alleen commerciële, maar ook maatschappe-
lijke doelen te dienen. ‘Wij maken ons zorgen over 
de groeiende kloof in de samenleving en de toegang 
tot het recht voor minvermogenden is daar onder-
deel van.’ De ondernemer gelooft er heilig in dat de 
hele keten baat heeft bij digitale integratie en mo-
dernisatie. ‘Een coördinerende stichting van de be-
roepsgroep zelf is een beproefd middel om sector-
digitalisatie te faciliteren en op die manier van de 
sociale advocatuur opnieuw een aantrekkelijke sec-
tor te maken voor jonge juristen.’

‘Om de problemen het hoofd te bieden, moeten sociaal advocaten 

zich verenigen in een samenwerkingsverband.’ LexIQ heeft 

met enkele andere partijen een integraal plan bedacht om te 

komen tot het ‘advokatenkollektief van de toekomst’.
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woke
gezien

Integriteit in de 
zakelijke advocatuur

De zakelijke advocatuur ligt maatschappelijk 

gezien geregeld onder het vergrootglas. Toch is 

er niet eerder een werk verschenen over de 

specifieke integriteitsdilemma’s in de zakelijke 

advocatuur, constateerde een drietal advocaten. 

Met hun boek willen ze in die leemte voorzien.

D e drie advocaten zijn Jonathan E . Soeharno, 
Emilie van Rijckevorsel-Teeuwen en Jan Loor-
bach, allemaal op de een of andere manier in 

de praktijk betrokken bij gedragsregels en ethiek.
Eind 2020 kwamen ze tot het inzicht dat er een boek 
moest komen over het thema, zegt Soeharno. ‘We wa-
ren in zekere zin verbaasd dat het er nog niet was. Bij 
veel kantoren lopen mensen rond die als vraagbaak 
fungeren, maar er bestaat geen document waarin is 
vastgelegd wat de betekenis is van de gedragsregels 
en het normatief kader voor typische problemen die je 
in de zakelijke advocatuur tegenkomt. In het bijzon-
der maakten we ons zorgen om advocaat-stagiairs die 
het vaker zonder vraagbaak in hun omgeving moeten 
stellen. Het leek ons goed de bestaande kennis binnen 

de advocatuur te bundelen en op die manier de sector 
te versterken.’
Integriteit in de zakelijke advocatuur – normenkader 
en praktijk (Boom juridisch, 2022) is een boek voor en 
door de advocatuur, licht Soeharno toe. De drie sa-
menstellers hebben niet alleen zelf meegeschreven, 
maar ook gezocht naar auteurs met relevante kennis 
van zaken. Het resultaat is een boek van driehonderd 
pagina’s waaraan 25 auteurs hebben meegewerkt, al-
les op persoonlijke titel geschreven.

SPANNING
Het boek beslaat twee delen. Het eerste deel is gedrags-
rechtelijk en spitst zich toe op zakelijke vraagstuk-
ken. Soeharno: ‘Hoe ga je om met een rechtspersoon 

mag een 
advocaat zijn?

Hoe

 door Kees Pijnappels
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als cliënt? Je neemt een instructie aan van een general 
counsel, maar je hebt ook te maken met een raad van 
bestuur. Hoe ga je om met eventuele spanning daar-
tussen? Hoe ga je überhaupt om met tegenstrijdige be-
langen? Hoe zit dat met een advocaat die overstapt van 
kantoor, met achterlating van zijn  cliënt? Dat zijn typi-
sche vraagstukken voor de zakelijke  advocatuur.’
Twee hoofdstukken zijn gewijd aan het onafhankelijk 
feitenonderzoek door advocaten, een thema waarin de 
algemeen geldende norm steeds scherper wordt afge-
bakend. ‘Die hoofdstukken zijn echt tot aan het aller-
laatste moment aangepast 
vanwege de actualiteit.’
Het tweede deel behandelt 
 algemene integriteitskwes-
ties. Termen als diversiteit 
en inclusie, social justice en wokeness komen langs. 
Welke verantwoordelijkheid heb je als werkgever, wel-
ke rol speelt ethiek in de opleiding, hoe optimaliseer 
je integriteitsmanagement binnen grote kantoren? 
Allemaal onderwerpen die worden  besproken.
Zelf schreef Soeharno, werkzaam bij De Brauw, een 
hoofdstuk waarin hij de vraag stelt hoe woke een ad-
vocaat mag zijn. De recente ophef over het bijstaan 
van Russische cliënten riep vragen op over het morele 
kompas van advocaten en raakte daarmee de reputa-
tie én de continuïteit van kantoren.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij veel 
kantoren ingeburgerd, stelt Soeharno vast. ‘Er ge-
beurt al veel, op het gebied van pro-bonozaken, stagi-
airs die stage lopen bij sociale kantoren en sponsoring 
van de cultuursector. Maar veel kantoren lopen er niet 
mee te koop, ze zijn daar een beetje ouderwets in. Die 
bescheidenheid is natuurlijk mooi maar past wellicht 
niet goed meer bij deze tijd. Ze zouden meer kunnen 
laten zien wat er op maatschappelijk vlak gebeurt.’
De roep om wokeness laat ook cliënten van advocaten-
kantoren niet onberoerd. Ze vragen in toenemende 
mate om advies. Kan het niet alleen juridisch, maar 
is het ook in lijn met de maatschappelijke verwach-
tingen? Soeharno: ‘Als advocaat heb je kennis van de 
markt en zie je ook wat anderen doen. Er zijn tal van 
rechtspersonen die een purpose statement hebben of 
een CSR statement. Als advocaat moet je dat soms be-
trekken bij de advisering. Dan kom je als snel te wer-
ken met voor veel advocaten onbekende begrippen als 
fairness en social justice.’
Dat kan een kantoor in een lastige positie brengen, 
weet Soeharno. ‘Cliënten hebben specifieke wensen: 
ze houden een advocaat aan een ketenbeding of stel-
len als eis dat ze met gemengde advocatenteams wil-
len werken. Hoe ga je daarmee om, kan het schuren 
met de rechtsstatelijke rol van de advocaat? Als een 

 cliënt vraagt naar jouw andere cliënten om pas daarna 
te kunnen beslissen of een kantoor op het panel mag, 
plaatst jou dat voor een dilemma. Niet alleen wat de 
geheimhoudingsplicht betreft, maar ook in het licht 
van het algemenere VN-principe dat een advocaat niet 
mag worden vereenzelvigd met zijn cliënt.’
Een van de wettelijk vastgelegde kernwaarden bepaalt 
dat een advocaat onafhankelijk moet zijn en ook vol-
doende afstand moet bewaren tot zijn eigen cliënt. 
Daar wringt vaak de schoen, constateert Soeharno. 
‘De professionele distantie van een advocaat wordt 

in dit tijdsgewricht slecht begrepen. Dan heb ik het 
niet alleen over media, maar ook over eigen cliënten 
en soms advocaten onderling. Er is een trend gaande 
om bepaalde zaken wel of niet aan te nemen of bepaal-
de zaken wel of niet te doen. Je ziet dat ook bij banken 
die liever alleen schone cliënten hebben, zodat ze geen 
lastige compliancevragen krijgen of 
reputatieschade oplopen. Voor advo-
caten schuren dergelijke afwegingen 
met de rechtsstatelijke rol. De advo-
caat is er nu eenmaal voor diegene die 
onder vuur ligt.’

FISCUS
Het boek gaat ook in op de rol die ad-
vocaten kunnen spelen bij de wens 
van cliënten om vermogen aan het 
zicht van justitie of fiscus te onttrek-
ken. ‘Het is wat minder bekend, maar 
er zijn normen die de advocaat verbieden om indirect 
mee te werken aan illegale structuren. Dus niet alleen 
direct, maar ook indirect. Een advocaat moet dus niet 
alleen kijken naar zijn specifieke opdracht, maar dient 
een breder begrip te hebben van hetgeen waaraan hij 
meewerkt. Die normen zijn er dus al, maar de handha-
ving kan nog worden geïntensiveerd. In de discussie 
over de hervorming van het toezicht in inmiddels ook 
al duidelijk geworden dat dit soort zaken scherper op 
het netvlies van de toezichthouder zal komen.’
De opbrengst van het boek gaat naar Lawyers for 
 Law yers. Soeharno: ‘We hopen dat dit boek een nieu-
we ondergrens legt qua kennis. Dat een advocaat die 
met een vraagstuk wordt geconfronteerd, met het 
boek in de hand kan bepalen welke kennis hij wordt 
geacht te hebben. We hebben tijdens het samenstellen 
van het boek gemerkt dat we zelf ook hiaten hebben in 
de beroepsethische kennis.’

Jonathan Soeharno

©
 Heijdendael & Annegarn

‘De professionele distantie van een advocaat 
wordt in dit tijdsgewricht slecht begrepen’
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slappeDansen op het

in mediazaken
koord

 door Francisca Mebius



vak & mens   

39

Het aantal bekende Nederlanders dat door 

een strafrechtadvocaat wordt bijgestaan, is 

momenteel aanzienlijk. De raadslieden krijgen 

in deze zaken te maken met extra uitdagingen.

D e kranten stonden er vol mee. De #MeToo-
beweging die in 2017 vanuit Amerika over-
waaide zorgde ook hier voor een stortvloed 

aan beschuldigingen over vermeend seksueel grens-
overschrijdend gedrag. De onthullingen bij The Voice 
of Holland deden daar nog een schepje bovenop. Er 
werd een uitgebreide zedenzaak gestart en advocaten-
kantoor Van Doorne kreeg de opdracht onderzoek te 
doen naar misstanden bij The Voice of Holland. Inmid-
dels liggen er aangiftes tegen onder meer juryleden 
Marco Borsato en Ali B. en tegen bandleider Jeroen 
Rietbergen.
Maar ook andere bekende Nederlanders kwamen de 
laatste tijd veelvuldig negatief in het nieuws. Zo is er 
dit voorjaar aangifte gedaan tegen zanger Danny de 
Munk wegens verkrachting. Rapper Lil’ Kleine werd 
het afgelopen jaar meerdere malen opgepakt voor ver-
denking van mishandeling. Zangeres Glennis Grace 

kreeg een aangifte aan haar broek wegens bedreiging, 
vernieling en geweldpleging in een Jumbo-vestiging 
in Amsterdam. Het OM doet verder nog onderzoek 
naar vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag 
door acteur Thijs Römer. En vorige maand werd Jum-
bo-topman Frits van Eerd opgepakt als verdachte in 
een grote witwaszaak.
Advocaten die bekende Nederlanders bijstaan, krijgen 
in dit soort zaken te maken met een andere dynamiek 
dan bij zaken zonder publiciteit. Er spelen extra belan-
gen mee, voor alle betrokken partijen. ‘Je moet extra 
discreet zijn en verder kijken dan alleen het juridische 
belang,’ zegt de advocaat van Danny de Munk, Royce 
de Vries (De Vries Van Spanje Advocaten, Amsterdam). 
‘Omdat deze zaken onder een vergrootglas liggen, is 
het vaak juist extra belangrijk om af te wegen wat je 
wel of niet zegt. Iedere mededeling kan gevolgen krij-
gen die voor niet-bekende Nederlanders niet gelden.’
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Volgens Kerem Canatan (Meijers 
Canatan Advocaten, Amsterdam), 
die veelvuldig in mediagevoelige 
zaken optreedt en momenteel on-

der anderen Glennis Grace bijstaat, 
moeten advocaten in zaken met me-
dia-aandacht zich bewust zijn van 
een complicerende factor. ‘Je hebt bij 
een zaak die in de media terechtkomt 
te maken met een derde partij. Dat 
vergt een andere aanpak en afweging. 
Je maakt samen met de cliënt een af-
weging of je een actief of reactief me-
diabeleid voert. Dat kan veranderen 
gedurende een proces. De vorm is 
ook belangrijk. Ga je schriftelijk of in 
beeld reageren? Dat vereist een zorg-

vuldige afweging. Je reageert nooit zonder toestem-
ming van je  cliënt.’
Daarbij moet uitsluitend het belang van de cliënt voor-
opstaan. Uitleg van de kernwaarde vertrouwelijkheid 
leert dat advocaten de media niet hoeven te schuwen. 

‘Maar de cliënt mag geen bezwaar 
hebben tegen het verstrekken van in-
formatie over een – al dan niet afge-
sloten – zaak,’ zegt Diana de Wolff, 
bijzonder hoogleraar advocatuur aan 
de Universiteit van Amsterdam. ‘Dat 
moet de advocaat nagaan vooraf-
gaand aan de medewerking aan een 
publicatie of gesprek en dat betekent 
ook dat de advocaat met de cliënt de 
voors en tegens van publiciteit af-
weegt en de inhoud van een eventu-
ele persreactie met de cliënt afstemt. 

Een mediaoptreden moet de belangen van de cliënt 
dienen, niet slechts de reputatie van de advocaat. De 
afweging is dus niet of het optreden geen schade toe-
brengt aan de cliënt.’

MEDIASTRATEGIE
Canatan is in een zaak met veel media-aandacht naar 
eigen zeggen niet bewust bezig met zijn eigen reputa-
tie, maar realiseert zich wel dat mensen iets vinden 
van het optreden van een advocaat. Last heeft hij daar 
niet van. ‘Eerlijk gezegd komen er veel meer negatieve 
reacties vanuit het publiek in grote, ernstige strafza-
ken dan in zaken waar het een bekende Nederlander 
betreft. Daar is de zaak bekend enkel en alleen omdat 
het een bekende Nederlander betreft. Bij die andere 

zaken komen ze vanwege de ernst 
van de zaak in de media. Daar zie 
je dat de publieke opinie niet al-
leen negatief is richting de ver-

dachte maar ook naar de advocaat toe, omdat ze den-
ken dat je een verlengstuk bent van je cliënt.’
Volgens Bart Swier (VVS Advocaten, Amsterdam), die 
onder meer Ali B. bijstaat, is de cliënt in acht van de 
tien gevallen niet gebaat bij een optreden in de me-
dia. Daarom is het hebben van een duidelijke strategie 
en een duidelijk doel onontbeerlijk. ‘Mediaoptredens 
kunnen een mijnenveld zijn. Als er een concreet belang 
is om wel op te treden, dan bereid ik het tot in de punt-
jes voor, samen met een media-adviseur. Tijdens het 
mediaoptreden geef ik vaak geen antwoord op de vraag 
van de journalist, maar verkondig ik alleen mijn bood-
schap. Dat zijn lastige, onnatuurlijke gesprekken.’
De advocaat van Marco Borsato, Geert-Jan Knoops, be-
aamt dat een persoptreden in een gevoelige zaak een 
duidelijke functie moet hebben. ‘Er moet altijd reke-
ning worden gehouden met de eer en goede naam die 
door publiciteit ernstig kan worden geschaad. Het 
mag niet gaan om een zucht naar publiciteit. Publici-
teit is alleen zinvol als het een duidelijke functie heeft 
die ziet op de eerlijke balans tussen informatie van het 
OM en de visie van de cliënt op die aanklacht of mede-
delingen van derden in de pers. Soms is het verstandi-
ger geen commentaar te geven.’
De Vries is het daarmee eens, maar schuwt de me-
dia zeker niet. ‘Tijdens de beroepsopleiding werd het 
een beetje als een vies ding gezien, al die advocaten 
die in de pers verschijnen: dat hoort niet, dat hoort in 
de rechtszaal plaats te vinden. Tot op zekere hoogte 
kan ik me daarin vinden. Het moet wel toegevoegde 
waarde hebben als een advocaat in de media optreedt, 
maar heel vaak is dat ook gewoon zo. Helemaal als je 
een bekende Nederlander bijstaat die in de media be-
schuldigd wordt en daarmee eigenlijk in de media te-
rechtstaat. Je zou een slechte advocaat zijn als je niet 
in de media namens je cliënt verweer voert, terwijl de 
noodzaak er wel is. Stel, er ligt een bepaalde beschul-
diging die je kunt weerleggen, en je cliënt ontkent ten 
stelligste en dat snijdt ook hout; dan zou je wel gek zijn 
als je weigert om in de media dat wederhoor te bieden.’

OPSTELLING OM
Ander punt waar advocaten in zaken met veel media-
aandacht tegenaan lopen, is de houding van het OM. 
Deze is volgens de strafrechtadvocaten faliekant an-
ders dan in zaken met weinig tot geen publiciteit. 

Royce de Vries

Kerem Canatan

‘Het OM heeft 
belang bij 
openbaarheid om 
zijn spierballen 
te kunnen tonen’
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Swier: ‘Het OM acteert heel anders als er sprake is van 
media-aandacht. Andere belangen gaan een rol spelen 
en er wordt soms snel gedagvaard uit angst 
dat een zaak anders wordt geseponeerd. Bij 
sepot is geen openheid, geen openbare zit-
ting. Journalisten kunnen zich daar geen 
oordeel over vormen, dus dan komt er al 
snel een verwijt richting OM. Die is daar in 
mijn ogen te gevoelig voor.’
Ook Canatan merkt een duidelijk verschil in houding 
in mediagevoelige zaken. ‘In de afwegingen die wor-
den gemaakt, de beslissingen die worden genomen, 
de manier waarop naar zo’n zaak wordt gekeken door 
het OM. Je krijgt de indruk dat men het ook wel inte-
ressant en spannend vindt. Dat betekent dat zaken 
eerder naar zitting gaan dan zaken waarin geen be-
kende Nederlander betrokken is. In die gevallen kun 
je als advocaat veel makkelijker een deal sluiten. Als 
een kwestie veel in de media komt dan wordt er van 
het OM verwacht dat ze optreden en laten zien hoe ze 
hebben opgetreden. Anders krijgen ze misschien het 
verwijt dat ze slap zijn. Dat zie je bij bekende zaken, be-
kende personen en ook bij ophef in zijn algemeenheid 
op social media.’
Canatan noemt als voorbeeld de vrouw die deze zo-
mer op een aangespoelde dolfijn in Zandvoort was 
geklommen. ‘Heel het land was in rep en roer en de 
beelden werden massaal gedeeld. Vervolgens werd de 
vrouw aangehouden en verhoord. Ik ben er honderd 
procent van overtuigd dat dat niet zo was geweest als 
het niet in de media was gekomen. Dat is puur het re-
actieve beleid van het OM. Die zeggen: er is aandacht 
voor, maatschappelijke onrust, dus wij moeten dan 
wel optreden.’
Ander voorbeeld is het kaars-incident van voetbalana-
list Johan Derksen, over een voorval in zijn twintiger-
jaren. De Vries: ‘Die zaak was al jaren verjaard en het 
was juridisch volkomen duidelijk. Toch ging het OM 
dat voor de bühne nog onderzoeken. Dan vraag ik me 
af of ze niet te ver doorslaan.’
Het zou volgens De Vries niet zo mogen zijn dat het 
OM een zaak die onder een vergrootglas ligt prioriteit 
geeft, maar het gebeurt volgens hem wel. ‘Gelijke za-
ken zouden gelijk behandeld moeten worden. Maar ik 
snap wel dat als er bepaalde maatschappelijke onrust 
is, zoals rondom The Voice, dat snel onderzocht moet 
worden. Het is dan in ieders belang dat een zaak snel 
wordt opgepakt. Bovendien heeft een aangifte voor 
een bekende Nederlander door de daaraan verbon-
den publiciteit vaak andere gevolgen dan voor iemand 

die niet bekend is. Neem de beschuldigingen tegen 
ondernemer en realityster Peter Gillis, die zijn vrouw 

zou hebben mishandeld. Mensen roepen dan meteen 
dat hij van de tv af moet, maar er zijn veel situaties van 
huiselijk geweld en bij mensen die niet bekend zijn, 
wordt zoiets niet geroepen. Het is een 
andere situatie; hij kan zijn baan ver-
liezen als het niet voortvarend wordt 
opgepakt. Het verschilt van zaak tot 
zaak hoe rechtvaardig het is en voelt 
voor anderen.’
Ook de manier van communiceren 
door het OM is volgens de advocaten 
anders in zaken met publiciteit. In 
zaken met veel aandacht vernemen 
ze veelvuldig dingen in de media in 
plaats van rechtstreeks. ‘Of bepaalde 
dingen die wij willen worden niet ge-
daan of worden via de media en in de openbaarheid 
gespeeld,’ zegt Canatan. ‘Het OM heeft op een bepaald 
vlak belang bij openbaarheid omdat het dan zijn spier-
ballen kan tonen. Als het supergoed optreedt maar 
niemand ziet het, dan vraagt het publiek zich af wat 
het OM nu eigenlijk doet. En dat bete-
kent ook dat wij bepaalde dingen niet 
voor elkaar krijgen die we in minder 
bekende zaken wel voor elkaar krij-
gen. Dat is extreem frustrerend voor 
ons als advocaat.’
Toch is het volgens de advocaten niet 
alleen maar negatief. In zaken met 
veel aandacht merken ze dat commu-
niceren met het OM vaak wel sneller 
en gemakkelijker gaat. ‘In niet-beken-
de zaken blijven e-mails soms weken 
of maanden onbeantwoord,’ ervaart 
Canatan. ‘Daarnaast hebben wij in bekende zaken na-
tuurlijk ook het voordeel dat we de media op kunnen 
zoeken als het OM niet reageert. Zij kunnen negatief 
zijn over onze cliënten, maar wij ook over hen.’
Het OM is om een reactie gevraagd. Een woordvoerder 
laat weten het artikel ter kennisgeving te hebben gele-
zen en het daarbij te laten.

Geert-Jan Knoops

Bart Swier

‘Je zou een slechte advocaat zijn als je 
niet in de media namens je cliënt verweer 
voert, terwijl de noodzaak er wel is’
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K arien Lagrouw, voorzitter van de Vebiba en be-
stuursrechtadvocaat (TeekensKarstens advo-
caten en notarissen, Leiden) staat een cliënt bij 

aan wie een omgevingsvergunning voor woningvor-
ming werd geweigerd. De cliënt zou hebben gesjoemeld 
met de belastingaangifte. ‘De belastinginspecteur en 
het Landelijk Bureau Bibob hebben niet opgetreden. 
Daaruit kun je afleiden dat de belastingaangifte ak-
koord was. Het college van B&W van de gemeente Lei-
den velt niettemin een eigen oordeel en komt tot de 
conclusie dat de belastingaangifte niet in orde is. Daar 
zet ik toch echt mijn vraagtekens bij.’ Het is een voor-
beeld uit de praktijk. Gemeenten maken steeds vaker 
gebruik van de Wet Bibob (Wet bevordering integri-
teitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), vertelt 
Lagrouw. ‘Oorspronkelijk werd de Bibob vooral ingezet 
bij drank- en horecavergunningen. Tegenwoordig kan 
een gemeente bij iedere soort gemeentelijke vergun-
ningsaanvraag de Bibob-toets toepassen.’
Op basis van de Wet Bibob uit 2003 kan een gemeen-
te weigeren een vergunning te verlenen of een vergun-
ning intrekken. In 2020 is het toepassingsbereik van 
de wet uitgebreid. Naar verwachting wordt de reik-
wijdte van de wet in oktober opnieuw vergroot. Waar 
in 2010 twee derde van de gemeenten de wet niet of 
nauwelijks toepaste, doet 97 procent van de gemeen-
ten dat nu wel, zegt Lagrouw. ‘Op deze manier willen 
bestuursorganen ondermijnende criminaliteit, zo-
als witwas, aanpakken. Het past binnen de algemene 
trend dat er steeds meer strafrecht wordt verplaatst 
naar het bestuursrecht. Het strafrecht legt een grote 
druk op de overheid. Daarom wordt geprobeerd steeds 
meer via het bestuursrecht af te doen.

STELSELMATIG VOLGEN
Dat is niet zonder risico, meent Lagrouw. ‘De waarbor-
gen die verdachten hebben in het strafrecht gelden 

niet voor betrokkenen in het bestuursrecht. Terwijl 
de bevoegdheden die de overheid gebruikt om on-
dermijnende activiteiten op te sporen, net zo ingrij-
pend kunnen zijn.’ Zo kunnen bestuursorganen in-
ternetonderzoek doen. ‘Binnen het strafrecht is zo’n 
onderzoek aan strikte voorwaarden verbonden: de 
duur, intensiteit, welke bronnen on-
derzocht mogen worden, hoelang ge-
gevens bewaard mogen blijven. De 
Algemene wet bestuursrecht bevat 
daarvoor geen normen. Bestuursor-
ganen kunnen ongelimiteerd onder-
zoek doen. Het is de vraag of dat alle-
maal in overeenstemming is met de 
AVG of artikel 8 EVRM.’
Lagrouw wijst op het socialezeker-
heidsrecht. ‘Mag je iemand heime-
lijk volgen om te controleren of hij 
recht heeft op een uitkering? Ook stel-
selmatig op internet? Mag je iemands Facebook-
account bekijken op zoek naar fraude, zonder dat er 
een verdenking is?’
De Vereniging van Bibob Advocaten is dit voorjaar 
opgericht zodat advocaten onderling kennis kun-
nen uitwisselen. Zo nodig willen de leden van de 
vereniging collectief optreden om ervoor te zorgen 
dat de wet goed en evenwichtig wordt toegepast 
door bestuursorganen. Inmiddels telt de Vebiba 27 
leden, verspreid over het land. ‘We zijn van plan om 
dit najaar een multidisciplinair event te organise-
ren waarbij we uitwisselen hoe de verzameling en 
verwerking van persoonsgegevens in het kader van 
de Wet Bibob tot stand komen. Hierbij willen we 
met softwareontwikkelaars, ambtenaren en ande-
re Bibob-experts gaan praten over de uitvoering van 
het Bibob-onderzoek. Zo hopen we daar meer zicht 
op te krijgen.’

Bibobadvocaten 
bundelen krachten
Gemeenten passen de Wet Bibob steeds vaker toe. Dat maakt 

de tijd rijp voor de Vereniging van Bibob Advocaten (Vebiba). 

Voorzitter Karien Lagrouw over het belang van deze nicheclub.

 door Sabine Droogleever Fortuyn

Karien Lagrouw
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De bundel Ongehoord 

– onrecht in het 

vreemdelingenrecht 

bracht advocaat 

Barbara Wegelin 

en IND-directeur 

Jan Willem Schaper 

om tafel. Het gesprek 

leidt tot kleine stapjes 

voorwaarts.
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D e Parlementaire ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag (POK) legde het falen 
van de wetgever, een uitvoeringsorganisatie 

en de rechtsprekende macht bloot. Vreemdelingen-
rechtadvocaat Barbara Wegelin (Van der Woude De 
Graaf Advocaten, Amsterdam) zag parallellen met 
het vreemdelingenrecht. In april 2021 werd de bundel 
 Ongehoord – onrecht in het vreemdelingenrecht gepu-
bliceerd en aangeboden aan de Tweede Kamer. Sinds 
die tijd is Wegelin, één van de initiatiefnemers van de 
bundel, namens de specialisatieverenigingen SVMA 
en VAJN, in gesprek met Jan Willem Schaper, direc-
teur Juridische Zaken van de Immigratie- en Naturali-
satiedienst (IND). Op een vrijdagmiddag in september 
treffen ze elkaar op de vijftiende verdieping in de to-
ren van de IND tegenover het Haagse centraal station 
in de werkkamer van Schaper.

Hoe was het voor de IND om de kritiek in Ongehoord – 
onrecht in het vreemdelingenrecht te ontvangen?
Jan Willem Schaper: ‘De beschreven misstanden in 
het vreemdelingenrecht passen op het systeemfa-
len in de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat raakt je als 
ambtenaar. Het besef dat je iets doet wat juridisch kan 
kloppen, maar echt niet deugt, kwam hard binnen. Bij 
analyse van de cases zagen we ook hoezeer onze me-
dewerkers met deze zaken hebben geworsteld. Ze voel-
den zichzelf opgesloten in beleid, een systeem, waar-
van ze dachten: dit wordt er van mij gevraagd. Voor 
een deel is dat zo, voor een deel blijkt bij nadere be-
studering van de cases dat helemaal niet zo te zijn. 
Dat komt wel binnen, behoorlijk zelfs.’

Barbara Wegelin: ‘In de bundel hebben we IND-mede-
werkers niet willen afschilderen als nare, wrede men-
sen. We wilden laten zien dat er binnen het systeem 
meer ruimte is dan zij dachten. De cultuur binnen een 
organisatie en de politieke dynamiek rondom het the-
ma migratie kan institutioneel wantrouwen voeden.’
Schaper: ‘Tegen het gevaar van institutioneel wan-
trouwen moeten we onszelf telkens weer wapenen. 
Onze gehoor- en beslismedewerkers zijn erin getraind 
een open mind te hebben in gesprek met de vreemde-
ling. Daar besteden we veel aandacht aan.’

Wat kun je als organisatie doen om ervoor te zorgen 
dat medewerkers zich hier blijvend bewust van zijn?
Schaper: ‘Als gehoor- en beslismedewerkers hier 
nieuw binnenkomen, worden ze één tot twee jaar be-
geleid. Daarna nooit meer. En daar zit iets geks in. In 
een professionele organisatie zou je jezelf eigenlijk de 
maat moeten willen nemen. Medewerkers moeten re-
flecteren op hun visie. Je ziet daarin wel initiatieven 
van mensen die elkaar opzoeken en samen intervisie 
doen. Maar om dat vanuit de organisatie gestructu-
reerd aan te bieden, is een van de dingen die we moe-
ten en zullen verbeteren.’
Wegelin: ‘Ik denk dat het heel goed is dat de IND hier 
stappen onderneemt. Als je aan peerreview doet, komt 
aan het licht hoe je te werk gaat. Net zoals ik denk dat 
het heel goed is dat we binnen de advocatuur aan peer-
review of een andere vorm van intercollegiale toetsing 

  door Sabine Droogleever Fortuyn 
beeld Kick Smeets

krıtiek
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moeten doen. Simpelweg: “Ik doe het altijd zo, dus nu 
ook,” is niet goed genoeg.’

Sinds de publicatie van de bundel, ruim een jaar ge-
leden, gaan jullie regelmatig met elkaar in gesprek. 
Hoe gaat dat eraan toe?
Schaper: ‘De overleggen krijgen zo langzamerhand 
een breder perspectief dan alleen de items uit de bun-
del. Voor een deel is dat een beetje aan elkaar wennen. 
Ik kan me vele momenten herinneren waarop Barbara 
me redelijk kritisch benaderde en 
vroeg: “Waarom is dit nog steeds 
niet veranderd?”’
Wegelin: ‘Dat doe ik nog steeds.’
Schaper: ‘En dat doet ze hartstik-
ke goed. Af en toe denk ik: kom 
eens op mijn stoel zitten en kijk of 
je het sneller voor elkaar krijgt. En 
toch, het feit dat we met elkaar in 
gesprek zijn, is heel mooi. Door de 
gesprekken krijg ik terug hoe beleid in de praktijk uit-
pakt. Ik weet niet of ik zoveel andere manieren heb om 
zo’n overzichtsspiegel voorgehouden te krijgen.’
Wegelin: ‘Idealiter werken deze gesprekken door in 
al het contact tussen IND’ers en vreemdelingenrecht-
advocaten. Toen ik vijftien jaar geleden in deze prak-
tijk begon te werken, was het heel gewoon om te bel-
len met een IND-medewerker. Op aanmeldcentra liep 
je gewoon bij elkaar naar binnen. Dan zei je: “Ik moet 
even iets met je bespreken. Want deze cliënt wijkt af 
van de norm.” De afgelopen vijftien jaar is het contact 
steeds formeler geworden, steeds defensiever vanuit 
de IND en in reactie daarop, steeds onbehouwener, 
aanvallender vanuit de advocatuur. Dan raak je elkaar 
steeds meer kwijt. Je praat bijna een andere taal. En 
daarmee wil ik niet zeggen dat je dingen maar infor-
meel moet ritselen. Maar wel dat het goed is om ervoor 
open te staan dat dingen niet zwart of wit zijn. Er zijn 
nu eenmaal zaken die buiten de norm vallen. En ik 
weet vaak niet welke IND-medewerker het aanspreek-
punt is in een specifieke zaak.’
Schaper: ‘Daar heeft Barbara gelijk in. Om het vo-
lume aan zaken aan te kunnen, hebben we de af-
gelopen jaren allerlei werkprocessen uit elkaar ge-
trokken. Daardoor is er voor een zaak niet meer één 
verantwoorde lijke medewerker aan te wijzen. Een 
van de belangrijkste redenen waarom het contact 
met de advocatuur dan afbreekt. We hebben in onze 
jaarplannen opgenomen dat te verbeteren. Onze col-
lega’s in Den Bosch gaan een experiment doen waar-
bij de verweerschrijver en pleiter weer een en dezelf-
de IND-medewerker is. De verwachting is dat dat type 
eigenaar schap van zaken makkelijker tot contact met 
de advocatuur zal leiden dan we tot nu toe hebben.’

Welke afspraken kunnen op het lijstje van concrete 
resultaten?
Schaper: ‘We hebben het bijvoorbeeld gehad over de 
termijn waarbinnen je een verblijfsvergunning voor 
bepaalde tijd moet verlengen. Als je daar als vreemde-
ling te laat mee bent, ook al is dat maar een dag of paar 
dagen, is dat een zure appel. Er ontstaat dan een zo-
geheten verblijfsgat. De nieuwe vergunning gaat pas 
in op het moment dat de aanvraag wordt ingewilligd, 
niet op het moment dat de oude afloopt. Dit leidt tot 

onevenredige gevolgen voor de 
aanvrager. Bijvoorbeeld bij het 
verkrijgen van het Nederlander-
schap, of het toekennen van een 
vergunning voor onbepaalde tijd. 
Hierbij moet iemand een aaneen-
gesloten tijd een verblijf in Neder-
land hebben gehad. Daarvan heb-
ben we gezegd: wat willen we hier 
nu eigenlijk mee bereiken? Is het 

gek dat een vreemdeling niet spontaan doorheeft dat 
zijn verblijfsvergunning bijna ophoudt? Daarom heb-
ben we besloten dat een vreemdeling hier iets meer 
ruimte krijgt. Als de nieuwe vergunning binnen vier 
weken na het verlopen van de oude wordt ingewilligd, 
ontstaat er geen verblijfsgat.’
Wegelin: ‘Het moment van het in gang zetten van ge-
zinshereniging voor vluchtelingen is ook onderwerp 
van gesprek. Nu is het zo dat zodra iemand een ver-
blijfsvergunning als vluchteling heeft gekregen, pas 
gestart kan worden met het aanvragen van gezinsher-
eniging. Deze aanvragen worden vaak incompleet in-
gediend, omdat vreemdelingen veel naar nieuwe asiel-
zoekerscentra moeten verhuizen en hun stukken er 
vaak met vertraging achteraan komen. Als je het ver-
zamelen van de stukken voor de gezinshereniging di-
rect bij het aanvragen van een verblijfsvergunning in 
werking zet, heb je het risico dat de aanvraag wordt 
afgewezen en je het voor niets over gezinshereniging 
hebt gehad. Maar dan heb je bij een toekenning van 
een vergunning al dat gedonder over incomplete stuk-
ken niet. Daarmee kun je het proces versnellen. In het 
laatste gesprek is deze suggestie door ons aangedra-
gen. Dit punt is nog onderwerp van gesprek.’

Het beleid voor ouderen is een ander gespreksonder-
werp.
Wegelin: ‘Door het afschaffen van het ouderen beleid 
in 2012 is het ingewikkeld geworden ouders van Ne-
derlanders met een migratieachtergrond en van 
vreemdelingen met rechtmatig verblijf in Nederland 
toegelaten te krijgen. Het concrete toelatingskader 
dat je had, is verruild voor: gaat heen en doe iets met 
artikel 8 EVRM. Het zijn weinig zaken per jaar, maar 

‘Simpelweg het 
antwoord: “Ik doe 
het altijd zo, dus 
nu ook,” is niet 
goed genoeg’
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wel altijd zaken met een enorme humanitaire compo-
nent. Het gaat om mensen in hun laatste levensfase, 
die in hun eentje zijn achtergebleven in het herkomst-
land. Was het de bedoeling van het beleid dat mensen 
doodgaan terwijl ze op een verblijfsvergunning zitten 
te wachten?’
Schaper: ‘Dit zijn de zogeheten “buikpijnzaken”. De 
IND krijgt hier veel kritiek op, terwijl het handelings-
perspectief vaak ook politiek is bepaald. Zo wil de wet-
gever voorkomen dat deze ouderen een beroep op een 
uitkering gaan doen. De IND heeft aan de staatssecre-
taris voorstellen gedaan om aanvullend beleid te ma-
ken voor gezinsmigratie, waaronder ook weer een be-
ter kader voor het zogeheten ouderenbeleid.’
Wegelin: ‘Hier zie je dat we in ons overleg soms beleid 
vanuit de politiek nodig hebben. Daar knijpt het heel 
erg dat de Tweede Kamer en het departement hierin 
geen initiatief nemen. Ze zitten op de bijrijdersstoel of 
op de achterbank. Dat komt door de verdeeldheid in 
de Tweede Kamer als het om migratie gaat. Ze komen 
er niet uit. Er zijn veel onderwerpen waar we behoefte 
hebben aan een ministerie dat zich wat ontvankelijker 
voor de praktijk opstelt. Om-
dat dat uitblijft, wordt de ver-
antwoordelijkheid neergelegd 
bij de uitvoeringsins tantie. De 
IND voelt op zijn beurt soms 
weinig beslisruimte. Dat maakt 
dat wij moeten zoeken naar 
de ruimte die er wél is. Wat kun je doen zonder dat 
er nieuw beleid hoeft te komen? Soms zijn we bijna 
bondgenoten van elkaar om het departement in bewe-
ging te krijgen.’

Wanneer knettert het tussen jullie?
Wegelin: ‘Een paar dagen nadat de staatssecretaris 
deze zomer had aangekondigd dat de beslistermijnen 
voor asiel en gezinshereniging worden verlengd en af-
hankelijk gemaakt van huisvesting, zaten we met el-
kaar om de tafel. Dat was een lastig gesprek. We snap-
pen dat de IND klem zit tussen politiek en uitvoering. 
Tegelijkertijd hebben wij hier fundamentele, juridi-
sche en morele bezwaren tegen.’
Schaper: ‘Het feit dat we elkaar hierover spreken en 
over en weer door hebben hoe we erover denken, ook 
als je verschillende standpunten moet innemen, 
is groei.’

De lange doorlooptijden, met als gevolg de opvangcri-
sis in aanmeldcentrum Ter Apel, zijn ook onderwerp 
van gesprek. Wat heeft de IND van de politiek nodig 
om de doorstroom te versnellen?
Schaper: ‘Ik denk dat de politiek zich terecht afvraagt 
of het systeem zoals dat gebouwd is, zo moet blijven. 

Er is filevorming. Dat los je niet op door te blijven doen 
wat je de hele tijd al deed. Je moet baanvakken erbij 
gaan bouwen, matrixborden boven de weg hangen 
met vertraging van de instroom, versnelling van de 
uitstroom. Je moet spitsstroken bouwen. En dat naar 
analogie in het asielproces.
Daarnaast zijn we bezig met het verwezenlijken van 
procesvereenvoudigingen, daarvoor hebben we de po-
litiek zeker niet altijd nodig. Zo willen we bijvoorbeeld 
in asielzaken die minder complex zijn een verkorte 
hoorprocedure toepassen.’
Wegelin: ‘Als een echtpaar asiel aanvraagt, wordt zo-
wel de man als de vrouw gehoord. En bij een gezin alle 
kinderen boven de vijftien jaar. Dat legt een enorm be-
slag op de organisatie. Terwijl, als een van de gezins-
leden een vergunning krijgt, krijgt het hele gezin de 
vergunning. In feite zou je met één gehoor kunnen 
volstaan. En voor de asielaanvragers met één van de 
drie hoge inwilligbare nationaliteiten, dat zijn op dit 
moment Syrië, Jemen en Turkije, zou je kunnen zeg-
gen: screen mensen op contra-indicatie. Dan hoef je 
niet alle aanvragers te horen. Europese richtlijnen 

verplichten om iemand te horen voordat je ze afwijst, 
maar er staat nergens een verplichting om ze te horen 
voordat je ze een vergunning geeft.’
Schaper: ‘Dit is typisch zo’n voorbeeld waar we capaci-
teit kunnen besparen. Waarom zouden we veel ener-
gie steken in een zaak waarvan ik toch al weet dat die 
wordt ingewilligd?

Waar staan we over vijf jaar?
Wegelin: Ik heb altijd geleerd: hard op de inhoud, 
zacht op de relatie. Voor de contacten tussen de IND 
en de advocatuur gold dat de afgelopen tien jaar niet. 
Het was hard op de inhoud én op de relatie. De hoop is 
dat doordat de gesprekken nu op hoog niveau plaats-
vinden, dit doorsijpelt naar het contact tussen de hele 
IND en advocatuur. Doordat je weer normaal mense-
lijk contact met elkaar hebt, elkaar niet meer ziet als 
de vijand. En als je het hebt over inhoudelijke beslis-
singen, je als advocaat meer vrede kunt hebben met 
een negatieve beslissing, omdat je begrijpt waar deze 
vandaan komt, en niet het verontwaardigde gevoel 
hebt van: dit is helemaal misgegaan. Dat je een aan-
spreekpunt hebt. Ik denk dat dat belangrijk is.’
Schaper: ‘Ik had het niet beter kunnen formuleren. 
En ik hoop dat dit geen vijf jaar meer duurt.’

‘Toen ik vijftien jaar geleden in deze praktijk 
begon te werken, was het heel gewoon 
om te bellen met een IND-medewerker’
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A dvocatenkantoor Vuurens & Lagerweij zit 
recht tegenover het station van Delft. Die cen-
trale plek rechtvaardigt wellicht de naam van 

de website, www.advocatendelft.nl. Maar uit het ver-
haal van Léandre Lagerweij (60) blijkt dat het kantoor 
regelmatig het laatste toevluchtsoord in de wijde om-
trek is voor cliënten in nood. ‘Er zijn te weinig advoca-
ten aan de onderkant van de markt. We zien mensen 
shoppen die nergens meer terechtkunnen.’ Collega Pa-
tricia Scholtes (48) vult aan dat ze ooit wel zaken gra-
tis deed, of de eigen bijdrage voor haar rekening nam, 
maar daar is ze mee gestopt. ‘De vreemdelingenzaken 
die ik doe, zijn steeds ingewikkelder geworden, daar 
moet ik al mijn tijd in steken. Ik kijk nooit naar het aan-
tal uren. Als ik een gehoor van 36 pagina’s moet nabe-
spreken, dan doe ik dat pagina voor pagina. De IND be-
kijkt het ook allemaal, dus daar mag geen enkele fout 
in zitten. Dit kan ik alleen zo doen door ook commer-
ciële zaken te behandelen in het vreemdelingenrecht.’
Hoe zorgvuldig zo’n nabespreking gaat, laat collega 
Willem van der Voet (45) deze ochtend zien. In een af-
spraak met een Syrische asielzoeker loopt hij, met be-
hulp van een tolk, diens gesprek met de IND minuti-
eus door. ‘Was je gehuwd, of was het een verloving? 
Heb je in september Syrië verlaten, of in november?’ 
Zijn cliënt moet heel specifiek zijn vluchtredenen toe-

In hartje Delft zit een sociaal advocatenkantoor dat het wel redt, 

ondanks alle bezuinigingen. Hoe? Principieel blijven, geloven 

in wat je doet en ook (meer) commerciële zaken aannemen.

Vuurens & Lagerweij

Wie:  Zes advocaten.
Waar: Delft.
Hoe:  Familierecht, asielrecht, vreemdelingenrecht, strafrecht, 

slachtofferrecht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, 
mediation, privacyrecht.

lichten. Die doet dat geduldig: ‘Ik moest in militaire 
dienst, maar wil geen wapen dragen en mensen do-
den. En ik moet als kostwinner voor mijn moeder en 
broertje zorgen.’ Hij vertelt zijn hele vluchtverhaal, met 
een mensensmokkelaar naar Turkije, het omkopen 
van grensposten, de angst om teruggestuurd te wor-
den. Een familielid heeft dat niet overleefd. ‘Zijn ver-
blijf in het buitenland werd gezien als deserteren.’ Van 
der Voet zegt dat zijn cliënt in de categorie kansrijke 
asielaanvragen zit, maar toch een jaar moest wachten 
op zijn procedure. Bij het afscheid is hij ronduit posi-
tief over de afloop, alhoewel: ‘Je mag nareis vragen voor 
je moeder en broertje, maar ik voorzie problemen om-
dat je meerderjarig bent en voor hen zorgt, in plaats 
van andersom. Neem direct contact op met Vluchte-
lingenWerk, want je moet binnen drie maanden een 
aanvraag voor hen doen.’ De tolk schrijft de afkorting 
VWN in grote letters op, zodat dat niet mis kan gaan.

WANTOESTANDEN
Willem van der Voet komt niet alleen in rechte voor 
zijn cliënten op, ook online mengt hij zich in de asiel-
discussie. In een veelbekeken en becommentarieerde 
LinkedIn-post over de wantoestanden in Ter Apel be-
nadrukt hij dat het telkens over echte mensen gaat. 
‘Ik vind wat er in Ter Apel gebeurt een verschrikking. 
Deze mensen hebben al veel voor hun kiezen gekregen 
en dan laten we ze buiten slapen! Ik denk dat het een 
keuze was van de regering om het uit de hand te laten 
lopen. Ze willen mensen afschrikken met de beelden 
uit Ter Apel en gebruiken nu het momentum om aller-
lei maatregelen te nemen die juridisch helemaal niet 
kunnen, zoals het beperken van het recht op nareis 
van gezinsleden. Als je een andere politieke koers wilt, 
moet je eerst de regels aanpassen.’

  door Erik Jan Bolsius 
beeld Sjoerd van der Hucht

het verschil

kanarie 
in de kolenmijn’

‘Asielrecht is de

http://www.advocatendelft.nl
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Van der Voet maakt zich druk over de manier waarop 
de overheid met de rechtsstaat omgaat. ‘Ik meng me in 
de openbare discussie om een rechtsstatelijk belang 
te verdedigen, ik probeer er wat common sense in te 
brengen. Het gaat niet meer over asielzoekers alleen, 
want als ze daarin het recht overboord gooien, kan het 
morgen ook op andere terreinen gebeuren. Asiel is de 
kanarie in de kolenmijn, het is de voorloper van hoe 
het verder zal gaan. De regering moet een buffer zijn 
tegen populistische krachten, maar dat lukt niet als 
het populisme doorsijpelt in overheidsbeleid.’
Een andere ontwikkeling die Van der Voet ziet, is het 

inperken van de vrije rol van een advocaat. ‘Toen ik in 
2010 advocaat werd, was ik uitermate vrij om mensen 
te helpen, maar de NOvA maakt het steeds schoolser. 
Men wil inzicht in financiën om de zwakke broeders 
eruit te halen, maar dat tast onze vrijheid aan.’ Hij 
heeft vier rechtsgebieden geregistreerd, maar: ‘Door 
de aangescherpte specialisatie-eisen studeer ik me 
suf op onderwerpen die niet relevant zijn in de soci-
ale praktijk. Als ik iets moet weten, ben ik de eerste 
om het te gaan leren.’ Zo stak hij recent veel tijd in een 
nieuw specialisme, privacyrecht en bescherming van 
persoonsgegevens, waarin hij ook tegen commerciële 
tarieven kan werken. ‘Hier komt de bestuursrechtju-
rist in mij naar boven. Als er geen goede tegenkrach-
ten zijn tegen de overheid krijgen burgers het zwaar.’
In de kostenmaatschap heeft ieder zijn eigen prak-
tijk, maar er wordt ook samengewerkt en nagedacht 

over de ontwikkeling van het kantoor. Het is een brede 
trend dat de sociale advocatuur weinig nieuwe afge-
studeerden trekt, dat merken ze in Delft ook. Wat niet 
zal helpen, is dat ook beginnende advocaten er voor ei-
gen rekening werken. Lagerweij: ‘We zorgen wel dat je 
genoeg werk hebt, dat is nooit een probleem geweest.’ 
Dat kan Bahar Manawi (37) beamen. Na vijf jaar in de 
fiscale advocatuur stapte ze over naar de sociale prak-
tijk. Ze heeft er geen spijt van. ‘Bij mijn vorige kantoor 
zag ik geen cliënt en kwam ik nooit in de rechtbank, 
daar ben ik nu bijna dagelijks. Cliënten benaderen ons 
in de meest kwetsbare fase van hun leven. We kun-

nen voor hen echt een verschil maken.’ Zelf wuift ze 
het bescheiden weg, maar Lagerweij vertelt over Ma-
nawi’s  finest hour: recent sprak de oorspronkelijke 
 Afghaanse de 51st Regular Session van het VN-men-
senrechtencomité toe, met een pleidooi voor de rech-
ten van Afghaanse vrouwen. Manawi: ‘Je krijgt een mi-
nuut spreektijd, erg kort, maar we konden in Genève 
ook netwerken en de doelen van de Afghan Lawyers 
 Association in Europe bekendmaken.’
Manawi wijst op haar beurt naar collega Scholtes, die 
meer dan tienduizend volgers heeft op Twitter, onder 
wie collega-advocaten en politici. ‘Ik twitter veel over 
mijn vak. Bijvoorbeeld over de asieldeal, die we slecht 
vinden, in de hoop invloed uit te oefenen op het pu-
blieke debat.’ Waar ze het allemaal voor doen, ver-
telt Scholtes in een paar woorden: ‘We willen mensen 
 helpen hun recht te halen.’

‘De regering moet een buffer zijn tegen populistische krachten’
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met als aandachtspunt bij voorkeur personen- en familierecht.

WIJ BIEDEN 
Een informele werksfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, 
verdieping en specialisatie, met een marktconform salaris.

MEER INFORMATIE 
Wanneer jij geïnteresseerd bent in deze functie en het werken bij ons 
kantoor jou aanspreekt, stuur dan een motivatiebrief met cv naar 
personeel@groenewegenadvocaten.nl. 

Voor meer informatie over ons kantoor of deze vacature kan je contact 
opnemen met Sipi Homans, HR-manager. Zij is bereikbaar op 0513 655 555.

ONS KANTOOR IS GEVESTIGD 
IN HEERENVEEN.
Wij richten ons op de zakelijke 
markt met de focus op civiel 
recht, waaronder o.a. arbeids-
recht, ondernemingsrecht en 
insolventierecht. 

ADVOCAAT-MEDEWERKER

TER UITBREIDING VAN ONS TEAM
zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE  www.groenewegenadvocaten.nl

Mr. K. Aantjes 
aantjes@aantjeszevenberg.nl

Mr. J.C. Zevenberg 
zevenberg@aantjeszevenberg.nl

 070-3906260 | www.aantjeszevenberg.nl

Is een dossier meer voor jou dan een verzameling van gegevens? 
Ben jij liever creatief dan reactief? Is voor jou samen net zo belangrijk 
als autonoom? Weet dan dat je goed bij ons past.

Wij hopen dat dé advocaat ondernemingsrecht & dé advocaat 
arbeidsrecht zich aangesproken voelen. Scan de QR-code of kijk op 
werkenbijstellicher.nl voor onze vacatures en meld je.

WA A R O M  S O M M I G E 
A D V O C AT E N
D E Z E  Q R - C O D E
M O E T E N  S C A N N E N
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D ankzij slimme camera’s kon de vluchtauto 
met de vermoedelijke moordenaars van Peter 
R. de Vries binnen het uur worden klemgere-

den op de A4. Automatische nummerplaatherkenning 
(ANPR)-camera’s waren ooit bedoeld om openstaande 
boetes te innen, maar ze zien veel meer. NRC onthul-
de dat de nieuwste modellen zelfs inzittenden vastleg-
gen. Die foto’s bleken zonder wettelijke grondslag in 
meerdere strafzaken gebruikt te zijn.
Het is een knap staaltje AI: een bewegend kenteken 
vanuit een lastige hoek in a split second detecteren, 
scannen, zelfs bij regen of mist. En dan ook nog zoeken 
naar een match met gezochte voertuigen op de server.
Toch gaan de honderden gepubliceerde uitspraken 
over ANPR niet over de betrouwbaarheid van de match, 
maar over het rechtmatig gebruik ervan bij opsporing 
van uiteenlopende misdrijven, zoals drugs, autodief-
stal, brandstichting en bankovervallen. De camera’s 
komen vaak van pas en de rechter is coulant, al zijn 
er grenzen. Zo liet de gemeente Kampen het kente-
ken van een uitkeringsgerechtigde maandenlang trac-
ken, na een tip over zwartwerken als taxichauffeur. 
Dat vond de Centrale Raad van Beroep te ver gaan. Pas 
nadat de steunfraude was overgedragen aan het Open-
baar Ministerie mocht het verdachte kenteken worden 
gevolgd. ‘Ik lees die uitspraak als een inperking,’ rea-
geert advocaat H.A. van der Kleij, ‘uitkeringsinstan-
ties mogen dit middel dus zelf niet inzetten.’
De technische mogelijkheden en experimenten lopen 
al jaren op de regelgeving vooruit. In 2019 begon een 
proef van drie jaar. De politie mag álle ANPR-beelden, 
dus niet alleen de matches, 28 dagen bewaren. ‘Wij 
vinden het prima dat de camera’s worden ingezet bij 
opsporing van verdachten,’ zegt Vincent Böhre van 
Privacy First. ‘Er is geen ergere privacyschending dan 
bijvoorbeeld mishandeling, ontvoering of inbraak. 
Maar massasurveillance, het opslaan van miljoenen 
kentekenbewegingen, dat moet stoppen.’ Zijn stich-
ting verloor in december een kort geding hierover. 

De proefperiode werd verlengd. Een bodemprocedure 
tegen ANPR wordt eind dit jaar verwacht.
De camera’s kunnen ook worden ingezet voor ‘pre-
ventive policing’. De populaire winkelstad Roermond 
werd in 2018 volgehangen met scanners en sensoren. 
Op basis van kentekens en zestien andere datapun-
ten werden Oost-Europese (Roma) potentiële winkel-
dieven en zakkenrollers geprofileerd. ‘Op het moment 
dat die data voldoet aan een profiel van een bandiet, 
gaat er een alarm naar de meldkamer,’ vertelde een 
trotse woordvoerder bij de lancering. Amnesty rap-
porteerde kritisch en tijdens corona stierf de pilot een 
stille dood. De gemeente heeft geen idee hoeveel boef-
jes dankzij de camera’s zijn gesnapt of afgeschrikt.
Nummerbordherkenning maakt ook automatische 
parkeercontrole mogelijk. Totdat een paar nerds be-
dachten dat je algoritmes in de wielen kunt rijden met 
eigen algoritmes. Ze lanceerden de Parkeerwekker, 
een dashboardcamera die scanauto’s herkent als ze de 
auto passeren. De zwartparkeerder krijgt een seintje 
via de app en heeft nog vijf minuten om alsnog en zon-
der boete te betalen.
De gemeente Amsterdam stapte naar de rechter. 
‘Flitsmelders mogen ook, dus waarom deze service 
niet?’ zo verweerde advocaat Yuri Benjamins namens 
Parkeerwekker. Maar de rechter bevond de gadget on-
rechtmatig. Toch is de slimme camera via de website 
nog altijd te koop en operationeel in diverse steden. 
Ook hier houd je de techniek misschien niet tegen als 
die voorhanden is.
De volgende stap is de camera achter het stuur. Gaat 
de zelfrijdende auto zich straks netjes aan snelheids-
limieten en parkeertarieven houden? Of krijgen we te 
maken met gehackte en opgevoerde sjoemelsoftware 
en blijft – al dan niet geautomatiseerde – handhaving 
nodig? En wie is verantwoordelijk voor wat er mis-
gaat? De inzittende, de fabrikant of de programmeur? 
Totdat die vragen zijn beantwoord, blijft de zelfrijden-
de auto van de straat.

Verkeerscamera’s worden steeds slimmer. 

Heb je nog privacy in je auto?

advocaat en algoritme

 door Marco de Vries

De wegen hebben ogen
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Succesvol acquireren en relaties 

beheren? Acquisitietrainer 

Daniëlle de Jonge geeft praktische tips.

N etwerken: het is de kracht van veel goede zake-
lijke relaties. Bezoek je bijeenkomsten waar je 
al veel mensen kent, dan is het een mooi mo-

ment om bij te praten. Voorkom wel de valkuil dat je 
alleen met bekenden blijft praten en daardoor niet de 
kans grijpt om nieuwe contacten te leggen. In dit ar-
tikel tips om jouw netwerkinspanningen optimaal te 
benutten.

CONNECT VOORAF
Wil je gericht nieuwe mensen leren kennen die een 
waardevolle aanvulling zijn binnen jouw netwerk en 
jij binnen dat van hen? Start het netwerken dan al 
voor de bijeenkomst. Simpel: neem de deelnemerslijst 
door. Benader wie je wilt ontmoeten vooraf via e-mail 
of LinkedIn en geef aan waarom je diegene graag leert 
kennen. Het voordeel is dat je beiden naar elkaar uit-
kijkt en mocht je elkaar mislopen, dan is een (online) 
koffieafspraak zo gemaakt.
Ga je naar een congres of een ander groot evenement? 
Overweeg dan om een klein aantal relaties die daar 
ook zijn uit te nodigen voor een gezamenlijk ontbijt, 
lunch of diner. Een enkele voor jou onbekende per-
soon toevoegen kan natuurlijk ook. Als je zo’n aparte 
bijeenkomst organiseert, is het uiteraard van belang 
dat de personen ook voor elkaar relevante netwerk-
contacten zijn. Zo ben jij de initiatiefnemer en zet je 
jezelf extra op de kaart en je biedt meteen waarde aan 
de personen die aanschuiven.

JOUW VOETEN
Stap je op iemand af die je vooraf benaderd hebt, dan 
loopt het gesprek vaak vanzelf. Ken je nauwelijks ie-
mand op een bijeenkomst, dan is het soms wat las-
tiger om een gesprek aan te knopen. Vaak zijn er wel 
meer mensen die alleen staan, met hen leg je mak-
kelijk contact. Vraag wat hij of zij vindt van de bijeen-
komst of stel jezelf gewoon voor, de rest van het ge-

 door Daniëlle de Jonge

Haal meer uit 
het netwerken

sprek komt dan wel op gang. Wil je bij een groepje 
aansluiten, maak dan met één van de personen oog-
contact. Vrijwel altijd creëert dat ruimte om er bij te 
gaan staan en aan het gesprek deel te nemen.
Een erg leuk én veelzeggend non-verbaal teken om op 
te letten: jouw voeten. Als een gesprek minder inte-
ressant is of op z’n eind loopt, dan wijzen jouw voeten 
vrijwel altijd die kant op waar jij naartoe wilt. Ze zijn 
dan zelden meer gericht op je gesprekspartner. Voor 
de volledigheid: datzelfde geldt ook voor de voeten van 
die ander. De makkelijkste en door iedereen geaccep-
teerde manier om het gesprek af te ronden is… zeg het 
gewoon. Iedere bezoeker van een netwerkbijeenkomst 
komt daar om contacten te leggen. Niemand zal het je 
dus kwalijk nemen als je simpelweg zegt dat je graag 
nog anderen wilt spreken. Of het nu een boeiend of 
minder boeiend gesprek was, eindig altijd positief. Be-
dank iemand voor het gesprek en blijf je enthousiaste 
zelf.

BLIJF WAARDEVOL
Jouw netwerk gaat pas echt voor je werken als je in 
beeld blijft bij je contacten. Actief zijn op LinkedIn 
is een eenvoudige manier om dat te realiseren. Daar-
naast is netvliesmanagement waarover je in een eer-
der artikel las een absolute aanrader: zorg dat de 
 cliënt geregeld iets van je ziet of hoort. Gemiddeld 
heeft iemand zeven contactmomenten nodig voordat 
hij of zij zaken met je wil doen. Wissel je online en off-
line contactmogelijkheden, dan blijf je zonder overkill 
in beeld bij jouw netwerk.
Wil je van nog meer toegevoegde waarde zijn? Neem 
dan je relatiebestand door en bedenk wie je aan elkaar 
kunt koppelen omdat ze zakelijk interessant voor el-
kaar zijn. Stuur hen een gezamenlijke mail waarin je 
vertelt waarom je van mening bent dat ze eens moeten 
kennismaken. Zo help je echt en dat is netwerken zo-
als het bedoeld is.



Intervisiehuis

Meer info en inschrijven: www.intervisiehuis.nl

Haal met slechts 2 bijeenkomsten op locatie of 4 online-sessies de verplichte 
8 punten voor 2022!

Nog professioneler met intervisie!

Intervisiehuis biedt:
- intervisies online, op locatie en inhouse
- intervisie per rechtsgebied
- NOvA geregistreerde gespreksleiders

Wij organiseren bijeenkomsten op 6 rechtsgebieden:

ARBEIDSRECHT ALG. PRAKTIJK CONTRACTENRECHT

FAMILIERECHT STRAFRECHT VASTGOEDRECHT

vanaf

€ 54,- per 

PO-punt!

Stepping stones for your career

Juridische cursussen 
en opleidingen in alle 
rechtsgebieden

Ervaren docenten uit de praktijk

Kleinschalig en interactief

Sterk in actualiteit

Ook incompany & op maat

LAW.next helpt jou als juridische professional 
op een vernieuwende manier te kijken naar 
actuele ontwikkelingen en uitdagingen in de 
moderne maatschappij.

Ga naar law-next.nl SCAN MIJ

Wijs! maakt je bewust van onbewust

gedrag en vergroot je impact.

Non-verbale communicatie voor advocaten.
In elke training van Instituut Wijs! is jouw
authenticiteit het uitgangspunt om je persoonlijke
performance en impact te versterken.

040-2001871 | josanne@instituutwijs.nl | www.instituutwijs.nl

Ambachtelijk vervaardigd | Deskundige afwerking 
Korte levertijd | Scherpe prijzen | Travelling Tailor

HOOGSTE KWALITEIT MATERIALEN

Advocatentoga
Standaardmaat, wol/5% lycra, S-M-L-XL  € 275,-
Maattoga, 100% Cool Wool, scheerwol € 500,-
Maattoga, 100% Natuurzijde € 890,-
Strikbef, Knoopbef, Klittenbandbef €    16,-

HET TOGAHUIS � Kastanjelaan 400 � 5616 LZ Eindhoven 
www.togahuis.nl � info@togahuis.nl � 06 22 79 11 05
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E r lopen al jaren hoopvolle initiatieven om uitspraken 
voor een groot publiek begrijpelijk te maken, maar 
tot dusver heeft dat niet tot veel verbetering geleid. 

Vonnissen zijn wellicht leesbaarder geworden, maar niet al-
tijd inzichtelijker, zo concluderen de auteurs. Tekstweten-
schappers Geerke van der Bruggen en Henk Pander Maat en 
rechtswetenschapper Leonie van Lent herinneren ons aan 
de woorden van wijlen schrijver en rechtsgeleerde Jacob Is-
raël de Haan: ‘Peuteren aan de verf is niet voldoende, het 
hele schip moet dan op de helling.’
De onderzoekers analyseren in Spreekt het recht tot ieder-
een? (Boom juridisch, 2022) de functie van strafvonnissen 
(de maatschappelijke, de communicatieve doelen en de wet-
telijke vereisten). De auteurs komen in het boek, onderdeel 
van een groter wetenschappelijk onderzoek, tot een aantal 
heldere eisen waaraan een tekst moet voldoen. Ook geven 
de auteurs een handige aanzet door een strafvonnis te ana-
lyseren en te herschrijven. 
Het boek lijkt in de eerste plaats geschreven voor (straf)rech-
ters, maar advocaten kunnen er ook lessen uit trekken. On-
begrijpelijk geschreven standaardvonnissen bedienen niet 
alleen de leek slecht, maar de advocaat eveneens, zo conclu-
deren de wetenschappers. 

N iettemin steekt ze haar ongenoegen over de uit-
spraak niet onder stoelen of banken. Net zomin als 
haar kritiek op de rechters van het hof, die zich kriti-

scher hadden moeten opstellen. ‘De enkele vraag die het hof 
had gesteld, was oppervlakkig en raakte niet aan de kern van 
de zaak.’ In de zomer van 2018 oordeelde het gerechtshof in 
Amsterdam dat de mariniers die in 1977 een eind maakten 
aan de Molukse treinkaping bij De Punt geen blaam trof. Bij 
die militaire operatie kwamen zes kapers door kogels om 
het leven. Zegveld begon in 2016 namens nabestaanden van 
twee kapers een civiele zaak tegen de Nederlandse Staat. Die 
zou met onnodig en buitensporig geweld enkele kapers van 
dichtbij hebben doodgeschoten, terwijl die al gewond waren 
en ongewapend. Na een lange rechtsgang oordeelde het hof 
tot ontzetting van Zegveld dat de betrokken mariniers in de 
hectiek van dat moment niet konden weten of de kapers geen 
gevaar meer vormden. De zaak bracht niettemin zaken aan 
het licht die tot dan toe onbekend waren gebleven. Stukje bij 
beetje werd duidelijk wat zich had afgespeeld in de trein.
Zegveld doet in het boek eerlijk en openhartig haar relaas 
over de zaak, van begin tot eind. Een zaak waarin ze naar ei-
gen zeggen alles heeft gegeven. Dat ze uiteindelijk verloor, 
deed pijn maar is achteraf minder belangrijk. ‘Als het stof 
van de winst is neergedaald, als alle complimenten zijn ge-
geven, dan blijft niet alleen het oordeel over maar ook het 
proces ernaartoe. De strijd die gevoerd moest worden. Het 
lijden dat uitgesproken moest worden. Dat proces kan in een 
verloren rechtszaak eveneens waarde hebben. Daar gaat dit 
boek over.’

Begrijpelijker 
vonnissen 

Rechterlijke uitspraken kunnen grote 
maatschappelijke impact hebben, maar 
veel strafvonnissen zijn onbegrijpelijk 

– zeker voor de leek. Drie wetenschappers 
van de Universiteit Utrecht geven in het 

boek Spreekt het recht tot iedereen? 
een gedegen aanzet tot verbetering. 

Zoektocht naar 
de waarheid

‘Ik ga niet napleiten’, schrijft Liesbeth Zegveld 
in Ik wil de waarheid (Atlas Contact, 2022). 

‘Pleiten hebben we in de rechtszaal gedaan. 
Ik denk dat alles ook wel gezegd is.’

gezien
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V ink realiseert zich ongetwijfeld dat de camera op 
hem gericht is, enig gevoel voor drama kan hem 
niet worden ontzegd. Hij is niet alleen raadsman 

van een verdachte, maar ook hoofdrolspeler in de docu-
mentaire die aan de rechtszaak is gewijd.
De strafpleiter trekt van leer tegen het OM dat zojuist ge-
vangenisstraf heeft geëist tegen zijn cliënt. De zaak draait 
om de gepensioneerde Peter Putker die ervan wordt ver-
dacht in 2015 zijn vrouw te hebben gedood tijdens een 
zeiltocht voor de kust van Colombia. Putker beweert dat 
het echtpaar het slachtoffer is van een roofoverval, maar 
het OM (dat de zaak heeft overgenomen van de Colombi-
aanse justitie) zegt dat hij de dader is.
Regisseur Walter Stokman (een vriend van Vink) filmt de 
rechtszaak, maar toont ook videobeelden van het echt-
paar in betere tijden, hun zeilboot Lazy Duck en de plaats 
delict én een aantal getuigen. Als in een echte whodunit 
blijft de kijker tot op het laatst in het ongewisse over het 
oordeel van de rechter.
Stokman slaagt erin op boeiende wijze inzicht te geven 
in het verloop van een strafzaak, inclusief de rol van rech-
ter, officier van justitie én raadsman. Ook de emoties van 
Putker (niet alleen zijn vrouw kwijt, maar ook nog ver-
dacht) en diens familie krijgen ruim baan.
Zonder de afloop te willen verklappen, luidt de conclusie 
dat Lazy Duck een prima promotiefilm is voor het vak van 
strafrechtadvocaat.

Lazy Duck is te zien op donderdag 13 oktober, 22.20 uur bij 
de VPRO op NPO 2. Daarna via Uitzending gemist.

Promofilm voor 
strafpleiters

‘Ik heb het gevoel dat ik naar het meest 
bizarre requisitoir heb zitten luisteren 

dat ik heb gehoord in al die jaren dat ik 
meeloop,’ zegt strafpleiter Bob Vink aan 
het begin van zijn pleidooi. En hij loopt al 
een tijdje mee, kan de kijker vaststellen.

Mr. X stond in de jaren negentig een man bij 
in een moordzaak. Die man werd uiteindelijk 

voor drie kindermoorden veroordeeld.

N adat de cliënt was overleden, vertelde mr. X aan de 
officier dat de cliënt hem had verteld dat hij ook 
verantwoordelijk was voor de dood van het ver-

miste zevenjarige meisje C.M. De officier vertelde dat aan 
de ouders.
In 2018 stopte mr. X als advocaat. In mei dit jaar vertel-
de hij het verhaal in een documentaire op Videoland en 
een interview in NRC. Er zal wel gedoe van komen, maar 
schrappen kunnen ze me niet meer, zei hij er nog bij.
Daar dacht de deken anders over, zij diende een bezwaar 
in. Het verweer van mr. X: ik deed het om de ouders duide-
lijkheid te geven.
De tuchtrechter acht het bezwaar ontvankelijk. Volgens 
artikel 11a Advocatenwet blijft de geheimhoudingsplicht 
voortbestaan na beëindiging van de beroepsuitoefening. 
Er is ook geen andere manier om het gedrag van mr. X te 
laten beoordelen, zegt de raad. 
Het verweer van mr. X snijdt geen hout, zegt de raad ver-
volgens. Hij had dertig jaar geleden al gezorgd dat de fa-
milie op de hoogte kwam. Er was geen enkele reden om nu 
deze onthulling te doen.
Wie het interview in NRC leest, krijgt het gevoel dat mr. X 
nog wel een belang zag. De moeder van het meisje was niet 
overtuigd door de woorden van de officier destijds, en mr. X 
heeft het haar zelf nog een keer verteld. Maar ja, waarom 
op tv of in de krant? Om zijn verscheurdheid te delen?
Vertrouwelijkheid is een kernwaarde van de advocatuur. 
Doorbreking mag slechts in zeer uitzonderlijke gevallen 
en pas na overleg met de deken.
Daar voldeed mr. X allemaal niet aan, en de tuchtrechter 
vindt het belangrijk om de maatschappij en de advocatuur 
nog eens goed van de norm te doordringen: hij wordt ge-
schrapt. 
Waar mr. X misschien meer mee zit, is wat hij vertelde over 
het gesprek met de ouders: ‘(…) ze geloven het niet. Ze hou-
den er nog steeds rekening mee dat C. misschien nog leeft. 
(…) Het heeft geen zin gehad dat ik het ze heb verteld. Dat 
is verdrietig, maar zo is het wel.’
Hij kan nog in beroep (ECLI:NL: 
T ADRARL:2022:200).

Mr. X, oud-advocaat, 
onthult: mijn cliënt 

bekende moord
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De 20-jarige Tim Groeneweg werd eind 

augustus beëdigd en is daarmee de 

jongste advocaat van Nederland. Hij hield 

een dagboek bij van zijn eerste tijd als 

M&A-advocaat bij HVG Law in Rotterdam.

onderzoek, nu ga ik eerst aan de slag met het opstellen 
van de SPA voor Joska. Hierbij kom ik direct voor uit-
dagingen te staan: wat zijn gebruikelijke garanties en 
voorwaarden die gelden voor de periode tussen de ef-
fectieve datum en de closing datum? En hoe geef je een 
non-concurrentiebeding vorm? Het is echt learning on 
the job.
Ook werk ik aan een memo over het verschil in aan-
sprakelijkheid tussen commissarissen in een two-tier 
board en niet-uitvoerende bestuurders in een one-tier 
board. Dit ligt in het verlengde van mijn masterscrip-
tie die ging over het aansprakelijkheidsregime van 
tijdelijk door de Ondernemingskamer benoemde be-
stuurders. Ik vind inmiddels redelijk goed mijn weg in 
de verschillende tools en applicaties van kantoor om 
het memo efficiënt te kunnen schrijven. Dezelfde dag 
nog krijg ik feedback. Fijn om te merken dat de seniors 
snel tijd vrij maken om kritisch naar je stukken te kij-
ken en feedback te delen.

DONDERDAG 8 SEPTEMBER
Om 9.00 uur staat een call met een cliënt ingepland. 
Samen met Joram (senior M&A) en Anne (junior M&A) 
werk ik voor deze cliënt uit de logistieke sector aan de 
verkoop van de onderneming, terwijl nu, in de ordina-
ry course of business, nog een internationale overname 
moet worden gedaan.
Na de call rijd ik richting Rotterdam.
Ik ga aan de slag met het opstellen van een intentie-
overeenkomst. De rest van de middag besteed ik aan 
het afmaken van de SPA voor Joska. Na een dag hard 

MAANDAG 5 SEPTEMBER

N a een zonovergoten weekend start vandaag 
mijn vierde week bij HVG Law. Patroon Jos-
ka  (senior M&A) vraagt of ik tijd heb voor een 

voor mij al bekende cliënt. Vorige week stelde ik in 
het kader van het due diligence onderzoek vragen voor 
het management van de target op, nu is het tijd voor 
een share purchase agreement (SPA). Interessant om 
te doen en gelukkig word ik niet in het diepe gegooid: 
Joska legt uit hoe het principe van een locked box werkt 
en waar je rekening mee dient te houden bij het opstel-
len van bepalingen.
Het is leuk om voor eenzelfde project verschillende 
werkzaamheden uit te voeren. Zo leer je over de ver-
schillende aspecten van een strategische transactie 
en krijg je uiteindelijk ook het grotere plaatje in beeld. 
Lastig is de planning. Ik kan nog moeilijk inschatten 
hoeveel tijd je aan een bepaalde opdracht kwijt bent, 
maar gelukkig word ik goed begeleid. Als ik het idee 
heb dat iets extra tijd kost, dan communiceren we 
hierover en zorgen we dat niemand voor last minute-
verrassingen komt te staan.
Aan het einde van de ochtend staat, samen met Sijmen 
(partner M&A) en Goran (senior M&A), een call gepland 
met een cliënt uit de software-industrie. Leerzaam om 
te ervaren hoe zo’n gesprek wordt aangevlogen en de 
wisselwerking tussen advocaat en cliënt te ervaren.

WOENSDAG 7 SEPTEMBER
Ik werk vandaag thuis. Gisteren was ik druk met het af-
ronden van een corporate en commercial due  diligence 

groentje
Dagboek 
van een

  door Francisca Mebius 
beeld Jiri Büller
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van de middag loop ik samen met Sijmen door mijn 
mark-up van de SPA en de aandeelhoudersovereen-
komst voor de cliënt waar we vorige week de call mee 
hadden.

DONDERDAG 15 SEPTEMBER
Vandaag start de beroepsopleiding op Woudschoten. 
Ik praat voor aanvang nog even bij met kantoorgeno-
ten Kim en Youri en andere bekenden. Dan begint 
het inhoudelijke programma: twee dagen lang wor-
den ons onder meer het tuchtrecht en de kernwaarden 
van de advocatuur bijgebracht. Op elke regel blijkt een 
uitzondering te bestaan en ook op die uitzondering 
bestaat vaak weer een uitzondering. Ik besef dat het 
tuchtrecht geen appeltje-eitje is.
Tijdens de Lawyers Tour mogen we aan de hand van 
stellingen vragen stellen aan strafrechtadvocaat Ro-
bert Malewicz, die onder meer Willem Holleeder heeft 
bijgestaan. Boeiend om zijn verhalen te horen, ook 
voor de civilisten onder ons. Er zijn immers aspec-
ten van het werk van een advocaat, zoals de verhou-
ding tussen advocaat en cliënt, die de rechtsgebieden 
 overstijgen. Aansluitend eindigen we met het team 
HVG Law & co. op een verdienstelijke vierde plaats bij 
de pubquiz. Tijdens het diner en de aansluitende bor-
rel leer ik de andere opleidingsgenoten beter kennen. 
Uiteraard ga ik na afloop nog even op de foto bij het 
paard van Woudschoten. Dat mocht volgens kantoor-
genoten niet  ontbreken.

werken, sluiten we de dag af met een borrel op de 
werkvloer. Leuk om naast het inhoudelijke werk ook 
elkaars wel en wee mee te krijgen.

DINSDAG 13 SEPTEMBER
Elke dinsdagochtend bespreken we met het team van 
Corporate M&A en Dispute Resolution de stand van 
zaken. Daar valt ook het besluit met alle jonge kan-
toorgenoten naar het Jonge Balie Congres te gaan.
Aan het einde van de ochtend staat – samen met Jos-
ka, Douwe (junior M&A) en Mérien (senior IP, IT & 
 Privacy) – een management call op het programma. 
Wij staan bij deze transactie de koper bij en hebben 
enkele vragen voor het management van de target. Er 
heerst tijdens het gesprek een gemoedelijke sfeer. Op-
vallend is dat geen vakjargon wordt gebruikt, maar 
dat vanuit een business perspectief zoveel mogelijk 
informatie over de target wordt vergaard.
Na de lunch met kantoorgenoten in het bedrijfs-
restaurant heb ik met Luuk (junior M&A) afgesproken 
voor feedback op het door mij aangeleverde deel van 
een due diligence rapport. Juridisch inhoudelijk was 
het stuk goed, maar ik begrijp dat ik nog veel kan le-
ren over de manier van formuleren.
Deze middag staat ook een cursus van Emmanuel Lo-
kin op het programma. Met een groep van acht juni-
oren volgen we de cursus op een groot scherm. Ruim 
twee uur lang worden we ondergedompeld in de actu-
aliteiten van het ondernemingsrecht. Aan het einde 
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de dealmaker

I n een van de karakteristieke ont-
vangstruimten van Rutgers & Posch 
aan de Amsterdamse Herengracht 

toont Lennaert Posch (55) met enige 
trots een foto van zes heren rond een 
tafel. ‘Dit zijn de oprichters, in het bo-
venzaaltje van café Eik en Linde bij 
Artis. Vanaf de zomer van 2012 over-
legden we daar regelmatig over het 
opzetten van een nieuw kantoor. De 
bijeenkomsten waren strikt geheim, 

omdat iedereen behalve ikzelf op dat moment nog ver-
bonden was aan een Zuidaskantoor.’
Posch had een halfjaar eerder afscheid genomen als 
partner bij Stibbe, de anderen werkten bij onder ande-
re Houthoff en Freshfields. In 2013 ontstaat Rutgers & 
Posch. ‘Dat was spannend, aangezien we niet als team 
binnen eenzelfde kantoor hadden samengewerkt. Wat 
ons samenbracht, was dat we vonden dat het wat vro-
lijker en informeler kan dan bij de grote Zuidaskanto-
ren, maar wel met de expertise van die kantoren.’
Inmiddels telt Rutgers & Posch 34 medewerkers, van 
wie 28 advocaten. Anders dan veel nichekantoren die 
deze eeuw door Zuidasadvocaten zijn opgezet, kozen 
de oprichters voor een bredere aanpak. ‘We willen ook 
als huisadvocaat kunnen optreden en dus niet alleen 
een transactiepraktijk voeren.’ De oprichters brachten 
expertise in op het gebied van ondernemingsrecht, li-
tigation en arbeidsrecht, snel werd daar finance aan 
toegevoegd.
De partners van het middelgrote accountantskantoor 
De Jong & Laan uit Vroomshoop zijn alweer een stap 

 door Bendert Zevenbergen

Voor het eerst opent een Nederlands accountantskantoor 

de deuren voor een externe financier. Lennaert Posch 

adviseerde de partners van De Jong & Laan bij de transactie. 

‘Als je wendbaar wilt zijn, moet je kunnen investeren.’

verder in de ontwikkeling van hun organisatie. Wa-
terland, een private equity-huis met 10 miljard euro 
aan vermogen, neemt een belang. ‘Het is voor het 
eerst dat een investeringsmaatschappij participeert 
in een Nederlands accountantskantoor,’ zegt Posch, 
die met zijn team De Jong & Laan adviseerde. ‘In de 
accountancy is een sterke consolidatie gaande, ge-
dreven door meer regels en toezicht en door kostba-
re investeringen in digitalisering. Het extra kapitaal 
stelt De Jong & Laan in staat om hierin een leidende 
rol te nemen.’ Posch voorziet dat meer accountants-
kantoren extern kapitaal aantrekken.
Een knelpunt bij de transactie is dat de Wet toezicht 
accountantsorganisaties vereist dat de zeggenschap 
over de controlepraktijk te allen tijde bij accountants 
ligt. Een bestuurder van De Jong & Laan meldde in 
de media dat het gaat om een investering van ‘tien-
tallen miljoenen’, al blijft het precieze belang van 
Waterland geheim. ‘Er is gestreefd de transactie zo-
danig vorm te geven dat deze tevens toekomstbe-
stendig is in verband met nog komende wetgeving 
omrent het toezicht op accountantskantoren,’ zegt 
Posch hierover.
De Jong & Laan zet naar eigen zeggen tegelijk in op 
een ‘alternatief voor het klassieke partnermodel’. 
Posch: ‘Binnen maatschappen gaat doorgaans jaar-
lijks alle overwinst naar de partners, maar dan kan 
nauwelijks geïnvesteerd worden. Dit model gaat bij 
De Jong & Laan nu op de schop. Als je echt wendbaar 
wilt zijn, moet je snel, substantieel kunnen investe-
ren. De advocatuur loopt in die zin tien jaar achter op 
de  accountancy.’

Partnermodel 
op de schop

Lennaert Posch
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Blijf op de hoogte. 
Drie nieuwe cursussen 
over migratierecht

Drie vernieuwde videocursussen 
over migratierecht

- Vreemdelingenrecht voor arbeidsrechtadvocaten

 mr. P. Krop

 Waar moet u als arbeidsrechtadvocaat op letten als u te maken 

 krijgt met werknemers van buiten de EU?

- Vreemdelingenrecht voor strafrechtadvocaten

 mr. M. Wijngaarden

 Wat zijn de meest voorkomende gevolgen van strafrechtelijke sancties 

 voor vreemdelingen – en welke verweren kunt u daarop baseren?

- Het Handvest van de Europese Unie

 mr. A. Pahladsingh

 Welke mogelijkheden biedt het EU Handvest in het asiel- en 

 migratierecht?

 3 PO

Ga voor meer informatie naar 
www.boomjuridischopleidingen.nl
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pur sang
  door John Beer

V oor de ontwikkeling van Beer advocaten, maar 
ook voor de letselschadebranche in het alge-
meen, is Josée heel belangrijk geweest. Zij was 

een wijze vrouw, met een groot hart en een enorme be-
trokkenheid.
Al in 1992 was Josée als jong advocaat, destijds ver-
bonden aan het toenmalige Trenité Van Doorne, zeer 
betrokken bij de rechtshulp aan slachtoffers van de 
Bijlmer ramp.
In 1995 sloot zij zich aan bij Beer advocaten waar zij 
enkele jaren later onderdeel van de eerste maatschap 
werd. Een partner met een oog voor allen die op het 
kantoor werkzaam waren en die zich ervoor inzette 
dat het eenieder goed ging.
In de jaren 1999/2000 en daarna vervulde Josée een 
centrale rol bij de rechtshulp aan slachtoffers van de 
legionella-uitbraak tijdens de Westfriese Flora in Bo-
venkarspel en die van de cafébrand in Volendam. 
Toen al bleek haar gave om in een setting van tegenge-
stelde belangen met iedereen te praten en te zien waar 
de oplossing zou kunnen liggen.

MEDIATION
Als vanzelf legde zij zich vervolgens toe op mediation. 
Dat was toen mediation in letselschadezaken nog niet 
heel gebruikelijk was. Door haar initiatieven heeft me-
diation in de letselschadebranche een grotere vlucht 
genomen. Het was haar op het lijf geschreven. Een 
bemiddelaar pur sang die uiteindelijk ook werd ge-
vraagd om training aan (aspirant-)mediators te geven.
Maar er was ook iets anders belangrijk. In de gepolari-
seerde letselschadebranche staan slachtofferadvoca-
ten en verzekeraars vaak lijnrecht tegenover elkaar. In 
dat klimaat kan mediation de brug zijn die tot de op-
lossing leidt. Dat klimaat maakt het echter ook moei-
lijk om een persoon te vinden waar beide partijen ver-
trouwen in kunnen hebben. Door haar waardevolle 

persoonlijkheid heeft Josée zowel het vertrouwen van 
slachtofferadvocaten als van verzekeraars genoten. 
Dat maakte haar, naast haar vaardigheden, de ideale 
mediator in het mijnenveld dat de letselschadebran-
che is. Als mediator was zij zeer succesvol. Daardoor 
heeft zij voor veel mensen oplossingen naderbij ge-
bracht die voordien heel ver weg leken.
Josée heeft zich ook breder maatschappelijk ingezet. 
Jarenlang was zij lid van de Raad van Discipline van 
de orde van advocaten te Amsterdam. Daarnaast heeft 
zij zich intensief ingespannen als lid van de Compen-
satiecommissie Seksueel Misbruik binnen de Rooms-
Katholieke Kerk. In die laatste functie heeft zij ja-
renlang heel moeilijk werk gedaan dat ontzettend 
belangrijk was voor de betrokken slachtoffers.
In verband met de ziekte waaraan zij uiteindelijk over-
leed, was zij in 2019 helaas – eerder dan zij had ge-
wild – genoodzaakt om de praktijk neer te leggen. Jo-
sée was alom geliefd door degenen die het leven en het 
werk met haar mochten delen. Haar overlijden veroor-
zaakt een groot gemis.

Op 2 september 2022 overleed op 

69-jarige leeftijd Josée van de Laar. 

Josée was als advocaat-partner 

en later ook als mediator van 

1995 tot 2019 aan Beer advocaten 

te Amsterdam verbonden.

Bemiddelaar
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‘De cliënt nam geen genoegen met het nieuws dat hij in 
bewaring moest blijven. Hij ging door het lint. Ik heb 
mij verscholen achter de deur. Ik kon niet bij de nood-
knop.’ Of: ‘Per e-mail werd duidelijk aangegeven dat 
als ik door zou gaan met mijn werkzaamheden, mijn 
echtgenoot en ik hier spijt van zouden krijgen en dat 
hij mijn echtgenoot wel even op zou opwachten.’ Dit 
zijn slechts twee situaties waarin advocaten dreiging 
en agressie ervaren, maar voorbeelden zijn er genoeg. 
Vier op de tien advocaten maakten het afgelopen jaar 
zelfs meerdere incidenten mee. 37 procent beoordeel-
de het incident dat zij meemaakten als (zeer) ernstig. 
‘Confronterend en schokkend,’ zegt Jeroen Soeteman, 
lid van de algemene raad van de NOvA. ‘Je hebt wel een 
vermoeden, maar nu staat het zwart op wit.’

Bedreiging 
en intimidatie:  
leer grenzen stellen
De helft van de advocaten maakte in de afgelopen twaalf maanden 

ten minste één vorm van agressie mee. Ruim twee derde van de 

advocaten die te maken hebben gehad met agressie ondervindt hier 

nadelige effecten van. Ze zijn strenger in het aannemen van cliënten, 

worden voorzichtiger in hun uitingen, zijn bezig om zichzelf ‘in te 

dekken’ tegen mogelijke agressie en hebben minder plezier in hun werk. 

Dit blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOvA.

STEEDS EEN STAP VERDER
De meest voorkomende vorm van agressie was verbale 
agressie (41 procent), gevolgd door intimidatie (34 pro-
cent), bedreiging (18 procent) en fysieke agressie (4 pro-
cent). De kans om een incident mee te maken, is het 
grootst voor advocaten die werken in het insolventie-
recht, strafrecht, letselschaderecht en personen- en fa-
milierecht. Soeteman: ‘Dit zijn rechtsgebieden die veel 
invloed hebben op het leven van mensen. Door juridi-
sche kwesties staat hun vrijheid, bedrijf of omgang met 
de kinderen op het spel. De boosheid die daarbij kan 
ontstaan, richt zich dan op de curator, de advocaat van 
de wederpartij of zelfs de eigen advocaat.’
In de helft van de gevallen komt de agressie van de 
 eigen cliënt. Bij een derde door de wederpartij. Ruim 
twee derde van de advocaten die te maken hebben 
 gehad met agressie ondervindt hier nadelige effecten 
van. Toch doet slechts 5 procent aangifte bij de poli-
tie. ‘Advocaten denken dat dreiging en agressie bij 
hun beroep hoort. Daarnaast verwachten zij dat het 
effect van de aangifte niet groot is. Maar intimida-
tie en  bedreiging horen niet bij de balie. Als je het wel 
toelaat, denken cliënten dat het toelaatbaar is,’ aldus 
Soeteman. Hij vervolgt: ‘Zeg bijvoorbeeld dat je niet zo 
aangesproken wilt worden. Doe je dat niet, dan gaan 
ze steeds een stapje verder. Heb je in zo’n geval moei-
te met je grenzen aangeven, kom dan naar onze weer-
baarheidstrainingen. Hier leer je grenzen stellen.’

Figuur 1  Percentage advocaten dat te maken had met verbale 
agressie, intimidatie, bedreiging en fysieke agressie 
(afzonderlijk)
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‘Intimidatie en bedreiging horen niet 
bij de balie. Als je het toelaat, denken 
cliënten dat het toelaatbaar is’

BEWUST VAN JE OMGEVING
Onno Pouw is trainer van de NOvA-weerbaarheid s-
training. De meeste advocaten die hij traint, hebben al 
eens te maken gehad met dreiging en/of agressie. ‘Dit 
soort gedrag is abnormaal, maar komt wel vaak voor 
in de huidige maatschappij. Steeds meer beroepsgroe-
pen krijgen ermee te maken. Het is dus belangrijk dat 
je weet hoe ermee om te gaan.’ De opkomst van social 
media speelt daar – volgens Pouw – ook een rol bij. Dat 
maakt dreigen en intiminderen gemakkelijker. Uit het 
onderzoek blijkt dat verbale agressie – in vergelijking 
met bedreiging en intimidatie – vaker per telefoon 
of in persoon wordt geuit. Intimidatie daarentegen 
gaat vaker via een e-mail en bedreigingen worden met 
name via social media geuit. Pouw: ‘Bewust zijn van 
de situatie wordt steeds belangrijker. Daar focussen 
wij ons ook op bij de weerbaarheidstraining. Je leert 
jezelf kennen en weet hoe je reageert als je tegenover 
een lastige cliënt zit. Dit is iets dat je van tevoren niet 
weet, als je het niet hebt meegemaakt.’ Volgens Pouw 
word je vaardiger door kennis toe te passen. Onbe-
wust bekwaam worden, noemt hij dat. ‘Oefen! Op kan-
toor en thuis. Start bij situaties met collega’s of het ge-
zin. Bewustwording begint altijd met je eigen emotie 
herkennen. Als je het bij jezelf herkent, herken je het 
ook sneller bij een ander.’

Figuur 2  Met wie bespreken advocaten een incident van agressie? 
(meerdere antwoorden waren mogelijk)
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Figuur 3  Nadelige effecten na het meemaken van een incident. 
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Weerbaarheidstips
1. Heb je een slechtnieuwsgesprek? Waarschuw kantoor-

genoten, zodat ze eventueel kunnen helpen.
2. Wees je bewust van de ruimte waarin je zit. Waar zitten 

de deuren? Wat is jouw positie in de ruimte?
3. Merk je dat iemand emotie vertoont, erken die emotie, 

toon begrip, houd eventueel een stilte.
4. Heb je dreiging bij een gesprek ondervonden, neem dan 

een andere route richting je auto, of laat jezelf ophalen.
5. Ben je bedreigd? Praat erover! Doe je dat niet, dan blijf je 

er last van houden.

LANDELIJKE VERTROUWENSPERSOON
De NOvA biedt al diverse initiatieven aan om advoca-
ten weerbaarder te maken: LawCare, de objectscan 
van het kantoor, weerbaarheidstrainingen, een nood-
nummer en de noodknop. Al deze maatregelen zijn 
onderdeel van de Taskforce Bescherming tegen on-
dermijning. De uitkomsten van het rapport zijn voor 
de algemene raad aanleiding om een landelijke ver-
trouwenspersoon in te stellen. Advocaten die met een 
dilemma zitten of druk ervaren vanuit een cliënt of 
 iemand anders kunnen dan naar deze vertrouwens-
persoon. ‘Ook gaan we onderzoeken hoe weerbaar-

heid nog nadrukkelijker in de beroepsopleiding kan 
worden opgenomen en hoe weerbaarheidstrainingen 
onderdeel kunnen worden van de permanente educa-
tie,’ vertelt Soeteman.

ACTUELE DATA
Zo’n 1.100 advocaten hebben in mei aan het onderzoek 
meegedaan. I&O Research heeft een weging toege-
past op leeftijd, geslacht, kantoorgrootte en arrondis-
sement, zodat de groep advocaten die heeft mee-
gedaan op die kenmerken representatief is voor alle 
advocaten in Nederland. Het onderzoeksbureau heeft 
soortgelijke onderzoeken eerder gedaan bij politieke 
ambtsdragers, overheidsmedewerkers en journalis-
ten. Het onderzoek wordt nu tweejaarlijks herhaald, 
zodat de ontwikkelingen kunnen worden gemonitord. 
‘Wij beschikken daardoor steeds over actuele data op 
basis waarvan maatregelen genomen en activiteiten 
ondernomen kunnen worden. Dreiging en agressie 
zijn helaas onderdeel van ons werk, maar hoort er echt 
niet bij,’ besluit Soeteman.

MEER INFORMATIE
Download het rapport ‘Agressie, bedreiging en 
intimi datie bij advocaten’ op advocatenorde.nl/
nieuws (20 september). Lees meer over het weerbaar-
heidsprogramma van de NOvA op advocatenorde.nl/ 
 weerbaarheid.

Figuur 4 Mening van advocaten over reactie van het eigen kantoor bij incidenten van agressie

De nazorg bij een incident van agressie en geweld is
door mijn kantoor goed geregeld

Ik vind dat mijn kantoor adequaat reageert op
bedreiging, intimidatie en agressie tegen advocaten

(helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet ik niet

36% 32% 26%6%

54% 24% 18%4%

Figuur 5 Bekendheid met voorzieningen die de Nederlandse orde van advocaten aanbiedt

Weerbaarheidstraining voor advocaten

Veiligheidsscan kantoor

Noodnummer van de NOvA/
contactpunt beroepsgroepen

De noodknop voor advocaten

Al eens gebruik van gemaakt Weet wat het is/wat ze doen Alleen bekend van naam

Zou er meer over willen weten

5% 42% 19% 15%19%

4% 31% 20% 19%26%

2% 29% 28% 13%28%

17% 20% 22%41%

Hoef er niet meer van te weten
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De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) zoekt een

Lid voor het college van toezicht

ORGANISATIE EN TAKEN
Het college van toezicht heeft de wettelijke taak 
om met een onafhankelijke blik van buiten toe 
te zien op het functioneren van het toezicht en 
de klachtbehandeling door de lokale dekens. 
Het betreft het uitoefenen van (stelsel)toezicht 
op het toezicht door lokaal dekens. De leden van 
het college beoordelen het systeem van het toe-
zicht en de klachtbehandeling van lokaal dekens 
door onder andere het monitoren van jaarplan-
nen en -verslagen van lokale orden en het deken-
beraad en afleggen van werkbezoeken aan indi-
viduele dekens.
Het college van toezicht stelt jaarlijks een werk-
plan vast alsmede een verslag van werkzaam-
heden. Voorts stelt het college een jaarrekening 
en een begroting vast die de goedkeuring behoe-
ven van de minister voor Rechtsbescherming.
Het college bestaat in totaal uit drie leden. Twee 
leden zijn benoemd bij koninklijk besluit op 
voordracht van de minister voor Rechtsbescher-
ming na een aanbeveling van de algemene raad. 
Deze leden worden benoemd voor een  periode 
van ten hoogste vier jaar. Daarnaast is de al-
gemeen deken op grond van de wet voorzitter 
van het college van toezicht. Het college wordt 
onder steund door een secretaris.

PROFIEL
Vanwege het verstrijken van de benoemingster-
mijn van een van de leden, is de NOvA op zoek 
naar een nieuw lid voor het college van toezicht 
per 1 januari 2023. Beoogde leden zijn in staat 
om vanuit een maatschappelijk perspectief met 
kennis en ervaring met (risico gestuurd) toezicht 
verbeterpunten aan te dragen die van  belang zijn 
voor de uitoefening van professioneel toezicht 
op advocaten door de lokale dekens.  Leden mo-
gen in ieder geval geen advocaat zijn en moeten 

voldoen aan de vereisten van artikel 36b, tweede 
en derde lid, van de Advocatenwet.

Tevens beschikt het lid van het college van toe-
zicht over:
•	 de vaardigheid om vanuit een onafhan-

kelijke positie, kritisch en toekomstgericht te 
 adviseren;

•	 aantoonbare bestuurlijke ervaring in een maat-
schappelijk relevante functie;

•	 aantoonbare affiniteit met toezichtvraag-
stukken;

•	 kennis van en ervaring met het (met draag-
vlak) tot stand brengen van veranderings-
processen in een complex krachtenveld;

•	 tijd en ambitie om als lid van het college van 
toezicht een waardevolle bijdrage te leveren 
aan een goed functionerend dekenaal toezicht 
op de advocatuur.

MEER INFORMATIE EN REACTIE
Het college van toezicht vergadert in beginsel 
elke drie weken. Op grond van artikel 36a, vier-
de lid, van de Advocatenwet ontvangen de  leden 
van het college van toezicht een vergoeding. 
Het tijdsbeslag bedraagt circa 1 dag per week.
Voor meer informatie over de positie kunt u con-
tact opnemen met Susan Kaak, lid van de algeme-
ne raad, of Raffi van den Berg,  algemeen secreta-
ris van de Nederlandse orde van advocaten via 
secretariaat@advocatenorde.nl of 070-335 35 35.
Meer informatie over het college van toezicht of 
de Nederlandse orde van advocaten kunt u vin-
den op collegevantoezichtnova.nl en advocaten-
orde.nl.
U kunt uw interesse kenbaar maken door uw 
motivatie en cv uiterlijk 15 oktober per e-mail te 
sturen naar secretariaat@advocatenorde.nl ter 
attentie van R.G. van den Berg.

Vacature
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M r. dr. J.P. Broek-
huizen is vanaf 
1997 advocaat en 

is sinds 2015 als partner ver-
bonden aan Kennedy van der 
Laan in Amsterdam. Broek-
huizen is gespecialiseerd 
in financieel recht en finan-
cieel toezicht. Op dit gebied 

D e DJI en AIVD/MIVD gaan de volledige lijst 
met geheimhoudernummers gebruiken voor 
hun systeem van nummerherkenning. Hier-

toe zal de NOvA deze instanties dagelijks voorzien van 
alle actuele, bij de NOvA geregistreerde geheimhou-
dernummers, zoals sinds 2011 ook al voor de Nationa-
le Politie gebeurt. Hierdoor is altijd duidelijk dat het 
telefoonnummers van advocaten betreft, die zodoen-
de worden beschermd tegen onbevoegd en onrecht-
matig uitluisteren van opnames. 

CHECK OF REGISTREER UW 
GEHEIMHOUDERNUMMER(S)
Voor advocaten die hun geheimhoudernummer(s) bij 
de NOvA hebben geregistreerd verandert er in prakti-

Jan Broekhuizen treedt toe tot de algemene raad

Alle geheimhoudernummers van advocaten 
ook naar DJI en AIVD/MIVD

is hij een ervaren adviseur voor financiële instellin-
gen en toezichthoudende autoriteiten. Daarnaast be-
kleedt hij verschillende maatschappelijke bestuurs-
functies. Met Jan Broekhuizen kan de algemene raad 
rekenen op een maatschappelijk betrokken bestuur-
der die zich met grote mate van kennis zal inzetten 
voor de advocatuur.
Per 1 november 2022 treden Bernard de Leest en 
Theda Boersema af als leden van de algemene raad.

sche zin niets. Hun geheimhoudernummers worden 
vanaf 1 januari 2023 niet alleen dagelijks met de Na-
tionale Politie gedeeld, maar ook automatisch met de 
DJI en in een later stadium met de AIVD/MIVD. Voor 
een goed werkend systeem van nummerherkenning 
is het essentieel dat altijd de actuele en juiste geheim-
houdernummers geregistreerd zijn. Elke advocaat 
kan in Mijn Orde zelf nakijken of de geheimhouder-
nummers correct zijn geregistreerd.

MEER INFORMATIE
Lees meer op advocatenorde.nl/nieuws 
(27  september).

Tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden 
van de Nederlandse orde van advocaten op 27 september 
is Jan Broekhuizen verkozen tot lid van de algemene raad. 
Hij start op 1 november 2022 als bestuurder bij de NOvA.

Het college van afgevaardigden heeft op 27 september de ‘Wijzigingsverordening 
geheimhoudernummers DJI/AIVD/MIVD’ vastgesteld. Dit betekent dat de NOvA 
vanaf 1 januari 2023 alle geheimhoudernummers van advocaten automatisch 
deelt met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en zodra mogelijk met de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD/MIVD). Het doel hiervan is het 
vertrouwelijk contact tussen advocaten en hun cliënten te waarborgen.

Jan Broekhuizen
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Raffi van den Berg verkozen 
tot voorzitter CEEBA

Diversiteit en inclusie
De NOvA onderstreept het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. 
Vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat omarming van deze 
principes tot een verrijking van de advocatuur zelf leidt. Via het platform 
Inclusie & Diversiteit geeft de NOvA hier samen met de balie invulling aan 
(zie: advocatenorde.nl/diversiteit). Dit werd op Diversity Day (4 oktober) nog 
eens benadrukt door de algemene raad.

R affi van den Berg, algemeen secretaris van 
de Nederlandse orde van advocaten, is vorige 
maand verkozen tot voorzitter van de Chief 

Executives of European Bar Associations (CEEBA), het 
forum voor secretarissen-generaal van nationale advo-
catenorden in Europa. Van den Berg heeft het voorzit-
terschap overgenomen van Merete Smith, secretaris-
generaal van de Norske Advokatforening. De jaarlijkse 
CEEBA-vergadering vond van 8 tot 10 september 2022 

plaats in Den Haag, waarbij de 
NOvA als host optrad. De mis-
sie van de CEEBA is het verbe-
teren van de vertegenwoordi-
ging, regulering en educatie 
van de juridische beroepsgroep 
in Europa, in het belang van zo-
wel de beroepsgroep als recht-
zoekenden.
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Geslaagde Landelijke Ordendag 2022

O p initiatief van de NOvA vond begin septem-
ber voor de derde keer een Landelijke Orden-
dag plaats. In GeoFort Herwijnen was er een 

ontspannen en inhoudelijke ontmoeting tussen ruim 
150 medewerkers en bestuurders van lokale en lan-
delijke orden, leden van het college van afgevaardig-
den, college van toezicht en raad van advies. De dag 
werd gezamenlijk geopend door Robert Crince le Roy, 
algemeen deken, Ruudje Cleophas, lid van het col lege 
van afgevaardigden en Taco van der Dussen,  deken 

 Zeeland-West-Brabant. Daarna werd in workshops van 
gedachten gewisseld over actuele onderwerpen zoals 
weerbaarheid van advocaten tegen druk en dreiging, 
kunstmatige intelligentie, partner of parttime en toe-
gang tot het recht. Ook bij de pubquiz, borrel en biolo-
gische barbecue was er volop gelegenheid voor  gesprek 
en nadere kennismaking. Een geslaagde derde editie 
van de Landelijke Ordendag, die van de aanwezigen 
het rapportcijfer 8,3 meekreeg. Volgend jaar organi-
seert de NOvA weer een Landelijke Ordendag.

Nieuw: zoekmachine 
voor gespreksleiders 
en reviewers

I ntervisie en peerreview, twee van de drie vormen 
van kwaliteitstoetsen, vinden plaats onder begelei-
ding van een deskundige gespreksleider of revie-

w er. Zoekt u een begeleider die aan alle vereisten 
voldoet? Alle door de algemene raad aangewezen ge-
spreksleiders en reviewers zijn nu eenvoudig vindbaar 
in een nieuwe database op de website van de NOvA. In 
de gebruiksvriendelijke zoekmachine – die de eerdere 
onoverzichtelijke pdf-lijsten vervangt – kunt u gemak-
kelijk zoeken op naam, plaats en (in het geval van 
 reviewers) op rechtsgebied.

MEER INFORMATIE
Raadpleeg de zoekmachine op advocatenorde.nl/
gespreks leiders en advocatenorde.nl/reviewers.
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H et onderzoek moet handvatten bieden om te 
bevorderen dat ook in de toekomst het aan-
bod van sociaal advocaten voldoende blijft 

om aan de vraag naar gefinancierde rechtsbijstand 
te blijven voldoen. De RvR adviseert de minister een 
quickscan te maken naar de mogelijkheden om het te 
ver uiteenlopen van het uurtarief van de commerciële 
advocatuur en dat van de gefinancierde rechtsbijstand 
te beperken. Verder adviseert de RvR het forfaitaire 
systeem structureel actueel te houden na de substan-
tiële stap met de invoering van scenario 1 van de com-
missie-Van der Meer. Als derde adviseert de RvR de 
minister om samen met de NOvA en de RvR een plan 
voor de structurele bevordering van innovatie en aan-
trekkelijkheid van het vak te maken, met bijbehorend 
structureel budget.

INTEGRAAL PLAN
De NOvA is met de RvR van mening dat de conclusies 
iedereen met de neus op de feiten drukt. Dit vraagt 
niet om enkele maatregelen maar om een integraal 
plan, waarbij alle stakeholders betrokken moeten 
worden. Daarnaast moet er perspectief komen voor 
de huidige groep van sociaal advocaten. Dat betekent 
niet alleen dat het aantal uren per zaak periodiek 
moet worden herijkt maar tevens dat het uurtarief 
voor gefinancierde rechtsbijstand herzien moet 
worden; dat bedraagt inmiddels nog maar de helft van 
het markttarief.

MEER INFORMATIE
Download het rapport ‘Arbeidsmarktonderzoek 
sociale advocatuur’ op advocatenorde.nl/nieuws 
(15 september).

‘Arbeidsmarkttekorten zijn tegenwoordig in bijna elke sector te zien, 
maar de tekorten die zich op niet al te lange termijn in de sociale 
advocatuur zullen voordoen, zijn bijzonder problematisch.’ Dit schrijft 
onderzoeksbureau Panteia in het arbeidsmarktonderzoek sociale 
advocatuur. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Raad voor 
Rechtsbijstand (RvR), in nauwe samenwerking met de NOvA.

Tekort sociaal advocaten 
problematisch

Arbeidsmarktrapport sociale advocatuur:

Nieuwe Wwft-handleiding voor advocaten

De NOvA heeft een nieuwe ‘Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten’ 
gepubliceerd. Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten om 
effectief te kunnen voldoen aan de verplichtingen die de Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan advocaten oplegt.

I n de geactualiseerde handleiding wordt ingegaan 
op welke advocaten de Wwft (niet) van toepassing 
is, wat Wwft-plichtige diensten zijn en welke onder 

de procesvrijstelling vallen, hoe het cliëntenonder-
zoek eruit ziet, welke rol de UBO-registratie daarbij 
speelt en op welke wijze de melding van een ongebrui-
kelijke transactie dient te worden gedaan. 

MEER INFORMATIE
Download de Wwft-handleiding op advocatenorde.nl/
nieuws (27 september).
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‘Wetsvoorstel opleggen betalingsregeling door 
de rechter maakt procedure complexer’

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 strafbaarstelling inbouwen verborgen 
ruimte in een vervoermiddel
Van: NOvA/adviescommissie strafrecht
Aan: minister van Justitie en Veiligheid
Datum: 15 september 2022
Advies: De strikte noodzaak tot zelfstandige strafbaar-
stelling van het inbouwen van een verborgen ruimte 
in een vervoermiddel wordt onvoldoende gemotiveerd. 
Minder ingrijpende aanpassing van bestaande regel-
geving dient eerst onder ogen te worden gezien. Het 
ruime begrip ‘vervoermiddelen’ dient te worden inge-
perkt. Het gebruik van de controlebevoegdheid door 
de politie dient nader te worden gespecificeerd.

Voorstel tot wijziging van de Wet griffierechten burger-
lijke zaken en de Algemene wet bestuursrecht in ver-
band met de verlaging van griffierechten (Wetsvoorstel 
verlaging griffierechten)
Van: NOvA/adviescommissies burgerlijk procesrecht 
en bestuursrecht
Aan: minister van Justitie en Veiligheid
Datum: 15 september 2022
Advies: De NOvA onderschrijft de noodzaak om de 
rechtsbescherming van burgers tegen de overheid te 
versterken en kan zich vinden in de voorgenomen ver-
laging van de bestuursrechtelijke griffierechten met 
25%. In het wetsvoorstel is echter ook een herijking 
van de griffierechten in burgerlijke zaken opgenomen, 
waarbij sommige tarieven juist (aanzienlijk) worden 
verhoogd. De NOvA adviseert het wetsvoorstel daarom 
te splitsen in afzonderlijke voorstellen voor het be-
stuursrecht en voor het burgerlijk recht, en de verla-
ging van de bestuursrechtelijke tarieven per 1 januari 
2023 in te voeren.

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

wetgevingsadvies

Wetsvoorstel opleggen 
betalingsregeling door de rechter

Van: NOvA/adviescommissie burgerlijk procesrecht
Aan: minister voor Rechtsbescherming
Datum: 14 september 2022
Advies: De NOvA heeft bij het conceptwetsvoorstel der-
mate veel bedenkingen dat zij adviseert het wetsvoor-
stel in te trekken. Het wetsvoorstel zou de positie moe-
ten verbeteren van schuldenaren die hun schuld niet 
in één keer kunnen terugbetalen. Een rechter krijgt de 
verstrekkende bevoegdheid een passende betalings-
regeling op te leggen tegen de wil van de schuldeiser. 
Deze  bevoegdheid maakt procedures complexer en 
zorgt ervoor dat de duur en de kosten van de proce-
dure toe nemen. Dit betekent dat ook de kosten voor de 
te  leveren rechtsbijstand toenemen. Bovendien is spra-
ke van een bevoegdheid van de rechter waarbij niet op 
voorhand duidelijk is wanneer een rechter daarvan ge-
bruikmaakt. Dit doet afbreuk aan de voorspelbaarheid 
van de uitkomst van procedures.
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(A)social media?

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 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! 
Deelname aan de app is anoniem en niet herleidbaar 
tot personen en telefoonnummers.

15% 
 heeft een andere 

mening.

14%  
blijft berichten op 

 social media plaatsen.

39%  
bespreekt dit in de 

opleidingsgroep van 
de beroepsopleiding.

33%  
plaatst niets meer 
op social media.

HET DILEMMA
Ik ben advocaat-stagiair op een middelgroot advoca-
tenkantoor. Mijn patroon heeft net een nieuwe zaak 
aangenomen: advisering over een nieuw project voor 
de aanleg van windmolens. De cliënt heeft daarbij ge-
vraagd social media in te zetten om te zorgen dat alle 
voordelen van windenergie worden belicht en ook de 
noodzaak hiertoe, gelet op het klimaat. Mijn patroon, 
die geen verstand heeft van social media, vraagt 
mij dat te doen. Ik ga daarmee voortvarend te werk, 
maar krijg al snel te maken met diverse haatmails en 
 bedreigingen. Dat het zo persoonlijk gemaakt wordt, 
veroorzaakt bij mij enorme stress. Ik kaart dat aan bij 
mijn patroon, maar die zegt dat dat nou eenmaal bij 
het vak hoort, onder het adagium ‘de klant is koning’. 
Wat doe ik?

WAT ZEGT DE NOVA?
De respons is heel wisselend: van stoppen (33%) 
of doorgaan (14%) met berichten plaatsen, tot de 
kwestie bespreken binnen de opleidingsgroep 
van de beroepsopleiding (39%). In de  reacties 
bij het dilemma komt nog de suggestie naar 
 voren om met je patroon te bespreken om voort-
aan zijn social media-account in te zetten. Dat 
is zeker ook een optie en direct een manier om 
te bekijken hoe de patroon er zelf instaat. De 
onder liggende vraag – valt dit wel onder de taak-
opvatting van de advocaat? – zal dan ook ter spra-
ke kunnen komen. Dat de meningen daarover 
uiteenlopen, komt ook tot uitdrukking in de re-
acties. Welke keuze wordt gemaakt, hangt ervan 
af hoe ruim je die taakopvatting opvat. Dat zal 
voor iedereen anders zijn, maar het is verstandig 
van tevoren goed de mogelijke consequenties af 
te wegen, zeker in het geval van social media.

Is de klant nog steeds koning 

in geval van bedreigingen via 

social media en haatmails?

Wat zeggen 
advocaten?

(360 stemmen,
20 september 2022)
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H et toezicht blijft binnen de beroepsgroep ge-
organiseerd waardoor de vertrouwelijkheid 
van de relatie tussen cliënt en advocaat ver-

zekerd is. De LTA wordt gevormd door drie advocaten 
die vrijgesteld zijn van advocatuurlijke werkzaamhe-
den en zich volledig richten op het toezicht. De Advo-
catenwet zal hiervoor worden aangepast.
Het toezicht is in 2015 met de Wet positie en toezicht 
advocatuur bij de elf lokale dekens belegd. In 2020 is 
in opdracht van de minister de wet geëvalueerd. Hier-
uit volgden aanbevelingen voor verbetering van de go-
vernance en het doorontwikkelen van het toezicht 
door het instellen van een landelijk toezichthouder. De 
NOvA heeft hier in 2019 al haar steun voor uitgespro-
ken. De landelijk toezichthouder wordt eindverant-
woordelijke voor het toezicht op naleving van de Ad-
vocatenwet, de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (Wwft), de Sanctieregelge-
ving en de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki).
Met een landelijk toezichthouder op de advocatuur 
wordt het toezicht onafhankelijk, transparant, uni-
form, preventief en effectief georganiseerd. De LTA 
beschikt over adequate kennis en expertise om goed 
en daadkrachtig toezicht uit te oefenen. De algeme-
ne raad van de NOvA ziet de komst van een landelijk 
toezichthouder als een versterking van het toezicht 
en als een waarborg om het maatschappelijk vertrou-
wen in de advocatuur te behouden.
De minister geeft in zijn brief aan dat met de in-
voering van de LTA de lokale dekens niet meer ver-
antwoordelijk zijn voor het toezicht in het eigen 
arrondissement. Het inzetten van onder andere tucht-
rechtprocedures, de wijze en controle op toetreding 
tot de advocatuur, de verplichte stage voor  iedereen 
die  advocaat wil worden en de klachtenbehan deling 
blijven in handen van de lokale dekens.

TOEZICHT ONAFHANKELIJK VAN DE STAAT
Het toezicht op de advocatuur wordt vanwege de 
rol en positie van advocaten onafhankelijk van de 

Advocatuur krijgt 
landelijk toezichthouder

Staat vormgegeven en binnen de publiekrechtelijke 
beroeps organisatie NOvA georganiseerd. Hiermee 
blijft de relatie tussen advocaat en cliënt vertrou-
welijk en vrij van inmenging door de overheid. 
De positie van de rechtzoekende wordt zo optimaal 
beschermd. Boven dien kent een landelijk toezicht-
houder,  bestaande uit advocaten, als geen ander de 
risico’s en kwetsbaarheden binnen de advocatuur 
en beschikt deze over de kennis en expertise om de 
kwaliteit en integriteit van de beroepsgroep te be-
waken. De NOvA heeft zich altijd sterk gemaakt voor 
toezicht zonder overheidsinvloed. De minister deelt 
die visie.

BLIK VAN BUITEN
Met de invoering van een landelijk toezichthouder 
verdwijnt de noodzaak van een college van toezicht 
als systeemtoezichthouder De NOvA en de minis-
ter voor Rechtsbescherming vinden een ‘blik van 
 buiten’ belangrijk. De minister geeft in zijn brief 
aan dat deze ‘blik van buiten’ onafhankelijk gepo-
sitioneerd wordt ten opzichte van de LTA en andere 
organen van de NOvA.

CVA
Het college van afgevaardigden heeft tijdens de col-
legevergadering op 27 september een eerste reac-
tie gegeven op de brief van de minister voor Rechts-
bescherming. Het college vindt het een afgewogen 
voorstel voor goed toezicht. Aandachtspunten zijn 
een goede wederzijdse uitwisseling van lokale sig-
nalen met de LTA, de beheersbaarheid van de kos-
ten van de LTA en de bevoegdheden van de ‘blik van 
buiten’. Ook heeft het college aangegeven graag be-
trokken te blijven bij de verdere uitwerking van het 
nieuwe toezichtmodel. Aart de Geus, voorzitter van 
de raad van advies, was bij de collegevergadering 
aanwezig om een toelichting te geven op het advies 
dat de raad van advies binnenkort opstelt en naar de 
algemene raad stuurt.

De Nederlandse orde van advocaten steunt het voorstel van de 

minister voor Rechtsbescherming voor één landelijk toezichthouder 

op de advocatuur (LTA), dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. 
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De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt achttien adviescommissies wetgeving die advies aan de 
algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd.

 De NOvA zoekt:

Advocaten voor 
de adviescommissie 

 bestuursrecht

De adviescommissie is op zoek naar een all-
round bestuursrechtadvocaat. Kennis van de 
AVG en de Wet open overheid is een pre.
Lijkt het u interessant om naast uw advoca-
tuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leve-
ren aan versterking van wetgevingskwaliteit en 
beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op 
het gebied van het bestuursrecht van dichtbij te 
volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw in-
teresse kenbaar te maken.
De werkwijze van de commissies wordt vast-
gesteld in overleg met de algemene raad. Onder-
steuning vindt zo veel mogelijk plaats door het 
landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt 
eenmaal per jaar vergaderd. Verder contact vindt 
zo veel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen 
vergoeding tegenover behalve vergoeding van 
de reiskosten. Met het schrijven van een juri-
disch advies is maximaal één opleidingspunt te 
behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering 
 afgesloten met een informeel diner.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Kelly Vlasman via jz@advocatenorde.nl 
of 070-335 35 35. Uw interesse kunt u uiterlijk 
13 novem ber 2022 kenbaar maken bij het secre-
tariaat van de NOvA via secretariaat@advocaten  
orde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie ad-
viescommissie bestuursrecht’.

Advocaten voor 
de adviescommissie 

familie- en jeugdrecht

Lijkt het u interessant om naast uw advocatuur-
lijke werkzaamheden een bijdrage te  leveren 
aan versterking van wetgevingskwaliteit en 
 beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op 
het  gebied van het familie- en jeugdrecht van 
dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uit-
genodigd uw interesse kenbaar te maken. 
 Ervaring met doceren en publiceren is een pre.
De werkwijze van de commissies wordt vast-
gesteld in overleg met de algemene raad. Onder-
steuning vindt zo veel mogelijk plaats door het 
landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt 
eenmaal per jaar vergaderd. Verder contact vindt 
zo veel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen 
vergoeding tegenover behalve vergoeding van 
de reiskosten. Met het schrijven van een juri-
disch advies is maximaal één opleidingspunt te 
behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering 
afgeslo ten met een informeel diner.
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Roelien Huges via r.huges@ advocaten 
orde. nl of 070-335 35 35. Uw interesse kunt u 
 uiterlijk 13 november 2022 kenbaar maken bij 
het  secretariaat van de NOvA via secretariaat@
advocaten orde.nl, onder vermelding van ‘sollici-
tatie advies commissie familie- en jeugdrecht’.

Vacature

mailto:secretariaat@advocatenorde.nl
mailto:secretariaat@advocatenorde.nl
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1

2

3
V: Ben ik als advocaat-stagiair verplicht aan de kwali-
teitstoetsen te voldoen? Zo nee, kan ik toch meedoen 
met intervisie?
A: Op grond van artikel 4.3a, lid 1 en 4.2, lid 1 van de 
Verordening op de advocatuur hoeven advocaten pas 
te voldoen aan de kwaliteitstoetsen in het jaar volgend 
op het jaar waarin zij onvoorwaardelijk op het tableau 
komen (dat wil zeggen: de stageverklaring hebben 
ontvangen). Een advocaat-stagiair mag wel meedoen 
aan intervisie of gestructureerd intercollegiaal over-
leg, maar de deelname telt niet mee voor de groeps-
grootte van de intervisie- of gio-groep.

V: Als ik een cursus volg bij een niet-erkende oplei-
dingsinstelling, tellen de opleidingspunten dan mee 
om aan het verplichte minimumaantal PO-punten te 
kunnen voldoen?
A: Ja, op grond van artikel 4.4, lid 5 sub a van de Veror-
dening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of een 
cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardig-
heid.

veelgestelde vragen

Ben ik als advocaat-stagiair verplicht 
aan de kwaliteitstoetsen te voldoen?
Top 3 van veelgestelde vragen van advocaten 
aan het Informatiepunt deze maand.

V: Ik heb een gemachtigde-pas aangevraagd voor mijn 
medewerker. Die heeft de pas ontvangen, maar deze 
werkt (nog) niet. Wat moet ik doen?
A: De gemachtigde-pas wordt uitgeleverd zonder 
machtigingen voor diverse diensten. Advocaten moe-
ten deze machtigingen zelf verstrekken. Ga hiervoor 
naar advocatenpas.advocatenorde.nl, kies voor ‘be-
heer advocaat’ en log dan in met uw eigen advocaten-
pas. Vervolgens kiest u voor ‘nieuw persoon mach-
tigen’ en ‘ik wil een medewerker van mijn kantoor 
machtigen’. Nu kunt u uw medewerker machtigen 
voor diverse diensten, zoals Mijn Orde van de NOvA 
maar ook digitale diensten van de Rechtspraak.

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.

HOF VAN DISCIPLINE
Verkozen per 1 januari 2023:
- Dhr. mr. G.C. Endedijk, lid

RAAD VAN DISCIPLINE 
’S-HERTOGENBOSCH
Verkozen per 1 december 2022:
- Dhr. mr. M.J. Hoekstra, plv. lid

benoemingen en verkiezingen

RAAD VAN DISCIPLINE AMSTERDAM
Verkozen per 1 oktober 2022:
- Mw. mr. L.C. Dufour, lid
- Dhr. mr. H. Bakker, plv. lid
- Dhr. mr. M.J.E. van den Bergh, plv. lid



77

van de nova

Advocatenblad 2022  08

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.
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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.

transfers

NAAR ANDER 
KANTOOR
Agteren, mr. R.J. van: Habraken 
Rutten Advocaten B.V. te 
Amsterdam
Alkilic, mw. mr. G.: Arslan 
& Arslan Advocaten te 
’s-Gravenhage
Asselt, mw. mr. A.M.S. van: 
DVDW Advocaten te Rotterdam
Aynan, mr. M.: E&R Advocaten 
te Amsterdam
Baks, mr. S.: CMS te 
Amsterdam
Beers, mw. mr. A.J.P. 
van: NautaDutilh N.V. te 
Amsterdam
Beni Driss, mw. mr. H.: AMS 
Advocaten te Amsterdam
Bharatsingh, mr. N.M.: Masters 
Advocatuur te Naarden
Bijl, mw. mr. S.: Van Giffen 
Advocaten te Amsterdam
Bilderbeek, mw. mr. N.M.: 
Houthoff te Londeon
Blauwhoff, mr. R.J.: Everaert 
Advocaten te Amsterdam
Bongers, mr. G.J.: PGMBM 
Nederland B.V. te Amsterdam
Bos, mr. M.: 9Corporate te 
Rotterdam
Bosma, mw. mr. M.: HDK 
Advocaten te Amsterdam
Bouwmeester, mw. mr. D.: 
Takens Admiraal Advocaten te 
Amsterdam
Brito, mw. mr. L. de: VIVE 
Advocaten te Rotterdam
Broekert, mw. mr. M.E.: TDNL 
Strafrechtadvocaten te Breda
Broekhoven, mr. A.N.: DAS 
Nederlandse Rechtsbijstand 
Verzekeringmaatschappij N.V. 
te Zoetermeer

Delissen, mr. C.J.H.: Poelmann 
van den Broek Advocaten te 
Nijmegen
Derks, mr. T.W.D.: Fort 
Advocaten N.V. te Amsterdam
Dijk, mr. T.B. van: Ten Holter 
Noordam advocaten te 
Rotterdam
Drenth, mw. mr. L.V.: Certa 
Advocaten B.V. te Amsterdam
Elzelingen, mw. mr. P.W.J. van: 
VDT Advocaten Tilburg B.V. te 
Tilburg
Evens, mr. R.: Boels Zanders 
Advocaten te Eindhoven
Fidder, mr. M.R.: CMS te 
Amsterdam
Franken van Bloemendaal, 
mw. mr. A.: Sight te Amsterdam
Geen, mw. mr. A.J. van: Loyens 
& Loeff (USA) B.V. te New York
Gregoor, mw. mr. M.A.: 
Dirkzwager legal & tax te 
Arnhem
Grinsven, mr. H.L.J.M. van: De 
Voort Advocaten|Mediators te 
Tilburg
Hansen, mr. R.H.: Linklaters 
LLP te Amsterdam
Hoeksma, mr. E.H.: DS 
Advocaten B.V. te Enschede
Hoesseinzada, mr. A.: 
RegCounsel Financial Services 
te Amsterdam
Hoevers, mw. mr. A.C.E.: 
DLA Piper Nederland N.V. te 
Amsterdam
Holthuis, mr. P.: de Breij te 
Amsterdam
Horn, mr. R.M. van der: Argus 
Advocaten te Groningen
Ibrahim, mr. S.: Van Kaam 
Advocaten te Amsterdam
Kaa, mr. E.I. van der: 
Biesheuvel Jansen advocaten te 
Amsterdam

Kaldenberg, mr. J.: DLA Piper 
Nederland N.V. te Amsterdam
Kauffmann, mr. M.: König 
Wevers Advocaten te Apeldoorn
Kaya, mr. H.: Arslan & partners 
advocaten te Zwolle
Kaynak, mw. mr. A.: 
Advocatenkantoor Özer te 
Rotterdam
Knobelsdorff, mr. E.J. van: 
Oostenbroek Advocatuur/V.O. 
te ’s-Gravenhage
Kocks, mw. mr. M.T.: Donahue 
& Partners LLP te New York
Kon, mr. C.S.: HVG Law LLP te 
Amsterdam
Koning, mr. L.S.: Flinck 
Advocaten te Amsterdam
Koolen, mr. H.: Sight te 
Amsterdam
Lammers, mr. M.: Ovidius Law 
B.V. te Amsterdam
Lande, mw. mr. M.J.E. van 
der: Loyens & Loeff N.V. te 
Amsterdam
Leeuw, mw. mr. L.E. de: 
Nysingh advocaten-notarissen 
N.V. te Utrecht
Leeuwen, mr. R.M.R. 
van: Arnold & Siedsma te 
Amsterdam
Meulendijks-Hermans, 
mw. mr. T.H.: Knopper en 
Van Stiphout Advocaten te 
Helmond
Middelhuis, mw. mr. 
C.C.A.: Ace Letselschade 
Advocatenkantoor te Zwolle
Muetstege, mw. mr. L.M.: 
Taylor Wessing N.V. te 
Amsterdam
Nelissen, mw. mr. C.A.M.: 
NautaDutilh N.V. te 
Amsterdam
Peute, mr. S.H.: Het Wetshuys 
Advocaten en Mediators te 
Venlo

Quist, mr. A.A.: Stijl Advocaten 
te Amsterdam
Rampersad, mw. mr. R.: Bird 
& Bird (Netherlands) LLP te 
Amsterdam
Roy, mw. mr. F.C. le: van 
Ardenne & Crince le Roy 
Advocaten NV te Rotterdam
Samardžić, mw. mr. K.: 
Simmons & Simmons LLP te 
Amsterdam
Sarokhani, mw. mr. A.: Bol & 
Van Voskuilen Advocaten te 
Rotterdam
Schulz, mr. H.F.K.: Fort 
Advocaten N.V. te Amsterdam
Stavenuiter, mw. mr. S.M.: 
DVLP advocaten te Amsterdam
Steegmans, mw. mr. S.M.: 
KienhuisHoving NV te Utrecht
Steinhage, mw. mr. C.A.A.M.: 
Rabobank Advocaten te 
Utrecht
Stoop, mr. R.A.C.: DLA Piper 
Nederland N.V. te Amsterdam
Tak, mw. mr. M.M.: CMS te 
Amsterdam
Teijgeler, mr. E.J.: Houthoff te 
Londen
Trommel, mr. J.J.: Loyens & 
Loeff N.V. te Amsterdam
Tuijn, mw. mr. E.W.A.: reijnders 
advocaten te Eindhoven
Vaan, mr. R.A.G. de: Holla N.V. 
te Eindhoven
Veer, mr. W.G. de: GMW 
Advocaten te ’s-Gravenhage
Vernooij, mw. mr. C.J.M.: HVG 
Law LLP te Amsterdam
Vries, mr. L.A. de: STAUNCH 
B.V. te Amsterdam
Vries, mw. mr. A.G.J. de: 
Echtscheidingswinkel.nl te 
Eindhoven
Vries, mw. mr. J.M. de: 
Stichting VvAA Rechtsbijstand 
te Utrecht
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Walenkamp, mr. N.: 
Koninklijke Ahold Delhaize 
N.V. te Zaandam
Werners, mr. F.J.T.A.: Evers 
Soerjatin N.V. te Amsterdam
Westbroek, mr. F.D.W.: Bird 
& Bird (Netherlands) LLP te 
’s-Gravenhage
Wijngaarden, mr. W. 
van: Capra Advocaten te 
’s-Gravenhage
Wijsman, mr. S.S.C.: Dentons 
Europe LLP te Amsterdam
Wildeboer, mr. L.J.: Houthoff 
Coöperatief U.A. te Amsterdam
Winter-van Rijswijk, mw. 
mr. B.: HSA Lawyers B.V. 
te ’s-Gravenhage
Wit, mr. O. de: Houthoff 
Coöperatief U.A. te Amsterdam
Zirar, mr. A.K.: Cravath, Swaine 
& Moore LLP te New York
Zuko, mw. mr. A.: Loyens & 
Loeff N.V. te Rotterdam
Zwart, mw. mr. A.W.: CMS te 
Amsterdam

NAAR NIEUW(E) 
KANTOOR OF 
ASSOCIATIE
aan de Maas advocatuur 
(mw. mr. M.M.G. 
Senssen-Franssen en mr. R.T.A. 
Slof te Cuijk)
Acer Advocatuur (mw. mr. Z. 
Acer te Arnhem)
Advocatenkantoor Erdal (mw. 
mr. T. Erdal te Rotterdam)
Advocatenkantoor Van Hunnik 
(mr. M. van Hunnik te Ede gld)
Allen & Overy LLP (mr. J. 
Goettsch en mw. mr. A.C. 
Withagen te Singapore)
Arbeid & Recht Advocaten 
(mw. mr. H.J. Ulehake-Mink te 
Leersum)
Blindfold Law (mw. mr. L. Snel 
te Amsterdam)
Hampsink Advocatuur B.V. (mr. 
R.J.M. Hampsink te Utrecht)
Hengeler Mueller (mw. mr. A. 
Anbeek te München)
Jessica Jansen Advocatuur (mw. 
mr. J. Jansen te Venlo)

König Wevers Advocaten (mr. 
M. Kauffmann, mr. B.M. König 
en mr. M. Wevers te Apeldoorn)
LEV Letselschade (mw. mr. E.A. 
Bootsma te Dordrecht)
Marieke Jansen Advocatuur 
(mw. mr. M.A.J. Jansen te 
Amsterdam)
Maze Advocatuur (mw. mr. 
F.H.J. de Graaf te Tilburg)
Nimble Arbeidsrecht (mw. mr. 
A. Koopman te Eemnes)
Noordzijde Advocatuur (mr. 
C.G. Mensink te Almelo)
Prass Advocatuur (mw. mr. S.L. 
Prass te Amsterdam)
SandenHartman BV (mr. 
C.A.H. van de Sanden te 
Eindhoven)
Selene the Lawyer (mw. mr. S.E. 
Snippe te Amsterdam)
Shenouda Advocatuur (mr. R.A. 
Shenouda te Almelo)
Sjobbema Fiscale Advocatuur 
(mr. G.H. Sjobbema te Haren 
gn)
Suzan Haasdijk Advocatuur 
(mw. mr. S.L. Haasdijk te 
Alkmaar)
Zon advocatuur (mw. mr. E.M. 
Hetterscheidt te Utrecht)

UIT DE PRAKTIJK
Alkema, mw. mr. A.C.M., 
Amsterdam (30-08-2022)
Beijeman, mr. N., Amsterdam 
(01-09-2022)
Beljaars-Vink, mw. mr. A.J., 
Breda (01-09-2022)
Berg, mw. mr. A.E.M. van den, 
Amsterdam (01-09-2022)
Blox, mw. mr. D.J.C., 
’s-Hertogenbosch (01-09-2022)
Bockhoven, mw. mr. D.J. van, 
Eindhoven (19-08-2022)
Bödicker, mr. M., Utrecht 
(01-09-2022)
Booij, mw. mr. A.W., 
Amsterdam (01-09-2022)
Brouns, mw. mr. L.M.J., 
Nijmegen (31-08-2022)
Brown-Knip, mw. mr. T.G., 
Zoetermeer (30-08-2022)
Buck, mr. A. de, ’s-Gravenhage 
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Vaardig in het recht en rechtvaardig handelen
OSR juridische opleidingen streeft naar rechtvaardigheid in onze samenleving. Dat doen we samen 
met onze docenten, deelnemers, medewerkers en andere partners. Daarvoor zijn professionals nodig 
die beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en houding.

Wij geloven dat kennis en de toepassing daarvan, in combinatie met de juiste houding en 
vaardigheden, je een rechtvaardig professional maken. Maak het recht eigen, onderscheid jezelf van 
andere professionals en streef naar een rechtvaardige samenleving. 

Samen Recht.Vaardig betekent voor OSR:

OSR: Samen Recht.Vaardig

Betrokken

Alleen door te luisteren naar wat er in de 
(juridische) wereld gebeurt, naar de vraag en 
terugkoppeling van docenten en deelnemers, 
kunnen wij een optimaal opleidingsaanbod 
creëren. Een aanbod waarmee professionals de 
juiste kennis en vaardigheden kunnen verwerven.

Ontmoeten

Kennismaken, met elkaar in gesprek gaan, 
luisteren naar elkaar en persoonlijk contact. Een 
fijne plek om kennis op te doen en vaardigheden 
te trainen in een veilige omgeving. Dat is waar we 
bij OSR voor staan.

Toegankelijk

Bij OSR vinden we het belangrijk dat iedereen ons 
persoonlijk kan benaderen, zowel voor, tijdens 
als na een lesdag. Wij zoeken graag de verbinding 
met docenten, deelnemers en elkaar.

Gelijkwaardig

Of we het nu hebben over docenten, deelnemers, 
medewerkers of andere partners, iedereen wordt 
bij ons als gelijkwaardig behandeld. Er wordt 
naar elkaar geluisterd en iedereen wordt in zijn 
waarde gelaten.

Kijk voor meer informatie en voor het opleidingsaanbod op osr.nl

Volg je een meerdaagse opleiding?

Wanneer je bij OSR een opleiding van minimaal drie dagen volgt, ontvang je 10% korting op 
relevante vervolgcursussen. Je kunt er ook voor kiezen om € 50,- te doneren aan het Fonds 
ondersteuning sociale advocatuur. 
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NE BIS IN IDEM
– Hof van Discipline 30 mei 2022, zaak nr. 210270, 

ECLI:NL:TAHVD:2022:117.
– Artikelen 46c, 47a en 47b Advocatenwet.
– Eerder ingetrokken klacht kan niet opnieuw wor-

den ingediend.

Mr. X staat de wederpartij van klager bij in een ar-
beidsrechtelijk geschil. Naar aanleiding van die proce-
dure dient klager een klacht in tegen mr. X. De deken 
onderzoekt de klacht en komt tot het oordeel dat niet 
is gebleken dat het handelen van mr. X tuchtrechte-
lijk verwijtbaar is. Klager laat de deken daarop weten 
de klacht tegen mr. X verder te laten rusten. In de ont-
vangstbevestiging van dat bericht aan klager deelt de 
stafjurist van de deken aan klager mee dat de klacht 
hiermee als ingetrokken wordt beschouwd en dat het 
dossier wordt gesloten.
Een jaar later dient klager opnieuw een klacht in te-
gen mr. X en schrijft hij aan de deken dat een vervolg-
klacht tegen mr. X en haar kantoor meer dan gerecht-
vaardigd is. De deken wijst klager schriftelijk op diens 
eerdere klacht en de intrekking ervan. Ook houdt de 
deken klager voor dat de nieuwe klacht soortgelijk is 
aan de eerdere klacht en dat de deken klager zo be-
grijpt dat klager wenst dat de klacht wederom in be-
handeling wordt genomen. Klager schrijft terug dat 
hij om gezondheidsklachten en medische onderzoe-
ken genoodzaakt was om zijn klacht tegen mr. X stop 
te zetten en geen tijd had om zich verder te verdiepen 
in de klachtprocedure.
De Raad van Discipline heeft de klacht niet-ontvanke-
lijk verklaard omdat klager met beide klachten over 
hetzelfde feitencomplex klaagt, namelijk over het han-
delen van mr. X als advocaat van klagers wederpartij 
in het arbeidsrechtelijke geschil. Ook de gemaakte 
verwijten zijn in de kern dezelfde en klager heeft zijn 

Van de tuchtrechter
Recente uitspraken, geselecteerd en bewerkt door de 

Commissie Disciplinaire Rechtspraak, bestaande uit 

Tjitske Cieremans, Maurice Mooibroek en Robert Sanders.

klacht zonder enig voorbehoud of verzoek om uitstel 
ingetrokken. Mr. X mocht er toen dan ook vanuit gaan 
dat zij zich niet meer, ook niet op een later moment, 
bij de deken en de tuchtrechter hoefde te verweren. De 
door klager genoemde gezondheidsklachten en me-
dische onderzoeken als reden voor het stopzetten van 
zijn klacht zijn geen bijzondere omstandigheden op 
grond waarvan de klacht nu alsnog inhoudelijk door 
de raad kan worden beoordeeld.
In hoger beroep bekrachtigt het Hof van Discipline de 
beslissing van de raad. Het hof verwijst naar zijn uit-
spraak van 5 juli 2013 (ECLI:NL:TAHVD:2013:4) waar-
in het hof heeft overwogen dat het rechtszekerheids-
beginsel zich ertegen verzet dat met een klacht die 
eerder is ingetrokken voor de tweede maal een klacht-
procedure wordt gestart; als uitgangspunt geldt dat 
mr. X er gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat een 
eenmaal ingetrokken klacht later niet opnieuw wordt 
ingediend. Ook het blijven herhalen van verzoeken 
aan mr. X tot afgifte van stukken die klager ook eer-
der al niet ontving, betekent niet dat sprake is van een 
nieuwe klacht, aldus het hof. 

BEPAALDELIJK GEMACHTIGD
– Hof van Discipline 30 mei 2022, zaaknr. 210287, 

ECLI:NL:TAHVD:2022:118.
– Artikel 46 Advocatenwet.
– Advocaat ondertekent schikking vennootschap ter-

wijl bestuurder niet meer in functie is.

In een civielrechtelijke procedure bij de kantonrech-
ter vorderen klagers een geldbedrag van een bv. Mr. X 
is in die procedure de gemachtigde van de vennoot-
schap, de heer Y meldde zich als bestuurder. Tijdens 
de comparitie van partijen is een schikking bereikt, 
die inhoudt dat de vennootschap, vertegenwoordigd 
door Y, een bedrag aan klagers zou betalen. Omdat Y 

uitspraken
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de comparitie vroegtijdig moest verlaten in verband 
met een andere afspraak heeft mr. X het proces-ver-
baal van de schikking ondertekend ‘Namens [de ven-
nootschap]/de heer Y’.
Op de uiterlijke betalingsdatum heeft de vennoot-
schap het overeengekomen bedrag niet aan klagers 
voldaan. Uit de gegevens van de Kamer van Koophan-
del blijkt klagers dat Y ruim twee maanden eerder als 
bestuurder was uitgeschreven en opgevolgd en dat hij 
op de dag van de comparitie zijn aandelen had over-
gedragen. Klagers hebben mr. X aansprakelijk gesteld 
omdat hij volgens klagers onbevoegd het proces-ver-
baal ter zitting heeft getekend. 
De gemachtigde van klagers heeft de kantonrechter 
verzocht om de comparitie voort te zetten en getui-
gen te horen. Bij zijn antwoordakte voegde mr. X een 
nog vóór de comparitie getekende machtiging waarin 
de nieuwe bestuurder Y had gemachtigd om de ven-
nootschap in de lopende civiele procedures als ge-
machtigde te vertegenwoordigen en om te komen tot 
een minnelijke oplossing. Mr. X had die machtiging 
niet tijdens de comparitie ingebracht omdat deze hem 
toen nog niet bekend was.
Klagers dienen tegen mr. X een klacht in met verwijt 
dat hij nalatig is geweest om de bevoegdheid van Y om 
de vennootschap te vertegenwoordigen te onderzoe-
ken en dat hij onbevoegd was het proces-verbaal te on-
dertekenen, met als gevolg dat de vennootschap zich 
niet tot betaling gehouden achtte. 
Naar het oordeel van de Raad van Discipline is de klacht 
ongegrond; er was voor mr. X geen reden om nader on-
derzoek te doen naar de bevoegdheid van Y. Die be-
voegdheid was ook niet relevant omdat mr. X namens 
zijn cliënte, de vennootschap, heeft getekend en mr. X 
bevoegd was om de vennootschap te vertegenwoordi-
gen. De vennootschap werd aldus gebonden door de 
geldige overeenkomst die namens haar is gesloten.

In beroep is het Hof van Discipline het eens met de 
raad dat mr. X geen nader onderzoek behoefde te doen 
naar de bevoegdheid van Y ter zitting. Volgens klagers 
wist mr. X dat Y zijn aandelen later die dag zou over-
dragen. Dat had voor mr. X reden moeten zijn om na-
der onderzoek naar de bevoegdheid van Y te doen. Mr. 
X heeft betwist dat hij hiervan op de hoogte was. Aan-
gezien hij al meerdere jaren voor de vennootschap met 
Y als bestuurder zakendeed en niet vastgesteld kan 
worden dat mr. X bij het ondertekenen van het proces-
verbaal wist van de aandelenoverdracht, ziet het hof 
geen signalen op grond waarvan mr. X bedacht had 
moeten zijn op mogelijke onbevoegdheid van Y om de 
vennootschap te vertegenwoordigen. Maar wat daar 
ook van zij, het hof is, evenals de raad, van oordeel 
dat voldoende is komen vast te staan dat Y, gelet op de 
door de nieuwe bestuurder gegeven volmacht tijdens 
de comparitie van partijen bevoegd was de vennoot-
schap te vertegenwoordigen. 
Nu Y als gemachtigde bevoegd was en hij mr. X heeft 
verzocht, in verband met zijn voortijdige vertrek, het 
nog op te maken proces-verbaal van de bereikte schik-
king te ondertekenen, is van onbevoegde onderte-
kening geen sprake. De schikking is rechtsgeldig tot 
stand gekomen. 
Overigens wijst het hof erop dat ook niet onderbouwd 
is gesteld dat de vennootschap klagers niet heeft be-
taald omdat de vennootschap de rechtsgeldigheid van 
de schikking zou hebben betwist.
De gemachtigde van klagers heeft ter zitting desge-
vraagd medegedeeld dat pogingen zijn ondernomen 
om de schikking te executeren, maar dat dat niet ge-
lukt is omdat de vennootschap geen verhaal bood. Dat 
lijkt de reden te zijn geweest van het uitblijven van de 
betaling maar dat kan mr. X niet verweten worden.
Ongegrond.
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De Commissie van Beroep 

diskwalificeert zichzelf en Kifid 

met een recente uitspraak over 

de vrije advocaatkeuze, stelt 

advocaat Maarten Hilberdink.

K ifid biedt mensen met een financiële klacht of een 
klacht over een verzekeraar laagdrempelige en des-
kundige geschilbeslechting als alternatief voor de 

rechter. Daarbij stelt Kifid een gelijk speelveld voor consu-
menten, ondernemers en financieel dienstverleners te cre-
eren, rekening houdend met het kennisverschil tussen con-
sumenten en ondernemers en financieel dienstverleners.1

VRIJE ADVOCAATKEUZE
In een uitspraak van 24 april 2020 (2021-0300) heeft de Ge-
schillencommissie Financiële Dienstverlening (onderdeel 
van Kifid) uitgesproken dat het op 14 mei 2020 door het Eu-
ropees Hof van Justitie (HvJ EU) in de zaak C-667/18 gewezen 
arrest ‘Vlaamse Balies’ gevolgen heeft voor de Nederlandse 
rechtsbijstandverzekeringspraktijk en voor de zaak van de 
consument. Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ moet in 
lijn met de uitspraak van het hof ruim worden uitgelegd, zo-
dat verzekerden in elke fase van een geschil die tot een ge-
rechtelijke procedure kan leiden een door hem gewenste ex-
terne rechtshulpverlener moeten kunnen inschakelen.
In het door DAS Rechtsbijstand ingestelde beroep tegen 
deze beslissing heeft de Commissie van Beroep Financi-
ele Dienstverlening in haar uitspraak van 29 oktober 2021 
(2021-0042) geoordeeld dat in de buitengerechtelijke fase 
geen onbeperkt recht bestaat op vrije advocaatkeuze. De 
Commissie van Beroep meent dat de gevolgen van de eerde-
re beslissing te verstrekkend zijn omdat deze de mogelijk-
heid van vrije advocaatkeuze te ruim maakt, zie r.o. 5.17:

Het oordeel van de Geschillencommissie heeft echter tot ge-
volg dat bij een conflict in alle gevallen, zelfs vóór elke ad-
ministratieve of gerechtelijke procedure, het recht bestaat 
om zelf een advocaat vrij te kiezen, ongeacht de aard van de 
rechtsbijstanddekking. Hierdoor wordt – in de woorden van 
het Hof van Justitie van de EU in het arrest Eschig (rov. 51) – 
de werkingssfeer van art. 201 lid 1, aanhef en onder a, van 
richtlijn 2009/138 gereduceerd tot nul. Aan de beperking van 
het recht op vrije advocaatkeuze, die de richtlijn toestaat in 
het kader van een naturaverzekering, zou bij de uitleg van 
de Geschillencommissie haar betekenis worden ontnomen. 
Deze uitleg past niet in het stelsel van richtlijn 2009/138 
en strookt niet met de rechtspraak van het Hof van Justitie 
van de EU. De Commissie van Beroep neemt deze uitleg dus 
niet over.

Verzekeraars beroepen zich op deze uitspraak om dekking 
te weigeren bij vrije advocaatkeuze als er nog geen sprake is 
van een procedure.
Deze uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid is in 
strijd met de rechtspraak van het HvJ EU en is gebaseerd op 
feitelijk onjuiste gronden.

Onjuiste lezing Eschig
Het oordeel in r.o. 5.17 van de Commissie van Beroep is een 
zogenoemde red herring drogreden. Uit § 51 Eschig (HvJ EU, 
zaak C-199/08 d.d. 10 september 2009) blijkt namelijk dat 
het argument van UNIQA (de wederpartij van de heer Es-
chig) en de Commissie van de Europese Gemeenschappen 

Kifid
Uitspraak

is drogreden
 door Maarten Hilberdink
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– dat er alleen recht is op vrije advocaatkeuze bij belangen-
conflicten2 – ertoe leidt dat het recht op vrije advocaatkeu-
ze tot nul wordt gereduceerd. Uit de ontstaansgeschiedenis 
van de richtlijn volgt dat het oorspronkelijke doel om in alle 
rechtsbijstandpolissen de vrije keuze van de rechtshulpver-
lener te garanderen, die niet afhangt van het bestaan van 
een belangenconflict, is gehandhaafd, zij het beperkt tot ge-
rechtelijke of administratieve procedures.3 Het HvJ EU ver-
werpt daarom het betoog van UNIQA en de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen (§ 62).

Onjuiste uitleg voorafgaande fase 
in Vlaamse Balies en Eschig
Holthinrichs4 meent dat het Verbond van Verzekeraars aan 
het arrest een te beperkte strekking toekent,5 maar volgens 
hem is onduidelijk wat het HvJ EU bedoelde met het begrip 
‘voorafgaande fase’,6 wat blijkt uit de tegengestelde uitspra-
ken van de Commissie van Beroep en de Geschillencommis-
sie.7 Ook deze redenering leidt af van het eigenlijke onder-
werp want het Vlaamse Balies-arrest is glashelder over wat 
de voorfase is en inhoudt.
In dat arrest oordeelt het HvJ EU in § 29 t/m 31 en de daaraan 
voorafgaande overwegingen8 dat het begrip ‘gerechtelijke 
procedure’ niet kan worden beperkt tot niet-administratie-
ve procedures voor een gerecht in eigenlijke zin, en ook niet 
door een onderscheid te maken tussen de voorbereidende 
fase en de besluitfase van een dergelijke procedure. Volgens 
het hof valt elke fase die kan leiden tot een procedure bij een 
rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, onder het 
begrip ‘gerechtelijke procedure’ in de zin van artikel 201 van 
Richtlijn 2009/138. De verzekerde mag de behartiging van 
zijn belangen aan een rechtshulpverlener toevertrouwen 
zodra hij uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst het 
recht heeft het optreden van de verzekeraar te eisen, aldus 
Eschig in § 50 en bevestigd in Vlaamse Balies § 29 en § 42.
Het recht van vrije advocaatkeuze heeft hiermee een origi-
nair karakter gekregen.9 De conclusie kan niet anders zijn 
dan dat de beslissing onder § 5.17 van de Commissie van Be-
roep in strijd is met wat het Hof van Justitie EU heeft uitge-
sproken in haar arresten ‘Vlaamse Balies’ en ‘Eschig’.

Uitspraak gebaseerd op onjuist feitencomplex
Voor een goed begrip van de uitspraak van de Commissie 
van Beroep is verder van belang te weten dat de consument 
in de procedure in beroep geen verweer heeft gevoerd. DAS 
had de betrokken consument namelijk toegezegd dat deze 
bij iedere uitspraak de toegewezen kostenvergoeding mocht 
behouden. De consument heeft in beroep de stellingen (dus 
ook) niet aangevuld, waarop de Commissie van Beroep 
heeft geoordeeld dat onvoldoende gesteld is om ook in be-
roep in het gelijk gesteld te worden en de klacht ongegrond 
heeft verklaard.
Er bestond volgens de Commissie van Beroep geen recht op 
vrije advocaatkeuze omdat niet was gebleken dat de werk-

zaamheden van de advocaat op enigerlei wijze verband hield 
met een procedure of een fase in een procedure (§ 5.3 en § 5.20). 
Is dit een juiste interpretatie van de beslissing van de Ge-
schillencommissie in eerste aanleg?
Omdat de verzekerde bij de Commissie van Beroep geen ver-
weer heeft gevoerd, blijkt uit de beslissing in beroep niet 
of sprake was van advisering in de fase voorafgaande aan 
een mogelijke gerechtelijke procedure, wat echter wel dege-
lijk blijkt uit de uitspraak van de Geschillencommissie. De 
kwestie ging namelijk over een onrechtmatige publicatie:

Recentelijk heb ik wegens deze publicatie besloten een (sport-
recht)specialist in te schakelen om namens mij op te treden 
tegen de NTB. Ik heb de polisvoorwaarden bestudeerd en de 
onrechtmatige publicatie, mijn verzoek tot rectificatie en/of 
de schade die ik wil gaan verhalen vallen onder de polisvoor-
waarden. Ik heb recht op vrije advocaatkeuze en zou daartoe 
een specialist willen. (r.o. 2.2.)

Daarmee is de uitspraak van de Commissie van Beroep niet 
alleen in strijd met rechtspraak van de HvJ EU, maar ook 
met de aan de beslissing ten grondslag liggende feiten. De 
advies- en sommatiefase inzake de vordering tot rectifica-
tie had immers (evident) kunnen uitmonden in een proce-
dure, waarin de juridische adviezen en sommaties vooraf-
gaand aan de procedure onlosmakelijk verbonden zou zijn 
met de uitkomst van de procedure. Als de verzekerde zich 
tot de rechtsbijstandverzekeraar had gewend, had deze het 
optreden van de verzekeraar kunnen eisen. Uit de uitspraak 
blijkt niet waarom uiteindelijk niet is geprocedeerd, maar 
een procedure is voor de inschakeling van een aangezochte 
advocaat geen vereiste. De Commissie van Beroep diskwa-
lificeert zichzelf (en Kifid) met deze uitspraak als een van 
de verzekeraars onafhankelijke organisatie die een gelijk 
speelveld creëert en deskundige geschilbeslechting biedt 
als alternatief voor de rechter.

OPFRISSER JURISPRUDENTIE HVJ EU
Het HvJ EU heeft vanaf 2009 over het recht op vrije advocaat-
keuze prejudiciële vragen beantwoord in de navolgende ar-
resten:
– Eschig (ECLI:EU:C:2009:538);
– Stark (ECLI:NL:C:2011:355);
– Sneller (ECLI:EU:C:2013:717);
– Massar (ECLI:EU:C:2016:216);
– AK (ECLI:EU:C:2016:218);
– Vlaamse Balies (ECLI:EU:C:2020:372).

In deze arresten heeft het hof het volgende bepaald:
I. de richtlijnen beogen met het recht op vrije advocaat-

keuze de belangen van de verzekerde ruim te bescher-
men wanneer sprake is van een gerechtelijke of admi-
nistratieve procedure of een belangenconflict (Eschig 
§ 45, § 47; Sneller § 24; Massar § 23). Het recht op vrije 
advocaatkeuze kan niet restrictief worden uitgelegd ge-
let op dat doel (Sneller § 24), maar heeft een algemene 
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Noten

1 https://www.kifid.nl/.
2 § 30 t/m 35 Eschig.
3 § 51 t/m 58 Eschig. 
4 Holthinrichs is secretaris bij Kifid.
5 Holthinrichs in redactie Mr. Online, ‘Verruiming vrije 

advocaatkeuze dwingt tot bezinning’, 18 juni 2020, zie ook ‘Vrije 
advocaatkeuze en de rechtsbijstandverzekering’, MvV 2020, 
nummer 7/8 p. 278.

6 Holthinrichs, Vrije advocaatkeuze en de 
rechtsbijstandverzekering, MvV 2020, nummer 7/8 p. 279. 

7 Holthinrichs, ‘Uitspraak Commissie van Beroep KiFid 
2 november 2021’ (CvB 2021-0042) slechts onder 
omstandigheden een recht van vrije advocaatkeuze in 
de buitengerechtelijke fase, Nederlands Tijdschrift voor 
Handelsrecht afl. 5/6, 2021.

8 Zie Vlaamse Balies, § 20 t/m 28 en de conclusie van A-G 
Saugmandsgaard.

9 Holthinrichs, ‘Vrije advocaatkeuze en de 
rechtsbijstandverzekering’, MvV 2020, nummer 7/8 p. 276.

10 Voor de complicaties die dit kan opleveren, zij onder meer 
verwezen naar De Wolff, Kernwaarden van de advocatuur, 
Wolters Kluwer 2020 p. 41-45. 

11 Holthinrichs, ‘Vrije advocaatkeuze en de 
rechtsbijstandverzekering’, MvV 2020, nummer 7/8 p. 279.

strekking en bindend karakter (Sneller § 25). Eventuele 
financiële gevolgen rechtvaardigen geen restrictieve uit-
leg van het recht op vrije advocaatkeuze: de in de richt-
lijn neergelegde beginselen mogen niet van hun wezen-
lijke inhoud beroofd worden (Massar § 27, AK § 25);

II. de rechtsbijstandverzekeraar mag niet de keuzevrijheid 
voor een externe rechtsbijstandverlener beperken tot ge-
vallen waarin de verzekeraar zelf besluit dat dit nodig is 
(Sneller § 23, § 29);

III. het recht op vrije advocaatkeuze bestaat in elke fase die 
kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instan-
tie en daar vervolgens integrerend deel van uitmaakt, 
zodat de verzekerde in die fase rechtsbescherming be-
hoeft, wat (dus) ook voorafgaand aan een procedure bij 
een rechterlijke instantie kan zijn (Vlaamse Balies § 29-
33). Daarbij zij opgemerkt dat het toepassingsgebied van 
vrije advocaatkeuze volgens Richtlijn 2009/138 bijzon-
der ruim is omschreven met het oog op de verdediging 
of vertegenwoordiging van de verzekerde in een proce-
dure of in geval van een tegen deze persoon gerichte vor-
dering (Vlaamse Balies § 39). Dit betekent dat elke fase 
die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke in-
stantie, zelfs een voorafgaande fase, geacht moet wor-
den onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ in de zin 
van artikel 201 van Richtlijn 2009/138 te vallen (Vlaamse 
Balies § 31). De verzekerde mag de behartiging van zijn 
belangen aan een rechtshulpverlener toevertrouwen zo-
dra hij uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst het 
recht heeft het optreden van de verzekeraar te eisen, al-
dus Eschig § 50, zoals bevestigd in Vlaamse Balies § 29 
en § 42;

IV. het Unierecht moedigt bemiddeling aan. Het zou vol-
gens het HvJ EU incoherent zijn als het Unierecht het ge-
bruik van bemiddelingsmethoden zou aanmoedigen en 
tegelijkertijd de rechten van justitiabelen die besluiten 
om een beroep te doen op deze methoden zou beperken 
(§ 32 t/m § 41 Vlaamse Balies);

V. het recht op vrije advocaatkeuze betekent niet dat natio-
naal recht volledige dekking moet voorschrijven aan ver-
zekeraars (Stark § 33, Sneller § 27): in bepaalde gevallen 
zijn beperkingen van de vergoedbare kosten mogelijk 
(Sneller § 26). De keuzevrijheid mag echter niet van haar 
inhoud beroofd worden. Dat zou het geval zijn indien als 
gevolg van de beperking van de vergoeding van de juridi-
sche kosten het voor de verzekerde in de praktijk onmo-
gelijk zou worden een redelijke keuze te maken wat zijn 
vertegenwoordiger betreft (Stark § 33, Sneller § 27). De 
nationale rechter kan toetsen of sprake is van een zoda-
nig beperking (Stark § 33).

HOE DE EVENTUELE DECLARATIEGESCHILLEN 
OP TE LOSSEN?
Als een voor rechtsbijstand verzekerde consument kiest voor 
een advocaat en die advocaat de opdracht aanvaardt, dan 
heeft die aanvaarding voor die advocaat serieus te nemen 

consequenties. De advocaat onderscheidt zich van andere 
juristen door de in artikel 10a Advocatenwet opgenomen 
kernwaarden die moeten worden toegepast bij het verrich-
ten van werkzaamheden. Als een verzekerde kiest voor een 
advocaat, proberen verzekeraars vaak prijsafspraken te ma-
ken. De advocaat die met een prijsafspraak instemt die lager 
is dan het verzekerde bedrag dient zich te realiseren dat dit 
haar of hem niet ontslaat van de in artikel 10a Advocatenwet 
opgenomen verplichtingen van onder meer partijdigheid en 
onafhankelijkheid.10 De verzekeraar betaalt, uit hoofde van 
de door de verzekerde afgesloten rechtsbijstandverzekering, 
namens de verzekerde de kosten van rechtsbijstand aan de 
advocaat. Verzekeraars hebben een legitiem belang bij lage 
kosten,11 maar de kwaliteit van de verleende rechtsbijstand 
mag daar gelet op onder meer artikel 10a Advocatenwet als 
zelfstandige verplichting van de advocaat uiteraard niet on-
der lijden.
Als een advocaat weigert op voorhand in te stemmen met 
een bepaald budget, kunnen de met de rechtsbijstand ge-
moeide uren door de rechter achteraf op redelijkheid en 
noodzakelijkheid worden beoordeeld. Als de verzekeraar 
meent dat de kosten disproportioneel zijn, dan is feitelijk 
sprake van een klacht over de wanverhouding tussen dien-
sten en kosten. Aan de verzekeraar kan worden voorgesteld 
om het declaratiegeschil bij een verzekerde consument ge-
zamenlijk voor te leggen aan de Geschillencommissie advo-
catuur voor particulieren. Deze commissie is laagdrempe-
lig en is bij uitstek in staat de kosten van rechtsbijstand te 
 beoordelen.

– Maarten Hilberdink, advocaat 
bij Rohe Advocaten. Met medewerking 
van Niels Verbraak, advocaat bij 
Wintertaling Advocaten.
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O p 16 februari 2021 wees de Hoge Raad een arrest 
over de reikwijdte van het begrip ‘processtuk’ in de 
zin van artikel 149a Sv.1 Aan de orde was de vraag 

of een onderdeel van het OM-journaal waarin de beslissing 
tot het horen van een getuige is genoteerd, aan het proces-
dossier moest worden gevoegd. Het gerechtshof overwoog: 
‘Vooropgesteld wordt dat het bij dit stuk of deze stukken gaat 
om naar zijn/hun aard interne stukken die om die reden al 
in beginsel niet aan het procesdossier behoren te worden ge-
voegd.’ De Hoge Raad ging daar echter niet in mee en oor-
deelde: ‘Bepalend is dus niet primair de aard van het stuk, 
maar de relevantie daarvan voor de ter terechtzitting door de 
rechter te nemen beslissingen.’2

Het OM lijkt hier anders over te denken, getuige de Hand-
leiding verwerking geheimhoudersinformatie aangetrof-
fen in inbeslaggenomen voorwerpen en in digitale bestanden 
(de ‘Handleiding’) die in het kader van het kort geding van 
 Stibbe tegen de Staat is gedeeld. Het OM was, zoals volgt uit 
de bijdragen van mrs. Rosing en Winkels op bijzonderstraf-
recht.nl, van oordeel dat de Handleiding niet gedeeld hoef-
de te worden, onder meer nu die inzage zou kunnen geven 
in de handelwijze van opsporingsambtenaren en het OM.3 
Ook in de strafzaken waarbij onderschepte EncroChat- en 
Sky-ECC-berichten van belang zijn, wordt de tussen Neder-
land, Frankrijk en België gesloten Joint Investigation Team 
(‘JIT’)-overeenkomst onder meer geweigerd omdat dit een 

intern stuk van de met opsporing en vervolging belaste or-
ganisaties zou zijn, dat daarom niet aan het procesdossier 
hoeft te worden gevoegd.4

Dat een document een intern stuk is, is naar onze mening ir-
relevant voor de vraag of het stuk moet worden toegevoegd 
aan het strafdossier. Gelet op de procedure over het ver-
strekken van de Handleiding is er daarnaast ook alle reden 
om de opstelling van het OM kritisch te beschouwen.
Of een stuk aan de processtukken dient te worden gevoegd, 
werd tot 1 januari 2013 bepaald aan de hand van het rele-
vantiecriterium uit de Dev Sol-jurisprudentie: ‘[i]n het dos-
sier dienen te worden gevoegd stukken die redelijkerwijze van 
belang kunnen zijn hetzij in voor de verdachte belastende het-
zij in voor hem ontlastende zin’.5 Daarnaast hanteerde de 
Hoge Raad een tweede categorie van stukken die niet op 
voorhand aan te merken zijn als processtukken, maar die 
in beginsel aan het procesdossier dienen te worden gevoegd 
indien deze van belang zijn voor de beoordeling van ‘de be-
trouwbaarheid of de rechtmatigheid van de verkrijging van 
enig bewijsmiddel’.6

Per 1 januari 2013 is de definitie van ‘processtuk’ vastge-
legd in artikel 149a, lid 2 Sv: ‘Tot de processtukken behoren 
alle stukken die voor de ter terechtzitting door de rechter te ne-
men beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn, behou-
dens het bepaalde in artikel 149b.’ Daarbij wordt aangehaakt 
bij het relevantiecriterium uit de Dev Sol-jurisprudentie.7 
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Toch wordt aangenomen dat onder artikel 149a Sv meer 
stukken dan voorheen als processtukken dienen te worden 
aangemerkt (en dit artikel gaat daarmee nog verder dan bo-
venstaande uitbreiding van de Hoge Raad). Stukken die van 
belang zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid en 
rechtmatigheid van het verkrijgen van bewijs zijn immers 
ook redelijkerwijs van belang voor de ter terechtzitting te 
nemen beslissingen (zowel in het kader van de eerste vraag 
van artikel 350 Sv, als in het kader van een eventueel verweer 
op grond van artikel 359a Sv).8

De wijze waarop het OM de stukken aanmerkt, is daarbij 
niet van belang, zoals ook volgt uit voornoemd arrest van de 
Hoge Raad van 16 februari 2021. Waar het om gaat, is of de 
stukken redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de ter 
terechtzitting te nemen beslissingen. Interne stukken die 
inzage geven in de wijze waarop toepassing wordt gegeven 
aan wettelijke opsporingsbevoegdheden, zoals de Hand-
leiding, vallen daar ook onder, nu hieruit al kan volgen of 
alle wettelijke waarborgen in acht zijn genomen. Dit dient 
in ieder geval te gelden voor de stukken die bij de verdedi-
ging bekend zijn. We zien echter niet in waarom het OM niet 
alle stukken waarin wordt beschreven hoe bepaalde opspo-
ringsbevoegdheden worden uitgevoerd aan de verdediging 
verstrekt. De inhoud van de Handleiding en het aanvanke-
lijk weigeren deze te verstrekken, hebben niet bepaald bij-
gedragen tot het vertrouwen dat de werkwijze van het OM 
geen nadere controle behoeft. Uiteraard geldt hierbij de on-
dergrens dat het OM geen tactische informatie hoeft te de-
len die de opsporing van strafbare feiten in de toekomst zou 
kunnen belemmeren.
Interne stukken van het OM of opsporingsdiensten die een 
beschrijving inhouden van de wijze waarop opsporings-
bevoegdheden worden uitgevoerd, dienen dan ook open-
baar te worden gemaakt en in ieder geval met de advocaten 
van verdachten te worden gedeeld, in wier dossier de uitein-
delijke resultaten van het toepassen van deze opsporings-
bevoegdheden zijn gevoegd.
Inmiddels heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Oost-Brabant geoordeeld dat toekomstige versie(s) van de 
Handleiding openbaar gemaakt dienen te worden.9 Het OM 
heeft daarop aangegeven dat de aangepaste Handleiding 
in de vorm van een Aanwijzing gepubliceerd zal worden. 10 
In de tussentijd is een voorlopig beleid gepubliceerd.11 De 
kwestie betreffende de Handleiding lijkt daarmee te zijn 
opgelost. Dat geldt vooralsnog niet voor de overige stukken 
die voldoen aan het relevantiecriterium maar waarvan de 
voeging, gelet op de beweerdelijke aard daarvan als intern 
(beleids)stuk, nog steeds wordt geweigerd. Zo zijn eerder-
genoemde JIT-overeenkomsten tot op heden niet gedeeld, 
hoewel er gelet op het doel van een dergelijke overeenkomst 
voldoende aanwijzingen zijn dat deze voldoet aan het rele-
vantiecriterium. Artikel 5.2.1, lid 3 Sv bepaalt immers dat in 
de JIT-overeenkomst ‘in ieder geval (…) de door Nederlandse 
ambtenaren op buitenlands grondgebied en de door buiten-
landse opsporingsambtenaren op Nederlands grondgebied uit 

te oefenen  opsporingsbevoegdheden’ worden vastgelegd. Bo-
vendien volgt uit de wetsgeschiedenis dat de JIT-overeen-
komst juist dient te bevordering van de interne en externe 
transparantie en aan het strafdossier dient te worden ge-
voegd om ‘inzicht te bieden in de wijze waarop het strafrechte-
lijke onderzoek is uitgevoerd’.12

– Diederik van Omme en Casper van Weerd 
zijn advocaat bij Hendrix Law in Amsterdam.

Noten
1 Hoge Raad 16 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:218, 

NJ 2021/235, m.nt. Reijntjes.
2 Ibid., r.o. 2.4. Overigens vernietigde de Hoge Raad het arrest 

niet, nu het gerechtshof het verzoek ook had afgewezen omdat 
de inzage van het verzochte stuk niet noodzakelijk zou zijn.

3 Zie hiervoor https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/over-de-
niet-langer-geheime-maar-onrechtmatige-werkwijze-van-het-
om-amp-de-fiod-bij-het-vorderen-van-e-mails-in-strafzaken en 
Over de geheime en onrechtmatige werkwijze van het OM & 
de Fiod bij het vorderen van e-mails in strafzaken — Bijzonder-
Strafrecht.nl. Het OM meent volgens de auteurs tevens dat de 
Handleiding niet gedeeld hoefde te worden om te voorkomen 
dat de opsporing van strafbare feiten zou kunnen worden ge-
frustreerd. Aan de hand van de Handleiding valt echter niet in 
te zien hoe dit zou kunnen. De Handleiding beschrijft alleen hoe 
om wordt gegaan met verschoningsgerechtigde informatie die 
reeds is verkregen (en geeft bijvoorbeeld geen tactische infor-
matie bloot). De in de Handleiding beschreven werkwijze levert 
bovendien een inbreuk op het verschoningsrecht op. Op 22 
maart 2022 oordeelde de voorzieningenrechter van de recht-
bank Oost-Brabant daarom mede aan de hand van de Hand-
leiding dat het verschoningsrecht van de betrokken advocaten 
is geschonden. Zie hiervoor Rb. Oost-Brabant 22 maart 2022, 
ECLI:NL:RBOBR:2022:1035.

4 Zie bijvoorbeeld Rb. Noord-Holland 23 juli 2021, 
ECLI:NL:RBNHO:2021:6213, r.o. 2.5 en Rb. Amsterdam 20 mei 
2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2791.

5 HR 7 mei 1996, NJ 1996, 687 m.nt. Schalken.
6 Zie ook M.J. Borgers, ‘Processtukken’, DD 2014, 1., p. 9-10.
7 Kamerstukken II 2009/10, 32468, nr. 3, p. 16.
8 Zie onder meer M.J. Borgers, ‘Processtukken’, DD 2014, 1., 

p. 10-11. Dit volgt ook uit de wetsgeschiedenis (Kamerstukken 
II 2009/10, 32468, nr. 3, p. 16): ‘Het gaat daarbij niet alleen 
om belastende of ontlastende stukken in het kader van het 
bewijs van het ten laste gelegde feit, maar ook bijvoorbeeld om 
stukken die van belang kunnen zijn voor de ontvankelijkheid van 
het openbaar ministerie, de controle op de rechtmatigheid van 
het opsporingsonderzoek of de straftoemeting.’

9 Rb. Oost-Brabant 22 maart 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:1035, 
r.o. 4.30 en 5.7. 

10 https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/04/15/hoger-beroep-
om-in-verschoningsrechtzaak. 

11 https://www.om.nl/documenten/richtlijnen/2022/04/19/
voorlopig-beleid-uitspraak-kort-geding-verschoningsrecht.

12 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 351, nr. 3, p. 8: 
‘Naar aanleiding van de opmerkingen van de NVvR inzake de 
rol en de status van de schriftelijke overeenkomst merken wij op 
dat de schriftelijke overeenkomst ertoe strekt de interne en ex-
terne transparantie te bevorderen. Intern door de afspraken tus-
sen de deelnemende lidstaten helder vast te leggen en extern 
doordat de overeenkomst in het strafdossier wordt gevoegd en 
aldus inzicht biedt in de wijze waarop het strafrechtelijke onder-
zoek is uitgevoerd.’ Overigens lijkt het grootste obstakel voor de 
verdediging bij het verkrijgen van de JIT-overeenkomst te zijn 
gelegen in het argument dat de JIT-overeenkomst op basis van 
het interstatelijke vertrouwensbeginsel niet aan het procesdos-
sier hoeft te worden gevoegd. Zie Rb. Amsterdam 18 juli 2022, 
ECLI:NL:RBAMS:2022:4257.
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je deze inzetten voor een maatschappelijk doel? Dan zoeken 
we jou! 

Wat ga je doen?
Je brengt civielrechtelijke kennis in een strafrechtelijk 
georiënteerde omgeving. Je werkt daarbij primair in 
onderzoeken en hun afdoening. Je bent daarnaast betrokken 
bij de inzet van de civiele bevoegdheden van het OM, met name 
bij het toezicht op rechtspersonen. Als een civiele interventie 
wenselijk en haalbaar blijkt, vertegenwoordig je het OM in 
rechte – samen met of namens de offi cier van justitie (dit 
laatste gebeurt thans in het kader van een pilot). Je zet je 
ervaring in bij het voeren van onderhandelingen en opstellen 
van stukken bij grotere buitengerechtelijke afdoeningen.

Wie ben jij?
Je bent een universitair opgeleide civielrechtelijke specialist, 
die affi niteit heeft met het strafrecht en kennis heeft van 
het bestuurlijk en politiek netwerk waarin het OM opereert. 
Je hebt minimaal zes jaar relevante werkervaring, bij 
voorkeur als advocaat. Aantoonbare zelfstandige (civiele) 
proceservaring is daarbij een vereiste.

Meer informatie
Solliciteren kan tot en met 28 oktober 2022. De uitgebreide 
vacaturetekst vind je op werkenbijhetom.nl/vacatures of 
scan de QR code. 

Voor meer informatie over de functie 
neem contact op met Marije van den 
Bergh op 088-6992450.

Het gezelligste kantoor in hartje Amsterdam heeft weer 
plek voor een advocaat, liefst gespecialiseerd in één of 
meer van de volgende gebieden: bestuursrecht, vreemde-
lingenrecht en/of ondernemingsrecht.

Wij zijn met 6 advocaten en er is een fi jne werkplek met 
faciliteiten beschikbaar tegen een zeer redelijke prijs. Neem 
contact op met Karin Boukema of met Erik Jan Loos op 
nummer 020 320 00 46, dan bespreken we de mogelijkhe-
den.

Marnixstraat 184
1016 TH Amsterdam
T  020 320 00 46
F  020 626 47 26
E  boukema@loosboukema.nl
I  www.loosboukema.nl

Wij zoeken versterking!

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. 

WIJNKAMP 
Rechtsanwaltskanzlei / Lawfi rm

Nederlandstalig advocatenkantoor gevestigd in Oostenrijk.

Communicatie in de Nederlandse taal
Bergsportrecht | Skirecht | Letselschade | Strafrecht

Internationaal handelsrecht en vakantiehuizenproblematiek

Gewerbegebiet 3 / Top 5
6493 Mils bei Imst • Tirol • Austria

T:  0043 - 5418 20 400 M: offi ce@wlawfi rm.eu W: www.bergsportrecht.eu
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H et verschoningsrecht is een kostbaar goed. Een 
kwetsbaar koord waarop rechtzoekende en advo-
caat (maar ook arts en patiënt enzovoort) zich be-

wegen om in vrijheid te kunnen verkeren. Door het verscho-
ningsrecht kan de rechtzoekende vrijelijk – en dus in alle 
privacy – zijn problemen aan de advocaat voorleggen, zodat 
die de rechtzoekende kan bijstaan.
Dat uitgangspunt staat als een huis. Het logische gevolg is 
dat niemand – en dus zeker ook niet de opsporende over-
heid – zich bemoeit met en inzage neemt of krijgt in het ver-
trouwelijke verkeer dat onder het verschoningsrecht valt.
De laatste jaren is, na een periode van relatieve rust, veel te 
doen over het verschoningsrecht. Zeker in de sfeer van de 
strafrechtspleging lijken Openbaar Ministerie (OM) en ad-
vocatuur vaker en feller tegenover elkaar te staan bij dit on-
derwerp. Het verschoningsrecht, veel meer omvattend dan 
die strafrechtspleging, geldt voor alle advocaten en andere 
erkende geheimhouders. Toch is het niet zonder logica dat 
het debat vooral in het strafrecht gevoerd wordt. Daar toont 
zich de opsporende overheid en doet een eventuele schen-
ding van het verschoningsrecht pijn, in de zin dat het bloot-
leggen van het vertrouwelijk verkeer tussen advocaat en 
 cliënt-verdachte bewijs tegen die verdachte kan opleveren 

gedrangin
Verschoningsrecht

het

of aanknopingspunt kan zijn voor nader onderzoek. De dis-
cussie is op zichzelf van belang. Ze gaat verder dan het straf-
recht, nu inperkingen van het verschoningsrecht (rechtens 
of feitelijk) niet beperkt zullen blijven tot het strafrecht. Het 
uitlichten van enkele thema’s in de discussie kan dat inzich-
telijk maken. Hierna worden die behandeld. Vervolgens is 
de vraag hoe het verder moet. Wie bijvoorbeeld kijkt naar de 
Box-zaak ziet een grote tegenstelling, een fel OM, een strijd-
vaardige advocatuur. Toch lijkt er wel een weg voorwaarts te 
zijn, als tenminste de overheid systeemaanpassingen door-
voert. Ook die worden hierna behandeld.

THEMATIEK VAN HET DEBAT
Er zijn legio redenen waarom het debat over het verscho-
ningsrecht in de strafrechtspleging de laatste periode op-
laait. Belangrijk thema bij veel van de discussie is digitali-
sering. Doordat bijna al ons verkeer digitaal plaatsvindt en 
er heel veel bewaard wordt (zowel in apps als in digitale op-
slag van bestanden, in het bijzonder ook van e-mails), zijn 
de strafvorderlijke beslagen uitgedijd. De opsporing en OM 
hebben daarop geen echte strategie ontwikkeld. Dit bete-
kent dat in veel gevallen een datahonger die hollebolle gijs 
jaloers zou maken zich van de opsporing meester maakt. 

In de strijd om het verschoningsrecht staat een 

fel OM tegenover een strijdvaardige advocatuur. 

Advocaten Robbert de Bree en Ybo Buruma 

zien een weg die uit de impasse voert, met een 

belangrijke rol voor de rechter-commissaris.

 door  Robbert de Bree 
& Ybo Buruma
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Omdat het kan, wordt zo veel mogelijk data beslagen of bij 
derden gevorderd. Opsporing en OM stellen in de praktijk 
weinig paal en perk aan de beslagomvang waardoor enor-
me hoeveelheden data hun weg naar het strafvorderlijk on-
derzoek vinden. Als zich daarin eenmaal verschoningsrecht 
materiaal bevindt – bijvoorbeeld als gevolg van een te om-
vangrijk beslag of een te ruim omschreven vordering van het 
OM – is het vervolgens een klus dat erin te identificeren en 
het eruit te halen. Het is dus in de eerste plaats zaak om te 
voorkomen dat verschoningsgerechtigd materiaal in beslag 
wordt genomen of wordt gevorderd.
Onvermijdelijk gevolg van een (te) ruim beslag of (te) ruime 
vordering, is vervolgens de last die het filter- en schonings-
proces met zich brengt: als niet aan de poort geselecteerd 
wordt, moet dat immers later gebeuren. Dat is ingewikkeld, 
duurt lang en staat aan voortvarende opsporing in de weg, 
zo is niet zelden de gedachte vanuit de opsporing. Immers, 
de data die bij een verdachte in beslag is genomen en waar 
verschoningsrecht materiaal in (kan) zit(ten), gaat naar de 
rechter-commissaris en onder leiding van die rechter-com-
missaris wordt het proces van filteren en schonen uitge-
voerd (artikel 98 Sv). Die als last(ig) ervaren procedure vormt 
de achtergrond van het slepende debat tussen het OM en 
 Stibbe in/omtrent de Box-zaak. Wat daar speelt, is in de kern 
genomen een voorbeeld van de creatieve oplossing die de 
opsporing en het OM steeds vaker zoeken om het rechter-
commissaristraject te vermijden en zo ook de verschonings-
gerechtigde (aan wie het oordeel over zijn verschoningsrecht 
als eerste toekomt) buitenspel te zetten. Daarbij speelt mee 
dat opsporing en OM weten dat veel van de mogelijk rele-
vante data zich in bestanden en e-mails bevindt en dat die 
niet alleen bij een betrokkene (bedrijf of individu) zelf te 
vinden is. Veelal zal deze data keurig gehost en opgeslagen 
worden door een externe dienstverlenende partij, van klein 
tot Microsoft. Een dergelijke externe dienstverlenende par-
tij beschikt niet over een eigen verschoningsrecht, heeft zelf 
geen idee wat de inhoud van de gevorderde data is en zal in 
de praktijk dan ook geen beroep op het (afgeleide) verscho-
ningsrecht (kunnen) doen.
In plaats van een doorzoeking te doen bij de betrokkene 
en zo de data in beslag te nemen, wordt dus regelmatig ge-
bruikgemaakt van onderdelen van de bijzondere opspo-
ringsbevoegdhedenwetgeving waardoor diezelfde data bij 
een derde (de dienstverlener) kan worden gevorderd. Met als 
bijzonderheid: dergelijke bijzondere opsporingsbevoegdhe-
den kunnen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld beslag bij de 
betrokkene zelf, heimelijk worden uitgevoerd. Cliënt noch 

advocaat draagt dan kennis van het feit dat verschoningsge-
rechtigd materiaal bij een derde gevorderd wordt.
Het OM stelt, op basis van artikel 126aa Sv (dat gaat over ver-
nietiging van materiaal verkregen door dergelijke bijzonde-
re opsporingsbevoegdheden), dat hij zelf gaat over het pri-
maire filterproces omtrent verschoningsrechtmateriaal. 
Daar zou de rechter-commissaris geen (primaire) rol heb-
ben, aldus het OM. Er wordt door het OM daarbij gewerkt 
met geheimhouderofficieren van justitie (een functie zon-
der wettelijke basis). Die sturen geheimhoudermedewer-
kers van de opsporing (de FIOD in voorkomende gevallen) 
aan, die, kortweg, het verschoningsrechtmateriaal in derge-
lijke data selecteren en beoordelen. Wordt dat soort mate-
riaal onderschept, dan wordt het in de IT-omgeving van de 
opsporing op grijs gezet (een digitaal slot met sleutel enkel 
bij de geheimhoudermedewerker/-officier). Deze werkwijze 
wordt door het OM geduid als de interne bestendige en met 
waarborgen omklede werkwijze. Daarmee zou de bescher-
ming van het verschoningsrecht verzekerd zijn.
Het OM verdedigt in de Stibbe-zaak dit beleid inmiddels 
met grote geestdrift en is doende een aanwijzing op te stel-
len met betrekking tot de omgang met geheimhouders-/ver-
schoningsrechtinformatie die op deze leest is geschoeid. 
Toch bleef dit (al, naar nu blijkt, sinds in ieder geval 2014 be-
staande) beleid tot voor kort onbekend. Eerst in en door de 
Stibbe-zaak is het in de openbaarheid gekomen.1

Na stevige kritiek van onder andere de orde, maar ook de 
voorzieningenrechter in de Stibbe-zaak, is het nu voorge-
nomen beleid wat aangepast.2 De kern blijft evenwel dat het 
OM twee regimes ziet, dat van het databeslag bij de betrok-
kene (of juister: het reguliere databeslag) en dat bij de der-
de (of juister: met gebruikmaking van de bijzondere opspo-
ringsbevoegdheden).
Saillant is dat juist in de onderliggende zaak bij Stibbe (het 
Box-onderzoek) inzage werd genomen in verschonings-
rechtdata door opsporingsambtenaren van het onderzoek-
steam en dat er ook overigens bij het interne proces binnen 
de FIOD behoorlijk wat mis ging (zo werd het digitale slot 
niet goed op de data gehouden).3 Bijzonder is dat Stibbe zich 
niet alleen kranig weert tegen die inmenging, maar inmid-
dels met verve ten strijde trekt om bloot te leggen op welke 
wijze de opsporing kennisneemt van verschoningsgerech-
tigde informatie.
Wie met een schuin oog naar de materie kijkt, zou kunnen 
denken dat OM en advocatuur allebei wat water bij de wijn 
kunnen doen. Zo heeft het OM weleens naar voren gebracht 
dat de verdedigende advocatuur het verschoningsrecht als 
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procedureel wapen gebruikt; zand in de machine van de op-
sporing lijkt de gedachte.4 En zo is bijvoorbeeld door de ad-
vocatuur naar voren gebracht dat het OM zand in de ogen 
van de rechterlijke macht en advocatuur heeft gestrooid 
door de voornoemde beleidslijn geheim te houden.5

Toch is hier iets anders aan de hand. Het OM en de opsporing 
trachten immers de geëigende procedure bij de rechter-com-
missaris te vermijden door ‘derdenbeslag’ waarbij het naar 
eigen zeggen een andere procedure kan voeren. Een procedu-
re waarin hij zelf de pen voert. Dat is evenwel niet juist. Niet 
alleen kent de wet, inzonderheid artikel 126aa Sv, daarvoor 
geen basis.6 Het is vooral ook een achterhoedegevecht. De wet 
die komen gaat, Modernisering Strafvordering, kent immers 
ook niet zo’n twee-regimesstelsel voor het verschonings-
recht.7 Dat is volstrekt logisch omdat het beginsel van het ver-
schoningsrecht simpelweg met zich brengt dat de opsporing 
en het OM zich niet met de inhoud van dergelijke data heb-
ben te bemoeien, laat staan ervan kennis hebben te nemen. 
Weliswaar is het verschoningsrecht niet absoluut; het mag 
niet wijken voor praktische bezwaren. Daaraan staan wetten 
in de weg.
De uitleg van het OM, de trouvaille van het twee-regimesstel-
sel, heeft veel weg van good cause circumvention. Zo kan de 
moeizame weg langs de rechter-commissaris worden ver-
meden en de opsporing effectief en efficiënt blijven (kan de 
gedachte zijn). Maar omzeiling blijft omzeiling.8 Het grotere 
effect is uiteraard de ondermijning van het vertrouwen in de 
overheid en het chilling effect dat dit kan hebben op de bur-
ger die zich tot de verschoningsgerechtigde wendt. Die laat-
ste onderwerpen zijn hoeksteen voor het EHRM in de recht-
spraak op dit vlak. Uit die rechtspraak blijkt overigens dat 
het juridisch kader, inclusief de feitelijke uitwerking daar-
van, vis-à-vis verschoningsrechtmateriaal duidelijk en voor-
zienbaar moeten zijn en dat de waarborgen ter bescherming 
van het verschoningsrecht concreet en effectief moeten zijn, 
zowel juridisch als in de praktijk.9

Bij dit alles valt op dat juist de houding van het OM, met een 
verbeten opstelling, deels tegen beter weten in, het geheel 
geen goed doet.10 Verwacht had mogen worden dat het OM 
zijn beleid zelf openbaar had gemaakt; geheim beleid en ge-
heime bevoegdheden riskeren willekeur en inspireren geen 
vertrouwen.11 Verwacht zou ook mogen worden dat van-
uit het OM de zorgen over het waarborgen van het verscho-
ningsrecht niet alleen in woord, maar vooral in daad zouden 
worden omarmd. En dat met de betrokken partijen, rechter-
lijke macht, advocatuur en opsporing zou worden gezocht 
naar oplossingen die voldoen aan – ten minste – de eisen 
zoals het EHRM die heeft geformuleerd. Die houding wordt 
door het OM tot op heden niet aangenomen. Dat is spijtig 
want oplossingen zijn wel degelijk denkbaar.

NAAR EEN (RECHTERLIJKE) WERKWIJZE 
GEHEIMHOUDERSDATA
Wie bij dit vraagstuk in termen van oplossingen wil denken, 
moet onderkennen dat de leidende rol bij het filter- en scho-

ningsproces bij de rechter-commissaris ligt. Alleen dan 
wordt het verschoningsrecht geborgd. Het oordeel over de 
verschoning ligt bij de verschoningsgerechtigde en de toets 
daarop ligt bij de rechter-commissaris.12

Om dit systeem goed te laten lopen, zeker in omvangrijk da-
tabeslagen, is het van belang dat er een goed uitgerust lan-
delijk kabinet rechter-commissaris komt met eigen onder-
steuning op IT-gebied en eigen IT-omgeving. Nu nog worden 
die mankracht en hardware op afroep ‘geleend’ van de op-
sporing en is iedere rechter-commissaris zelf verantwoorde-
lijk. Dit komt neer op het telkens weer opnieuw uitvinden 
van hetzelfde wiel, wat al ingewikkeld genoeg is. De wetge-
ver voorziet nog niet in zo’n landelijke aanpak, ook niet bij 
Modernisering Strafvordering, maar het is de enige solide 
basis om in de toekomst de hoeveelheden data te verwerken 
die de opsporing in beslag neemt. Natuurlijk zou het goed 
zijn als de datahonger vermindert, maar dan nog blijft de 
omvang te groot om dit ongecoördineerd te lijf te gaan.
Bij de wijze van aanpak door de rechter-commissaris zal de 
variant van het derdenbeslag een bijzondere blijven, al is het 
maar omdat de verdachte (en dus ook diens advocaat) vaak 
onkundig is van dit beslag. Daar kunnen goede opsporings-
redenen voor zijn en dus moet de rechter-commissaris aan 
de slag zonder gedetailleerde informatie over de geheim-
houders. Dit betekent dat een andere aanpak, dan die tot 
op heden werd gebezigd, gewenst is. Bij deze aanpak zal de 
borging van het verschoningsrecht voorop moeten staan; 
indien het verschoningsrecht niet geborgd kan worden, zal 
het opsporingsonderzoek dan ook uitstel moeten dulden.13 
Waar het OM of de opsporing weet heeft van betrokkenheid 
van geheimhouders, behoren zij dat aan de rechter-commis-
saris te melden bij aanleveren van het beslag.
In algemene zin is het nodig dat een systeem wordt geïntro-
duceerd à la de nummerherkenning bij taps. De gegevens 
van alle bekende geheimhouders – ten minste alle advoca-
ten, notarissen en artsen – zouden geautomatiseerd door de 
data gehaald kunnen worden.14 En uiteraard, anderen, zo 
daartoe aanwijzingen bestaan.
Die data kan vervolgens in opdracht van de rechter-com-
missaris uit het digitale beslag worden ‘gesneden’ door een 
nieuwe kopie te maken minus deze data. Met de uitgesne-
den data kan de opsporing vervolgens aan de slag. De erva-
ring leert dat het hierbij gaat om bijna de gehele omvang van 
het beslag (vaak is het verschoningsrechtmateriaal slechts 
enkele procenten groot). Dit lost ook de praktijk van het uit-
grijzen op die niet waterdicht is en niet echt ontoegankelijk 
maakt.15 De bij de rechter-commissaris achtergebleven da-
taset kan dan bewaard blijven totdat deze, zo nodig, nader 
is beoordeeld (het gaat immers om potentieel verschonings-
gerechtigd materiaal).16 Omdat nou juist dat beoordelen veel 
tijd kost en de extra data die het de opsporing oplevert (die 
dus uiteindelijk niet onder het verschoningsrecht valt) zel-
den het opsporingsverschil maakt, zou het beter zijn die uit-
snede gewoonweg buiten beschouwing te laten.
De inhoudelijke beoordeling van het verschoningsrecht ligt 



97

juridisch  opinie

Advocatenblad 2022  08

verschoningsrecht vallende informatie geen kennis mag worden 
genomen behalve wanneer de rechter-commissaris in streng 
genormeerde gevallen anders beslist.’

8 Vgl. CAG Harteveld 5 juli 2022, ECLI:NL:PHR:2022:647; 
Rb. Rotterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6676; Rb. 
Den Haag 16 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13758; 
Hof Den Haag 24 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:87.

9 Zie onder meer EHRM 17 december 2020, ECLI:CE:ECHR:202
0:1217JUD000045918 en EHRM 16 november 2021, ECLI:CE: 
ECHR:2021:1116JUD000069819.

10 Denk in dit verband, naast de discussie over artikel 
126aa Sv, ook aan andere discussies ten aanzien van het 
verschoningsrecht, zoals bijvoorbeeld de discussies over in-
house counsels, e-mails aan advocaten in de ‘cc’, corpora 
& instrumenta delicti en de – veelal te enge – opvatting 
wanneer informatie aan een advocaat is toevertrouwd. 
Een greep uit recente rechtspraak inzake deze onderwerpen 
toont het belang van een kritische houding ten opzichte 
van de stellingen van het OM. Zie onder meer: Rb. 
Rotterdam 22 juni 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:5019, HR 
21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:751 en HR 24 mei 2022, 
ECLI:NL:HR:2022:760.

11 Zie ook de veelvuldig herhaalde overweging van het EHRM: 
‘Especially where a power of the executive is exercised 
in secret, the risks of arbitrariness are evident’ (zie onder 
meer EHRM 2 augustus 1984, ECLI:CE:ECHR:1984:0802J
UD000869179).

12 Zie onder meer artikel 98 Sv, alsmede voornoemde uitspraken. 
Ter illustratie wordt gewezen op Rb. Amsterdam 7 juni 2022, 
ECLI:NL:RBAMS:2022:3127.

13 Zie ook de wetgever bij Modernisering Strafvordering 
(MvT, p. 465-466): ‘In uitzonderlijke gevallen zal de 
verschoningsgerechtigde niet (direct) op de hoogte zijn van 
de inbeslagneming van voorwerpen of van het overnemen 
van gegevens. Het gaat dan om gevallen waarin het 
uitreiken of achterlaten van het bewijs van de uitoefening van 
bevoegdheden wordt uitgesteld, omdat het belang van het 
onderzoek dit dringend vereist (zie de artikelen 2.7.6 en 2.7.36). 
In die gevallen zal ook de beslissing over de kennisneming van 
de gegevens moeten worden uitgesteld: de informatie wordt 
dan bewaard, maar er wordt (nog) geen kennis van genomen. 
Het kan om voornoemde redenen immers niet zo zijn dat een 
beslissing over de kennisneming wordt genomen, zonder dat 
de verschoningsgerechtigde in de gelegenheid is geweest zijn 
standpunt kenbaar te maken.’

14 Zie T. Spronken, ‘Verschoningsrecht en “repressieve” druk’, 
NJB 2022/1188. Een dergelijke werkwijze dekt mogelijk niet 
alles. Verschoningsrechtmateriaal van buitenlandse advocaten, 
artsen, geestelijken en afgeleid verschoningsgerechtigden 
zou immers niet worden geraakt. Indien aanwijzingen 
zouden bestaan dat dergelijk materiaal zich (mogelijk) in het 
derdenbeslag bevindt, lijkt uitstel dan ook geboden.

15 Geen van de IT-systemen van de opsporing, althans niet in 
de huidige configuratie en voor zover bekend überhaupt, kan 
permanent ontoegankelijk maken in de zin van slot erop sleutel 
weg. Vgl. ook HR 20 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1257 
waarin die vraag speelt.

16 Indien de opsporing, mogelijk in het licht van voornoemde 
datahonger, meent dat nadere uitfiltering noodzakelijk is, 
kunnen specifiekere zoektermen worden gebruikt. In de 
praktijk worden op dit moment vaak (nauwere) zoektermen 
aangeleverd door het OM (om de reikwijdte van het beslag 
in te perken) en de verdediging (om naar de betrokken 
verschoningsgerechtigden te zoeken), waarna de gegevens die 
op basis van die zoektermen mogelijk verschoningsgerechtigd 
zijn kunnen worden beoordeeld door de betrokken 
verschoningsgerechtigde. Wanneer (zeer) vele verschillende 
verschoningsgerechtigden in een zaak betrokken zijn, wordt die 
beoordeling ook wel overgelaten aan een vertegenwoordiger 
van de orde of aan de raadsman van de verdachte.

17 HR 1 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC9066.

– Robbert de Bree en Ybo E.A. Buruma zijn 
beiden advocaat bij Wladimiroff Advocaten 
in Den Haag.

Noten

1 Zie Rb. Oost-Brabant 22 maart 2022, 
ECLI:NL:RBOBR:2022:1035; https://www.advocatenorde.nl/
nieuws/om-handleiding-verwerking-geheimhouderinformatie-
miskent-verschoningsrecht. 

2 https://www.om.nl/documenten/richtlijnen/2022/04/19/
voorlopig-beleid-uitspraak-kort-geding-verschoningsrecht. 

3 Zie onder meer Rb. Oost-Brabant 22 maart 2022, 
ECLI:NL:RBOBR:2022:1035, r.o. 4.23.

4 https://www.om.nl/actueel/nieuws/2019/06/07/om-en-fiod-
willen-procedures-voor-verschoningsrecht-effectiever-en-
duidelijker-maken.

5 https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/over-de-geheime-
en-onrechtmatige-werkwijze-van-het-om-amp-de-fiod-bij-het-
vorderen-van-e-mails-in-strafzaken.

6 Zie D.R. Doorenbos, ‘E-mails en verschoningsrecht – 
kortsluiting bij het OM’, NJB Blog 18 september 2022.

7 Zie onder meer de memorie van toelichting bij Modernisering 
Strafvordering, p. 22: ‘Kern van de regeling is, net als 
in het geldend recht, dat zulke gegevens [waarover het 
verschoningsrecht zich uitstrekt] niet mogen worden 
inbeslaggenomen en overgenomen en dat van de onder het 

bij de verschoningsgerechtigde met toets door de rechter-
commissaris.17 Bij een zeer omvangrijk aantal geheimhou-
ders ten aanzien van de(zelfde) betrokkene kan mogelijk de 
advocaat of raadsman van die betrokkene een leidende rol 
bij die beoordeling vervullen, al dan niet aangevuld door de 
deken. Dit betekent overigens wel dat het dekenaat ook ca-
paciteit zal moeten inruimen voor deze taak (nu komt de be-
trokkenheid immers slechts sporadisch voor).

OPLOSSEN VERGT VERANDERING
De oplossing voor veel van de gesignaleerde onderwerpen 
ligt niet in het felle debat dat het OM voert. Van hem mag 
meer worden verwacht. Het idee van de eigen rol bij het fil-
ter- en schoningsproces is een onhoudbaar standpunt dat 
zo nodig een aanwijzing van minister vergt (in de zin van ar-
tikel 127 RO). Het staat in de weg aan borging van het ver-
schoningsrecht; ook blokkeert het een effectief en efficiënt 
opsporingsproces.
Voor de meer structurele oplossingen, die er zoals uitge-
licht wel degelijk zijn, is deels ander beleid nodig en is deels 
de wetgever aan zet. Veel budgettaire consequenties hoeft 
het niet te hebben. De ambtenaren die nu nog door het OM 
en de opsporing worden ingezet voor selectie en beoor-
deling van geheimhouderinformatie worden immers be-
taald door de Staat; zij kunnen worden overgeheveld naar 
de rechterlijke macht. Wel vergen deze oplossingen hel-
dere, voorzienbare en effectieve regels vanuit de wetgever. 
De rechterlijke macht, advocatuur en OM zouden dergelijk 
beleid (vervolgens) gezamenlijk verder moeten ontwikke-
len om tot een werkwijze te komen die recht doet aan het 
 verschoningsrecht.

https://www.advocatenorde.nl/nieuws/om-handleiding-verwerking-geheimhouderinformatie-miskent-verschoningsrecht
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/om-handleiding-verwerking-geheimhouderinformatie-miskent-verschoningsrecht
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/om-handleiding-verwerking-geheimhouderinformatie-miskent-verschoningsrecht
https://www.om.nl/documenten/richtlijnen/2022/04/19/voorlopig-beleid-uitspraak-kort-geding-verschoningsrecht
https://www.om.nl/documenten/richtlijnen/2022/04/19/voorlopig-beleid-uitspraak-kort-geding-verschoningsrecht
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INLEIDING

D e afgelopen Kroniekperiode1 kenmerkt zich door 
het woord ‘crisis’. Corona is nog niet uitgewoed, 
de apenpokken kwamen erbij, de toeslagen affaire 

houdt aan, de stikstofcrisis zit muurvast, de oorlog in 
 Oekraïne duurt voort, net als de energieprijzencrisis en 
de hoge inflatie en de asielzoekersellende blijft op mens-
onterende wijze de spuigaten uitlopen. Met een lichte op-
luchting constateren we dat er gelukkig geen sprake is van 
crisis in ons vermogensrecht. Wat niet wegneemt dat er 
 genoeg vermeldenswaardige arresten door de Hoge Raad 
zijn gewezen.2 Achtereenvolgens nemen wij u in dat kader 
mee naar het contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, 
het goederenrecht en, tot slot, enkele varia.

CONTRACTENRECHT
Op contractenrechtelijk terrein is gedurende het afgelopen 
Kroniekjaar het nodige gebeurd. Wij bespreken allereerst 
de problematiek van de reikwijdte van contractuele verbo-
den op het gebied van overdraagbaarheid van vorderingen 
op naam en de daaraan gerelateerde vraag of een dergelijk 
contractueel overdraagbaarheidsverbod ook een verpan-
dingsverbod impliceert. Vervolgens komen arresten op het 
gebied van de klachtplicht aan de orde, alsmede over de wet-
telijke handelsrente, een uitspraak over de kracht van toe-
zeggingen en de vraag of een overeenkomst tegen de wil 
van een partij tot stand kan komen. Daarna passeren nog 
de contracteerplicht voor banken, een tweetal zaken op het 
gebied van uitleg, een kwestie op het gebied van algemene 
voorwaarden, het corona-arrest, conformiteits kwesties en 
de Didamzaak de revue. Het contractenrechtelijke hoofd-
stuk wordt afgesloten met bemiddeling, de vraag welke 
sancties precies passen bij welke schendingen van infor-
matieplichten door handelaren in relatie tot consumenten 
en een zaak over bankgaranties als vervangende zekerheid 
voor gelden in depot.

 k roniek

Vermogensrecht

Overdrachts- en verpandingsverboden
Overdrachts- en verpandingsverboden zijn in ons civiele 
recht al decennialang niet echt een rustig bezit te noemen. 
Dat komt omdat de belangen op dit terrein (zeer) aan zienlijk 
genoemd kunnen worden. Aan de kant van de opstellers van 
dit soort contractuele verboden wordt daarbij naar voren 
 gebracht dat zij het te beschermen belang dienen dat een 
partij bij een overeenkomst erop mag vertrouwen dat hij 
niet zomaar door een derde wordt besprongen op grond van 
een aan deze door de wederpartij overgedragen vordering. 
 Immers, die derde weet niets van de historie van het contract 
of van hoe partijen zich over en weer tot elkaar hebben ge-
dragen. Dat brengt dat de benodigde  nuance in (proce dures 
omtrent) zo’n opgeknipte contractuele verhouding niet zel-
den ver te zoeken is. Sterker nog: omdat de derde voor het 
verkrijgen van de vordering zal hebben betaald, dient zo’n 
derde meestal uitsluitend het eigen incasso belang.
Critici van dit soort verbodsclausules wijzen vaak op het 
financierings belang dat meespeelt. Ondernemingen kun-
nen vaak alleen financiering vanuit financiële instellingen 
verkrijgen indien die daartegenover zekerheid verkrijgen, 
hetgeen wordt bereikt door bestaande of toekomstige vorde-
ringen op contractuele wederpartijen aan die instellingen 
over te dragen, dan wel te verpanden. Te veel ruimte voor 
dit soort contractsclausules raakt daarmee de financier-
baarheid van ondernemingen en loopt voorts uit de pas bij 
diverse andere landen, waaronder Duitsland en Oostenrijk.
In 2003 heeft de Hoge Raad3 aan de opstellers van dit soort 
verbodsclausules vrij baan gegeven door, kort gezegd, te 
bepa len dat een dergelijke bepaling goederenrechtelijke 
werking toekomt doordat zij ertoe leidt dat de vordering 
waarop het verbod ziet in absolute zin niet overdraagbaar is. 
In 2014 ziet de Hoge Raad4 de kritiek onder ogen die op de 
uitspraak inzake Oryx/Van Eesteren is gevolgd, maar geeft 
hij te kennen daarvan niet te willen terugkomen omdat de 
uitspraak in lijn is met de wettekst en wetsgeschiedenis en 
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omdat moet worden aangenomen dat de praktijk zich hier-
op heeft ingesteld. Echter, hij voegt daaraan vervolgens toe 
dat als uitgangspunt bij bedingen die de overdraagbaarheid 
van vorderingen uitsluiten, moet worden aangenomen dat 
zij uitsluitend verbintenisrechtelijke werking hebben, tenzij 
uit de – naar objectieve maatstaven uit te leggen – formu-
lering daarvan blijkt dat goederenrechtelijke werking is 
 beoogd. Toch alsnog een aanzienlijke beperking van de 
reikwijdte van dit soort bedingen dus.
Een vraag die in Coface/Intergamma niet is beantwoord, is 
de kwestie of een overdraagbaarheidsverbod met goederen-
rechtelijke werking meebrengt dat de vordering ook niet 
kan worden verpand. Die vraag wordt nu in HR 1 juli 2022, 
ECLI:NL:HR:2022:982 (Rabobank/Ten Berge q.q.) bij wege 
van proefprocedure aan de Hoge Raad voorgelegd. In de 
litera tuur bestaan (weer) twee scholen, een die zonder meer 
een bevestigende beantwoording van de vraag bepleit en 
een tweede die vindt dat het een uitlegvraag betreft die 
van geval tot geval moet worden beoordeeld. De Hoge Raad 
kiest voor de eerste route omdat artikel 3:228 BW bepaalt 
dat rechten van pand of hypotheek kunnen worden geves-
tigd op goederen die voor overdracht vatbaar zijn. Daarom 
leidt een beding dat de overdraagbaarheid met goederen-
rechtelijke werking uitsluit, dus5 tot onverpandbaarheid van 
dat vorderingsrecht.

Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden
Blijkens de conclusie van A-G Rank-Berenschot ligt er 
 inmiddels (sinds 2 juni 2020) een wetsontwerp6 waarmee de 
wetgever een sterke beperking beoogt van de mogelijk heden 
om de overdraagbaarheid of verpanding van vorderings-
rechten contractueel te verbieden. Dergelijke verboden wor-
den, als dit wetsvoorstel het haalt, getroffen door nietig-
heid op de voet van een nieuw derde lid van artikel 3:83 BW.7 
In een nieuw vierde lid van dit artikel wordt de toepassing 
van lid 3 uitgezonderd voor onder meer geldvorderingen uit 
hoofde van betaal- of spaarrekeningen en die uit hoofde van 
krediet- of geldleningsovereenkomsten waarbij aan de kant 
van de kredietgever meerdere partijen betrokken zijn of zul-
len zijn. In HR 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1274 (Immo-
bile/Promontoria c.s.) had de Hoge Raad nog bepaald dat de 
aard van een vorderingsrecht van een bank op een ban caire 
cliënt zich niet verzet tegen het overdragen van dat recht 
aan een niet-bank, ook niet als de cliënt een consument is 
en dat de bancaire zorgplichten bij cessie niet overgaan op 
een niet-bank, maar dat die laatste wel haar gedrag mede 
moet laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van 
de leningnemer als gevolg waarvan een eigen zorgplicht kan 
worden aangenomen die vergelijkbaar is met de bancaire 
zorgplicht. Wat ons betreft een heel elegant geformuleerde 
beslissing.
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Intussen is de verhouding tussen deze twee arresten van 
de Hoge Raad en de plannen van de wetgever niet altijd 
even helder. De wetgever zou er goed aan doen om die ver-
houding bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel te 
 verduidelijken.

Klachtplicht
Op het gebied van de klachtplicht was al veel gebeurd, maar 
zijn recent toch weer twee nieuwe lootjes aan de stam toe-
gevoegd. Een herbevestiging dat de klachtplicht niet ambts-
halve mag worden toegepast vond plaats in HR 22 april 2022, 
ECLI:NL:HR:2022:582 (Dutch Campers), een zaak over gebre-
ken in een camper die was omgebouwd vanuit een bestel-
bus. De zaak heeft een belang van EUR 16.795; hoe  treurig 
(of misschien hoe mooi dat ook dit soort zaken nog hun weg 
in het judicieel systeem kunnen vinden), want de Hoge Raad 
besluit tot vernietiging van het arrest van het hof, als gevolg 
waarvan de zaak mogelijk nog (lang) niet klaar is. 
Het hof had de vordering van eiser ontzegd omdat 
niet tijdig was geklaagd. De Hoge Raad overweegt 
(in drieformatie) dat de gedingstukken geen ande-
re conclusie toelaten dan dat Dutch Campers niet 
het verweer heeft gevoerd dat niet tijdig is  geklaagd 
en dat de centrale cassatieklacht op het gebied van 
ten onrechte ambtshalve toetsing door het hof, dus 
slaagt (en hij verwijst nog naar HR 12  december 
2014, ECLI:NL:HR:2014:3593 (Far Trading/Edco II). 
Zo, die staat.
Een niet alledaags gevalletje betreft HR 15 oktober 
2021, ECLI:NL:  HR:2021:1536, een zaak omtrent een 
advocaat die (het betreft letselschade ontstaan op 
2 maart 2005) wel een tweetal brieven (van 23 novem-
ber 2006 en 17 januari 2007) naar betrokken weder-
partijen uitstuurt en ook een toevoeging aanvraag en 
verkrijgt, maar vervolgens om niet geheel dui delijke 
redenen niets meer aan de zaak doet. Een opvolgend 
advocaat stuurt op 10 september 2012 een aansprakelijkstel-
ling aan de eerste advocaat wegens, kort gezegd, het laten 
verjaren van de zaak. De rechtbank wijst de vordering toe, 
maar het hof vernietigt en wijst alsnog af omdat niet tijdig 
is geklaagd. De Hoge Raad vernietigt omdat in cassatie vast-
staat dat de advocaat na 17 januari 2007  feitelijk niet meer de 
belangen van eiser heeft behartigd en iedere verdere presta-
tie achterwege heeft gelaten. Op een der gelijk nalaten om 
een overeengekomen prestatie te verrichten, is artikel 6:89 
BW niet van toepassing, aldus de Hoge Raad (wederom in 
drieformatie), onder verwijzing (met vgl.) naar HR 23 maart 
2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3531 (Brocacef/ Simons), rov. 4.3.8 
Zo weten we dat ook die uitspraak (de klachtplicht ziet op 
ondeugdelijke prestaties maar niet op geheel achterwege 
blijvende prestaties) nog staat.9

Wettelijke handelsrente
In een geschil over de vernietiging van koopovereen komsten 
veroordeelt het hof de verkoper tot terugbetaling van de 

koopsommen wegens dwaling en tot betaling van de wet-
telijke handelsrente over de terug te betalen koop sommen, 
omdat de verkoper geen toegespitst verweer heeft gevoerd 
tegen de rentevordering van de koper.10 De Hoge Raad grijpt 
in en overweegt dat het hof gehouden was om te onderzoe-
ken of er een rechtsgrond bestond voor toewijzing van de 
vordering tot vergoeding van de wettelijke handels rente, 
ook bij gebreke van verweer. Het hof heeft ten onrechte de 
wettelijke handelsrente toegewezen, terwijl het in casu niet 
gaat om een contractspartij die op grond van een handels-
overeenkomst een geldsom verschuldigd is. Het gaat hier 
om het geval dat de verkoper als gevolg van de vernietiging 
van de koopovereenkomsten de betaalde koopsommen 
moet terugbetalen. Deze ongedaanmakings verbintenis is 
dus niet gebaseerd op overeenkomst, maar op de wet waar-
door de ongedaanmakingsverbintenis buiten het bereik 
van artikel 6:119a BW valt.11

De Hoge Raad gaat over tot vernietiging, maar slechts voor 
zover die ziet op de toewijzing van de wettelijke handels-
rente. Hij doet zelf de zaak verder af en veroordeelt de ver-
koper tot betaling van de wettelijke rente (artikel 6:119 BW), 
overeenkomstig de conclusie van de A-G.

Toezeggingen
De juridische bindingskracht van toezeggingen, met name 
aan die welke afkomstig zijn van overheden, lijkt de laat-
ste decennia aan een opmars bezig, zowel in het publiek-
recht als in het privaatrecht. Een vrij sprekend, privaatrech-
telijk, voorbeeld daarvan bood HR 19 juni 2015, ECLI:NL: 
HR:2015:1683, NJ 2016/1, waar een architect met succes be-
toogde dat niet-nakoming van een toezegging van B&W om 
een voormalige dienstwoning op te nemen in het ontwerp-
bestemmingsplan met de bestemming ‘woondoeleinden’, 
onrechtmatig jegens hem was, ook al had het bestemmings-
plan formele rechtskracht.12 Tjong Tjin Tai betoonde zich 
kritisch over die tendens in zijn NJ-noot en deed voorzich-
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tig de suggestie dat minder snel privaatrechtelijke aanspra-
kelijkheid zou moeten worden aangenomen, met name in 
die gevallen waar het initiatief tot de toezegging bij de bur-
ger ligt en deze de toezegging min of meer voor niets heeft 
 gekregen.
In zijn arrest van 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1957, 
heeft de Hoge Raad in dit verband een vrij principiële uit-
spraak gedaan en daarbij duidelijkheid verschaft over de 
verhouding tussen de bestuursrechtelijke en de privaat-
rechtelijke toetsing van (overheids)toezeggingen. Hij hof 
had in deze zaak aansluiting gezocht bij ABRvS 29 mei 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:1694 (Amsterdamse Dakopbouw), waar de 
Afdeling een maatstaf in drie stappen heeft geformuleerd: 
1) Is er sprake van een toezegging? 2) Kan de toezegging 
aan het bestuursorgaan worden toegerekend? En 3) Dient 
de toezegging te worden nagekomen (waarbij een belangen-
afweging moet plaatsvinden)? Het cassatiemiddel klaagt 
dat het hof ten onrechte een bestuursrechtelijke maatstaf 
heeft gevolgd omdat het heeft miskend dat in het civiele 
recht een verbintenis moet worden nagekomen tenzij er uit-
zonderlijke of bijzonder zwaarwegende omstandigheden 
zijn waardoor dit in redelijkheid niet van de schuldenaar 
mag worden gevergd (waarbij het hof had moeten aanslui-
ten bij het criterium dat geldt voor onvoorziene omstandig-
heden (artikel 6:258 BW), aldus nog steeds het middel.
De Hoge Raad stelt in reactie op het middel voorop dat de 
toezegging in cassatie vaststaat. De Hoge Raad vervolgt dat 
de Staat die toezegging in beginsel moet nakomen. Het kan 
echter onder bijzondere omstandigheden naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn om van 
de Staat nakoming van de toezegging te verlangen (artikel 
6:2 lid 2 BW). Zo kan een wijziging van omstandigheden 
meebrengen dat naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid nakoming van de toezegging niet langer kan wor-
den verlangd.
Al met al een vrij subtiele, maar interessante, eerste reac-
tie op het strakke middel. De derogerende werking wordt 
zo, met niet onvoorziene maar wijziging van omstandig-
heden binnen die derogerende werking, op het schild ge-
zet. De Hoge Raad gaat dan verder door duidelijk te maken 
dat de bestuursrechtelijke maatstaf van Amsterdamse Dak-
opbouw in een geval als het onderhavige niet verschilt van 
de civielrechtelijke maatstaf die hij zojuist uiteen heeft ge-
zet. Uitgangspunt is de nakoming als zwaarwegend belang, 
maar zwaarder wegende andere belangen, waaronder be-
langen van derden of algemene belangen kunnen aan na-
koming in de weg staan. Hoe die afweging uitvalt, is steeds 
afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Inte-
ressant is nog dat de Hoge Raad specifiek benoemt dat die 
zwaarder wegende belangen aan een beroep op nakoming 
in de weg kunnen staan indien het overheidslichaam voor-
ziet in een alternatief of compensatie, waardoor het nadeel 
door het niet nakomen van de toezegging op adequate wijze 
wordt ondervangen. De Hoge Raad merkt vervolgens op dat 
alleen een financieel belang niet snel in de weg mag staan 

aan een beroep op nakoming van de toezegging, maar dat 
onder omstandigheden het algemene belang bij een doel-
matige  besteding van publieke middelen echter wel zo 
zwaarwegend kan zijn dat het een beroep op nakoming kan 
blokkeren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien door 
wijziging van omstandigheden het belang dat met de toe-
zegging werd gediend zodanig is verminderd dat de met de 
nakoming gemoeide kosten in een onredelijke verhouding 
tot dat belang komen te staan. Dit alles leidt wat ons betreft 
tot een mooi plaatje.
Soms is evenwel niet alleen opvallend wat de Hoge Raad 
opschrijft, maar evenzeer welke woorden er niet vallen. Zo 
denken wij dat het niet voor niks is dat de Hoge Raad bij de 
hiervoor beschreven wijze van toepassing van de derogeren-
de werking van de redelijkheid en billijkheid niet het woord 
‘terughoudendheid’ heeft laten vallen.13 Want het gaat niet 
om een soort marginale toetsing van (de rechtmatigheid 
van) het overheidshandelen bij toezeggingen. Bij het expli-
ciete uitgangspunt van de Hoge Raad dat een toezegging in 
beginsel moet worden nagekomen, past geen terughouden-
de toetsing van de uitzonderingen daarop.

Een overeenkomst tegen wil en dank?
Na een tweetal tussenarresten en een uitspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft de Hoge 
Raad nu een einduitspraak gewezen in de merkwaardige 
zaak waarbij een consument een eerder bewoonde woning 
betrekt waarvan de drinkwatervoorziening openstaat en 
waarvan hij jarenlang gebruikmaakt. Niettemin weigert 
hij om een overeenkomst met het drinkwaterbedrijf te slui-
ten en op grond van die weigering laat hij na om facturen te 
betalen en aan aanmaningen te voldoen. Pas na verlening 
van een rechterlijke machtiging tot afsluiting laat hij  weten 
dat hij toch een overeenkomst wenst (hierna: de feiten). 
Het HvJ EU had duidelijkheid geschapen omtrent bepaalde 
Euro peesrechtelijke kwesties (na prejudiciële vragen van de 
Hoge Raad), maar tevens overwogen dat de Hoge Raad zelf 
naar Nederlands recht moest uitmaken of er een overeen-
komst tot stand is gekomen indien de consument daarmee 
niet expliciet heeft ingestemd.
De Hoge Raad overweegt dat het antwoord op de vraag of 
een overeenkomst tot stand is gekomen naar Nederlands 
recht afhankelijk is van wat beide partijen over en weer heb-
ben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen 
overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven om-
standigheden redelijkerwijze mochten toekennen, hebben 
afgeleid. Aanbod en aanvaarding behoeven niet uitdruk-
kelijk plaats te vinden. Zij kunnen in elke vorm plaatsvin-
den en kunnen besloten liggen in een of meer gedragingen. 
De Hoge Raad oordeelt vervolgens dat het hof, dat oordeelde 
dat geen overeenkomst was tot stand gekomen, in het licht 
van deze Nederlandse maatstaven, hetzij blijk heeft gegeven 
van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij in het licht van de 
feiten een onbegrijpelijk oordeel heeft gegeven.14

Dat lijkt ons een terecht oordeel, vooral wanneer (zoals in 
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deze zaak het geval was) vaststaat dat de consument weet 
dat drinkwater in Nederland niet gratis is. Dan kan het af 
blijven nemen van water naar Nederlands recht inderdaad 
voldoende kwalificeren als een aanvaardingshandeling 
waardoor een overeenkomst tot stand komt. Dat kan ook 
gelden als daarnaast een expliciete wilsuiting wordt uit-
gebracht die neerkomt op het tegendeel.

Contracteerplicht voor banken
Bij arrest van 5 november 2021 deed de Hoge Raad uitspraak 
in een zaak met betrekking tot de contracteerplicht voor 
banken (ECLI:NL:HR:2021:1652). Waar de Hoge Raad zich 
in 2014 in ING/De Keijzer15 boog over het vraagstuk wanneer 
opzegging van een kredietovereenkomst door een bank 
rechtsgeldig is, kwam in dit Kroniekjaar de vraag aan bod 
wanneer een bank verplicht kan worden om (opnieuw) met 
een niet-consument te contracteren.
Verweersters in cassatie exploiteerde een onderneming 
in de integriteitsgevoelige sector waarbij ING dienstdeed 
als huisbankier. Verweersters hadden bij ING meerdere 
 zakelijke bankrekeningen en de mogelijkheid om contact 
geld in sealbags te storten. Eind 2016 werd er in het kader 
van een strafrechtelijk onderzoek een inval gedaan bij ver-
weersters. Kort daarop werd de algehele bankrelatie door 
ING opgezegd. Als voornaamste reden voor opzegging gaf 
ING aan dat verweersters in het jaar voor de opzegging een 
grote hoeveelheid contant geld (bijna vijf miljoen euro) had-
den gestort en dat ING onvoldoende informatie had ver-

kregen over de herkomst van het geld. Hierdoor kon ING in 
haar eigen visie niet garanderen dat verweersters haar ING-
bankrekeningen niet gebruikten voor witwaspraktijken.
De Hoge Raad bepaalt dat het hof – dat had geoordeeld dat 
ING verplicht was om verweersters te contracteren, enkel 
wat betreft het aanbieden van de zakelijke bankrekening – 
terecht had aangenomen dat er op banken, vanwege de op 
hen rustende maatschappelijke positie, een plicht kan rus-
ten om niet-consumenten een betaalrekening aan te bie-
den.16 Daarbij werd van belang geacht dat het vrijwel onmo-
gelijk is om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer 
zonder een betaalrekening. Een dergelijk plicht rust echter 
niet op een bank in het geval de bank een gerechtvaardigd 
belang heeft bij het weigeren van een betaalrekening, bij-
voorbeeld als gevolg van integriteitsrisico’s. In dit opzicht 
blijft immers de civielrechtelijke contractsvrijheid – hoewel 
niet volledig onbegrensd – fundamenteel.
Dit arrest laat goed de frictie zien tussen de civiel rechtelijke 
contractsvrijheid en het toezichtrecht waarmee banken te 
maken hebben. De Hoge Raad volgt hier – onzes inziens 
 terecht – de overwegingen van het hof. Hoewel verweer-
sters gedurende enige tijd door het OM onder de loep wer-
den genomen, hebben zij gedurende de periode waarin de 
verschillende kortgedingprocedures liepen, aantoonbaar 
 acties ondernomen om de integriteitsrisico’s van ING te ver-
minderen tot op een punt dat ING niet langer kon blijven 
volhouden dat zij een gerechtvaardigd belang had bij de op-
zegging van de bankrelatie. Daarnaast hadden  verweersters 
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–  tevergeefs – geprobeerd om rekeningen te openen bij 
 andere banken. Het belang van verweersters om als niet-
consument te kunnen participeren in het maatschappelijk 
verkeer woog dan ook – terecht – zwaarder dan de mo gelijke 
integriteitsrisico’s van ING die gepaard zouden gaan met 
het aanhouden van verweersters als cliënten. Wat verweer-
sters in deze procedure heeft gered, is dat het vraagstuk of 
ING (opnieuw) diende te contracteren met verweersters ex 
nunc diende te worden getoetst, terwijl dit in het kader van 
de opzegging van de bankrelatie ex tunc getoetst moet wor-
den. Als gevolg van de hernieuwde situatie (sepot van straf-
rechtelijke onderzoek en aantoonbare verbetering van om-
standigheden door verweersters) had ING niet langer een 
voldoende gerechtvaardigd belang bij het weigeren van een 
(basis)betaalrekening voor verweersters.

Wie is partij bij een geldlening?
In deze zaak (ECLI:NL:HR:2021:1615) ging het om de vraag 
wie als kredietnemer aangeduid kon worden. Dat is veelal 
duidelijk maar in dit geval waren privépersonen in meerdere 
hoedanigheden betrokken en was niet altijd duidelijk in wel-
ke hoedanigheid zij handelden. Eiser was bestuurder en enig 
aandeelhouder van vennootschap B. Betrokkene 1 en erfla-
ter waren bestuurders en aandeelhouders van Solidiam, die 
op haar beurt weer bestuurder was van vennootschap A. De 
aandelen van vennootschap A waren in handen waren van 
betrokkene 1 en erflater. Betrokkene 1, erflater, Solidiam en 
vennootschap A waren dus nauw met elkaar verbonden. Eind 
2009 hebben Solidiam en vennootschap B een vastgoedpor-
tefeuille gekocht. In verband met deze trans actie heeft eiser 
in privé 2010 een tweetal betalingen gestort op de rekening 
van de notaris die het transport van het vastgoed verzorgde. 
Niet in geding is dat deze betalingen als  leningen kwalifi-
ceren. Het hof oordeelde dat vennootschap A als kredietne-
mer moet worden aan gemerkt omdat (i) de  lening is gebruikt 
voor de aankoop van het vastgoed door vennootschap A, (ii) 
de overboeking door eiser aan de notaris hetzelfde dossier-
nummer vermeldt als de  afrekeningsnota van de notaris aan 
vennootschap A, (iii)  eiser de rente factureerde aan A en deze 
daarop heeft  betaald en (iv) eiser wist of had moeten  weten 
dat hij ten behoeve van de aankoop van het vastgoed be-
taalde. De Hoge Raad maakt korte metten met dit oordeel. 
De omstandig heden zoals hiervoor genoemd, zijn wellicht 
rele vant de vaststelling wie partij is bij een overeenkomst 
van geldlening, maar niet doorslag gevend. Het antwoord op 
de vraag wie partij is bij een overeenkomst is afhankelijk 
is van hetgeen partijen jegens elkaar hebben verklaard en 
over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen heb-
ben  afgeleid en mochten afleiden.17 Tot de omstandigheden 
die in dit verband in aanmerking moeten worden genomen, 
 behoort tevens de voor de wederpartij kenbare hoedanig-
heid en de context waarin partijen optraden.18 Ook gedragin-
gen, verklaringen en andere omstandigheden, die hebben 
plaatsgevonden nadat de overeenkomst is gesloten, kunnen 
van  belang zijn.19

Van uitleg en economische eigendom
In HR 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:852, gaat het om de 
uitleg van een cv-akte in het licht van de vraag of na inbreng 
van economische eigendom van landbouwgronden in een 
cv mag worden meegeprofiteerd van de waardestijging van 
die gronden, of niet. Wie over de feiten meer wil weten, leze 
zelf de uitspraak. Voor het algemene vermogensrechtelijk 
geïnteresseerde publiek moge volstaan dat de Hoge Raad 
in deze zaak opnieuw bevestigt dat de uitleg van een akte 
moet worden onderscheiden van de uitleg van een daaraan 
ten grondslag liggende obligatoire overeenkomst. Bij de 
eerste uitleg spelen vragen van dwingende bewijskracht en 
een meer objectieve uitleg een rol, bij de tweede gaat het in 
begin sel om uitleg conform de Haviltex-maatstaf. Voorts is 
het goed om nog even herbevestigd te zien dat de Hoge Raad 
‘economische eigendom’ nog steeds ziet als iets verbintenis-
rechtelijks, dat geen vastomlijnde inhoud heeft.

Algemene voorwaarden en het 
publiceren van jaarrekeningen
HR 20 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:719 (Peterson c.s./EBS) 
draait voor een groot deel om de vraag of een wederpartij 
van een gebruiker van algemene voorwaarden die de jaar-
rekening in geconsolideerde vorm publiceert, altijd geldt 
als ‘grote wederpartij’ die de algemene voorwaarden niet 
wegens een (beweerdelijke) schending van artikel 6:233 of 
6:234 BW (de terhandstellingsverplichting of de onredelijk-
bezwarendheid) kan vernietigen, of dat daarvan pas  sprake 
is indien (ook) toepassing is gegeven aan alle eisen van arti-
kel 2:403 lid 1 BW.20 De Hoge Raad is kort. De wetgever heeft 
een eenvoudig te hanteren criterium voor ogen gehad en 
daarom is feitelijke publicatie, die immers eenvoudig is na 
te gaan, het enige criterium en speelt bij (publicatie van) 
 geconsolideerde jaarrekeningen niet ook nog de vraag of 
voldaan is aan alle vereisten van artikel 2:403 lid 1 BW.

Het corona-arrest
Hoewel het eigenlijk een huurzaak betreft, heeft de (pre-
judiciële) corona-uitspraak van HR 24 december 2021, 
ECLI:NL:HR:2021:1974 meer dan genoeg algemene aspec-
ten om in deze Kroniek een (prominente) plaats te mogen 
innemen. De Hoge Raad begint ook met twee van die alge-
mene kwesties, namelijk 1) de vraag of beperkingen in het 
gebruik van het gehuurde een onvoorziene omstandigheid 
vormt die tot huurprijsvermindering kan leiden en 2) welke 
omstandigheden dan meewegen bij het bepalen of verdelen 
van de schade.
De Hoge Raad opent met een korte begripsomschrijving. 
Een onvoorziene omstandigheid is een omstandigheid 
die op het moment van totstandkoming van de overeen-
komst nog in de toekomst is gelegen en die daarin niet is 
verdisconteerd. Of dat laatste het geval is, moet door uit-
leg worden vastgesteld. De Hoge Raad vervolgt dan aldus 
dat,  behoudens concrete aanwijzingen voor het tegendeel, 
moet worden aangenomen dat de omstandigheid dat het 
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 gehuurde niet of slechts in geringe mate kan worden geëx-
ploiteerd, niet is verdisconteerd in overeenkomsten die voor 
15 maart 2020 zijn gesloten. Voorts kan dan worden aan-
genomen dat de waardeverhouding tussen de wederzijd-
se prestaties van huurder en verhuurder in ernstige mate 
is verstoord. De  verhuurder kan dan naar maatstaven van 
redelijk heid en billijkheid geen aanspraak maken op volle-
dige betaling van de huurprijs en de rechter kan de overeen-
komst aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden door 
de huurprijs te verminderen. Voor nadien gesloten overeen-
komsten moet per geval worden beoordeeld of sprake is van 
een dergelijke onvoor ziene omstandigheid.
De Hoge Raad komt vervolgens toe aan de wijze waarop 
de rechter dan tot huurprijsvermindering dient te komen. 
Dat is een nogal technische berekeningsmethode en we 
verwijzen de daarin geïnteresseerde lezer naar rov. 3.3.4 
van het arrest. Hetzelfde geldt voor de overwegingen op 
grond waarvan de Hoge Raad, naar aanleiding van de eerste 
 prejudiciële vraag, tot de conclusie komt dat de door de over-
heid opgelegde bedrijfssluitingen niet kwalificeren als een 
gebrek in het gehuurde in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW 
(zie rov. 3.5.11-3.5.4).
De grote vraag is nu of deze uitspraak van de Hoge Raad zich 
zou (moeten) lenen voor toepassing buiten het huurrecht en, 
zo ja, hoe. We zullen zien.

(Non-)conformiteit
Dit jaar weer een aantal uitspraken rond (non-)conformi-
teit, waaronder gelukkig wederom één waarin een dier – een 

sportpaard – een rol speelt. Om met die eerste21 te begin-
nen: artikel 7:18 BW lid 2 BW jo. 7:5 lid 1 BW brengt met zich 
mee dat als een door een consument gekocht paard binnen 
zes maanden na aankoop door een ‘gebrek’ – in dit geval een 
aantal problemen aan de benen – niet geschikt is als sport-
paard, de verkoper tegendeelbewijs moet leveren tegen het 
wettelijke bewijsvermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW, en niet 
kan volstaan met het vermoeden te ontzenuwen.
Van paarden naar kabels: in de uitspraak van de Hoge Raad 
van 2 juli 202122 draaide het om de vraag of partijen waren 
overeengekomen dat alle aangekochte kabels – in dit geval 
ging het om 128.000 meter – geschikt zouden zijn om direct 
in de grond begraven te worden. De lezer voelt ’m natuurlijk 
al aankomen: bij het ene type was dit expliciet opgenomen 
in de bijbehorende datasheet, bij de andere niet. Wel lag er 
een generieke verklaring van de verkoper dat, in algemene 
zin, Ölflex Solar Cables geschikt waren voor ‘direct burial’.
Het Weens Koopverdrag (CISG) was van toepassing; op 
grond van artikel 35 CISG kwam het hof tot de conclu-
sie (i) dat de kabels de eigenschappen hadden en voldeden 
aan de specificaties die vermeld waren in de overeenkom-
sten en datasheets (artikel 35 lid 1 CISG), (ii) dat de kabels 
geschikt waren voor de doeleinden waarvoor ze gewoonlijk 
werden gebruikt (juist ook omdat de ene datasheet wel, en 
de  andere niet, vermeldde dat dat type kabel begraven kon 
worden) (artikel 35 lid 2 aanhef en onder a) en (iii) dat par-
tijen niet nadrukkelijk of stilzwijgend waren overeengeko-
men dat de daarvoor ongeschikte kabels voor ondergronds 
gebruik geschikt waren (artikel 25 lid 2, aanhef en onder b). 
Het hof had dit, feitelijke aspect, voldoende onderzocht en 
de klachten daartegen konden niet tot cassatie leiden.

En dan van kabels naar vorderingen 
uit mobiele telefooncontracten
Bij prejudiciële beslissing van 13 juni 2014 heeft de Hoge 
Raad geoordeeld dat een telefoonabonnement inclusief 
 toestel in beginsel wordt beheerst door de wettelijke  regels 
inzake consumentenkrediet en koop op afbetaling, wat 
als resul taat heeft dat een consument een overeenkomst 
die niet aan de wettelijke eisen voor koop op afbetaling, 
krediet transacties of kredietovereenkomsten voldoet, zou 
kunnen vernietigen. En laat Hoist Finance nou net in de 
periode 2012-2013 van Vodafone Libertel de vorderingen 
die voortvloeien uit telefoonabonnementen inclusief toe-
stel met consumenten overgenomen hebben. Hoist beriep 
zich er voor de rechter (onder meer) op dat Vodafone niet-
bestaande vorderingen zou hebben verkocht, dan wel dat 
de vorderingen niet aan de overeenkomst beantwoordden 
nu ze (deels) niet incasseerbaar zouden zijn, terwijl voor 
‘normaal gebruik’ van een vordering de incasseerbaarheid 
ten minste nodig is. Het hof oordeelde dat de vorderingen 
wel degelijk bestonden, namelijk voor zover deze zagen op 
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het  abonnementsgedeelte, en dat de partijen in de over-
eenkomst nader overeen waren gekomen aan welke voor-
waarden de vorderingen dienden te voldoen – daarmee 
artikel 7:17 BW inkleurend – en dat op grond daarvan de 
vorderingen aan de overeenkomst voldeden. En dat houdt 
in cassatie stand.23

Didam, de uitspraak van het jaar?
Een uitspraak die veel beroering teweeg heeft gebracht, is 
uiteraard die van de Hoge Raad van 26 november 2021, het 
beroemde (beruchte?) Didam-arrest.24 U zult de feiten on-
getwijfeld kennen: de gemeente Montferland, bezig met de 
herontwikkeling (het ‘Masterplan’) van de dorpskern van Di-
dam, had besloten het voormalige gemeentehuis aan de ene 
partij (ten behoeve van een Coop supermarkt) en niet aan de 
andere partij (de eiser in de procedure, die er een  Albert He-
ijn wilde vestigen) te verkopen. Met succes beroept de eiser 
zich er op dat het (publiekrechtelijke) gelijkheidsbeginsel en 
transparantiebeginsel ook van toepassing zijn op de priva-
te verkoop van onroerend goed (en niet alleen bij schaarse 
publieke rechten), wat met zich meebrengt,  aldus de Hoge 
Raad, ‘dat een overheidslichaam dat het voornemen heeft een 
aan hem toebehorende onroerende zaak te verkopen, ruim-
te moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen 
naar deze onroerende zaak indien er meerdere gegadigden zijn 
voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of re-
delijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen 
zijn. In dat geval zal het overheids lichaam met inachtneming 
van de hem toeko mende beleids ruimte  criteria moe-
ten opstellen aan de hand waarvan de koper wordt 
geselecteerd. Deze criteria moeten objec-
tief, toetsbaar en redelijk zijn’. (r.o. 3.1.4). 
De overheid moet  gelijke kansen (‘me-
dedingingsruimte’)  creëren door, in het 
kort, een transparante selectie procedure 
te hanteren. Als bij voorbaat vaststaat of 
redelijkerwijs mag worden aangenomen 
dat er slechts één serieuze gegadigde is, 
dan hoeft er geen selectieprocedure te 
worden gevolgd. Wel moet het voorne-
men tot verkoop  tijdig voorafgaand aan 
de verkoop op  zodanige wijze be-
kend worden gemaakt dat eenie-
der daarvan kennis kan  nemen én 
dient het overheidslichaam te moti-
veren waarom bij voorbaat vaststaat 
of redelijkerwijs mag worden aan-
genomen dat er slechts één serieu-
ze gegadigde in aanmerking komt. 
In eerste instantie vervelend voor 
de gemeente en de beoogde koper, 
maar het zal dui delijk zijn dat arrest 
grote  impact heeft op bestaande, 
toekomstige en (mogelijk ook) reeds 
afgesloten  private verkopen door 

 gemeenten. Het rechtsgevolg van het handelen in strijd met 
deze regels is nog niet  duidelijk25 (daar dient het hof Den 
Bosch zich nog over te buigen), wel heeft de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Midden-Nederland in een von-
nis van 18 maart 202226 de uitvoering van de koopovereen-
komst tussen de gemeente Nieuwe gein en Shell voorlopig 
verboden. Dit ondanks dat de koopovereen komst voor het 
Didam-arrest was gesloten – de Hoge Raad vindt immers 
als uitgangspunt het recht zoals het altijd is geweest – en 
de gemeente hierdoor mogelijk tekort zal schieten in de na-
koming van de verplichtingen die voortvloeien uit de koop-
overeenkomst.

Airbnb mag bemiddelingskosten in 
rekening brengen aan huurders
Makelaars en bemiddelaars mogen bij consumenten niet 
van twee walletjes eten en dus geen bemiddelingskosten in 
rekening brengen bij zowel de verhuurder als bij de huurder. 
Dit is ook wel bekend als het ‘verbod op het dienen van twee 
heren’.27 Via het digitaal platform Airbnb, voor velen onmis-
baar als een vakantie wordt geboekt, kunnen gebruikers 
een accommodatie huren of verhuren, maar beiden betalen 
bemiddelingskosten aan Airbnb. Handelt Airbnb hiermee 
in strijd met artikel 7:417 lid 4 BW? Ja, oordeelde de recht-
bank Amsterdam op 9 september 2020.28

Na deze uitspraak waren ruim tweehonderd procedu-
res aanhangig van claimorganisaties tegen Airbnb en in 
al die zaken speelde de vraag of artikel 7:417 lid 4 BW ook 
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van  toepassing is op kortetermijnverhuur van vakantie-
accommodaties. Dit was aanleiding voor de Rotterdamse 
kantonrechter om prejudiciële vragen te stellen.29

De Hoge Raad stelt eerst vast, onder verwijzing naar HR 
9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527 (Booking.com), dat Air-
bnb een bemiddelaar is in de zin van artikel 7:425 BW. 
Via Airbnb komen namelijk overeenkomsten tot stand tus-
sen de gebruikers, waarna Airbnb een vergoeding ontvangt. 
Daarnaast kunnen gebruikers uitsluitend met elkaar in 
contact treden via Airbnb. Vervolgens behandelt de Hoge 
Raad de vraag of artikel 7:417 lid 4 BW van toepassing is op 
kortetermijnverhuur van vakantieaccommodaties, zoals die 
worden aangeboden op Airbnb. A-G Drijber meent van wel, 
omdat de wetgever heeft gekozen voor een algemeen gefor-
muleerde regeling. Daarbij merkt hij ook op dat gebruikers 
van Airbnb geen of beperkte mogelijkheden hebben om bui-
ten Airbnb met wederpartijen te contracteren.30 Tjong Tjin 
Tai merkt hier terecht over op dat dit argument niet over-
tuigt, nu er wél voldoende alternatieven zijn zoals Booking.
com of andere (particuliere) websites.31

De Hoge Raad wijkt af van de conclusie van A-G Drijber. 
 Volgens de Hoge Raad beoogde de wetgever dat artikel 7:417 
lid 4 BW betrekking had op bemiddeling bij de (ver)huur van 
een woonruimte. De regeling was bedoeld om misstanden 
bij bemiddeling op de woningmarkt tegen te gaan en niet 
om lage prijzen te beogen voor vakantieaccommodaties. 
Hieruit leidt de Hoge Raad af dat ‘een redelijke wetstoepas-
sing meebrengt dat artikel 7:417 lid 4 niet geldt bij bemiddeling 
met het oog op kortetermijnverhuur van accommodaties waar-
bij de huurder deze niet huurt voor bewoning’. Een en ander 
leidt ertoe dat Airbnb bemiddelingskosten in rekening mag 
brengen bij de huurder en verhuurder. Een terecht oordeel 
naar onze mening, want zou slechts de aanbieder van de 
 accommodatie de bemiddelingskosten moeten betalen dan 
zou de aanbieder dat ook weer verdisconteren in de huur-
prijs die de gebruiker moet betalen. Er zou dan dus geen 
 verschil zijn.32

Ambtshalve toetsing aan informatieplichten 
uit de richtlijn consumentenrechten
Een andere zaak waarbij prejudiciële vragen aan de Hoge 
Raad werden gesteld, betrof HR 12 november 2021, ECLI:NL: 
HR:2021:1677. In dit arrest geeft de Hoge Raad een mooi 
overzicht van de informatieplichten bij een overeenkomst 
op afstand of buiten de verkoopruimte, waaraan de rechter 
ambtshalve moet toetsen en sanctioneren.33

De Hoge Raad maakt een onderscheid tussen (i) de informa-
tieplichten waaraan de wet bij niet-naleving ervan specifie-
ke sancties verbindt; (ii) de essentiële informatieplichten en 
(iii) de overige informatieplichten. Bij de informatieplichten 
genoemd onder (iii) komt geen ambtshalve toetsing aan de 
orde, omdat bij dergelijke informatieplichten de consument 
zelf de handelaar dient aan te spreken of de handhaving van 
die informatieplichten geschiedt door collectieve belangen-
organisaties of publiekrechtelijke toezichthouders.

De rechter dient ambtshalve te onderzoeken of uit de stellin-
gen van de handelaar en de overgelegde stukken voldoende 
blijkt dat de informatieplichten zijn nageleefd. Bij ontken-
nende beantwoording daarvan dient de rechter ambtshal-
ve bij de onder (i) bedoelde informatieplichten de in de wet 
aan schending van de desbetreffende verplichting verbon-
den sanctie toe te passen en bij de onder (ii) bedoelde infor-
matieplichten een doeltreffende, evenredige en afschrik-
kende sanctie.
De Hoge Raad overweegt ook dat de rechter gehouden kan 
zijn om ambtshalve een op afstand of buiten de verkoop-
ruimte gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ver-
nietigen op grond van artikel 3:40 lid 2 BW, indien sprake 
is van een voldoende ernstige schending van een of meer 
essentiële informatieplichten. Verschenen partijen moe-
ten zich wel kunnen uitlaten over de – gehele of gedeeltelij-
ke – vernietiging van hun overeenkomst34, maar als de con-
sument niet in de procedure is verschenen, kan de rechter 
slechts overgaan tot gedeeltelijke vernietiging bestaande in 
een vermindering van de verplichtingen van de consument.
Verder doet de Hoge Raad de aanbeveling dat de rechter zich 
bij de toepassing van de sanctie van gedeeltelijke vernieti-
ging richt naar nog op te stellen niet-bindende richtlijnen. 
De Rechtspraak heeft daaraan gehoor gegeven met de publi-
catie van de Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatie-
plichten.35

Deze prejudiciële beslissing leek nog een staartje te krij-
gen nadat op 29 maart 2022 de kantonrechter van recht-
bank Noord-Nederland vervolgvragen stelde aan de Hoge 
Raad.36 De kantonrechter kreeg echter nul op het rekest, om-
dat de Hoge Raad afziet van beantwoording van deze vragen 
(ECLI:NL:HR:2022:861). Volgens de Hoge Raad is het ant-
woord op de prejudiciële vragen merendeels te herleiden uit 
de hiervoor besproken prejudiciële beslissing.37 Voor het ove-
rige lenen de vragen zich niet voor beantwoording in alge-
mene zin, omdat het aan de feitenrechter is om een oordeel 
te vellen aan de hand van de omstandigheden van het geval.

Een bankgarantie als vervangende 
zekerheid voor gelden in depot
Op 3 december 2021 wees de Hoge Raad arrest in twee  zaken 
(ECLI:NL:HR:2021:1803 en ECLI:NL:HR:2021:1804 ) met res-
pectievelijk ABN AMRO en een projectnotaris als  eisers, 
en schadeverzekeraar Woningborg als verweerster, in cassa-
tie. Beide geschillen vinden hun oorsprong in de uit voering 
van het plan om een oud kantoorpand op te splitsen in 
apparte mentsrechten, de appartementsrechten te verkopen 
en vervolgens het kantoorpand door een aannemer te laten 
verbouwen.
De appartementseigenaren waren gerechtigd om een maxi-
mum van 5% van de aanneemsom in te houden op de laatste 
termijn en deze gelden bij de projectnotaris in depot te stor-
ten. Een aantal appartementseigenaren heeft van deze rege-
ling gebruikgemaakt. Vervolgens heeft de aannemer ABN 
AMRO verzocht om vervangende zekerheid te  verstrekken 
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in de vorm van een bankgarantie. Nadat de bankgarantie 
was verstrekt heeft de projectnotaris de gelden in depot aan 
de aannemer uitbetaald. Enkele maanden daarna – en voor-
dat het project in zijn volledigheid was afgerond – failleert 
de aannemer.
Problematisch aan de bankgarantie waren de voorwaar-
den waaronder de bankgarantie kon worden ingeroepen, in 
combinatie met de vervaltermijn. Zo was ABN AMRO enkel 
gehouden over te gaan tot uitbetaling van de bank garantie: 
‘op het eerste schriftelijke namens de betreffende ver krijger 
 ingediende verzoek van de notaris (…) inhou dende diens ver-
klaring dat een origineel afschrift van een partijen bindende be-
slissing gewezen in een procedure tussen de onder nemer en de 
verkrijgen aan hem ten genoegen is overgelegd’. Daarbij speel-
de mee dat er op verzoek van de aan nemer door ABN AMRO 
een vervaltermijn was geaccepteerd van nog geen zes maan-
den, in weerwil van het verzoek van de project notaris voor 
een termijn van een jaar en in afwijking van de standaard-
teksten van ABN AMRO voor bankgaranties. De rechtsvraag 
in het geschil betrof dan ook of de  gestelde bankgarantie 
wel kwalificeert als vervangende zeker heid in de zin van 
 artikel 7:768 lid 3 BW.
De Hoge Raad oordeelde in beide procedures van niet. De 
Hoge Raad gaf bij haar oordelen aan dat er enkel en alleen 
sprake is van vervangende zekerheid indien de aangeboden 
zekerheid gelijkwaardig is aan het depot, en de vervangen-
de zekerheid aldus in dezelfde gevallen én onder dezelfde 
voorwaarden inroepbaar moet zijn als het depot. Het voor-
gaande maakt dan ook dat een bankgarantie met een ver-
valtermijn dan ook nimmer kan kwalificeren als vervan-
gende zekerheid. Naast dat de bankgarantie niet in  dezelfde 
gevallen en onder dezelfde voorwaarden als het depot in 
te roepen was, benadrukte de Hoge Raad ook nog dat het 
daarnaast vrijwel ondenkbaar was dat de bankgarantie 
daadwerkelijk met succes zou kunnen worden ingeroepen. 
Hoe logisch deze  redenering van de Hoge Raad ook lijkt, het 
is maar de vraag in hoeverre deze eisen in de praktijk daad-
werkelijk worden nageleefd. Zo ook opgemerkt door minis-
ter Blok in de  memorie van toelichting bij het Wet kwaliteits-
borging voor het bouwen.38

Zowel ABN AMRO als de projectnotaris treft hier over-
duidelijk blaam. De projectnotaris had ervoor moeten 
 waken dat de bankgarantie ook daadwerkelijk dienstdeed 
als vervangende zekerheid voordat hij overging tot uit-
betaling van de gelden in depot. Wat betreft ABN AMRO, als 
garantie verstrekker had zij in beginsel geen acht hoeven te 
slaan op de onderlinge verhoudingen tussen de aannemer 
als opdracht gever van de bankgarantie en de begunstigden 
daaronder. Deze regel is echter niet absoluut. Zo zal de ga-
rantieverstrekker zich onder bijzondere omstandig heden 
wél de kenbare belangen van de begunstigden moeten aan-
trekken. Vereist is daarbij logischerwijs wel dat het moet 
gaan om belangen die kenbaar zijn voor de partij in kwestie.
ABN AMRO was er immers van op de hoogte dat de verval-
termijn voor de appartementseigenaren nadelig afweek van 

haar gebruikelijke bankgaranties en dat de bank garanties 
werden verstrekt aan particulieren. Dit laatste had op zich-
zelf voor ABN AMRO al voldoende aanleiding moeten zijn 
voor een meer prudente houding. Daar kwam nog eens 
boven op dat het er alle schijn van heeft dat ABN AMRO han-
delde met een perverse prikkel. De aannemer was namelijk 
kort voor het verstrekken van de bankgarantie door ABN 
AMRO overgeplaatst naar haar afdeling bijzonder beheer. 
ABN AMRO had dus als crediteur van de aannemer baat bij 
het vrijvallen van de gelden in depot.
Hoewel deze beide arresten in onze optiek een positieve 
rechtsontwikkeling zijn, vinden wij het jammer dat deze 
 arresten pas eind 2021 het licht hebben gezien. Per 1 januari 
2023 zal namelijk de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
in werking treden, waarin de term ‘vervangende zekerheid’ 
in het huidige artikel 7:768 lid 3 BW zal worden vervangen 
met ‘een aan depot waardige zekerheid’. Deze juris prudentie 
zal daardoor slechts dertien maanden hebben kunnen rege-
ren voordat deze verduidelijking wordt gecodificeerd.

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
In het afgelopen seizoen kwam verder nog aan de orde of 
een onderzoeksrapport waarin werd geconstateerd dat er 
in vijf van de ongeveer honderd gevallen de regels rond aan-
bestedingen waren geschonden, de publicatie in een pers-
bericht dat er structureel sprake is geweest van bestuurlijk 
gedrag dat niet voldeed aan de regels van ‘good governance’ 
kon dragen. ‘Ja’, vond het hof; onvoldoende ingegaan op het 
daartegen gerichte betoog van de eiser, voormalig bestuur-
der, vond op 9 juli 2021 de Hoge Raad.39

Een andere bestuurder ontkwam op de dag voor kerst aan 
persoonlijke aansprakelijkheid ex artikel 23 Wet Bpf 2000 
wegens het (zo vond het bedrijfstakpensioenfonds) niet-
melden van betalingsonmacht. De bestuurder had betoogd 
dat het pensionfonds reeds voldoende op de hoogte was van 
de financiële moeilijkheden bij zijn onderneming en daar-
om een separate melding kon uitblijven. Het hof gaat hier 
niet in mee, de Hoge Raad wel.40

Voor een gemeente die onterecht een vrijstelling had ver-
leend en zich daarbij op dwaling beriep (het besluit ging uit 
van een bij de gemeente levende verkeerde veronderstelling) 
loopt het daarentegen niet goed af – als een besluit  berust op 
een onjuiste uitleg van de wet dan is het daarmee onrecht-
matig, en dit onrechtmatig handelen moet aan de  gemeente 
worden toegerekend; een eventuele dwaling komt op grond 
van de verkeersopvattingen voor rekening van de gemeente, 
aldus de Hoge Raad op 4 februari 2022.41

Het in het verkeer brengen van 
een samengesteld product
Ook op het terrein van (medische) productaansprakelijk-
heid heeft de Hoge Raad op 16 juli 2021 een uitspraak 
 gedaan (ECLI:NL:HR:2021:1172). Centraal staat de vraag 
wanneer de vervaltermijn van artikel 6:192 lid 2 BW aan-
vangt in het geval van een ( samengesteld)  product waarbij de 
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 afzonderlijke  onderdelen 
op  verschillende momenten 
door dezelfde producent  Zimmer 
c.s. in het verkeer zijn gebracht. In casu 
had een patiënt op 24 september 2004 een 
 operatie ondergaan waarbij een zogeheten heuppro these, 
bestaande uit vier onderdelen, was geplaatst. Op 20 juli 
2012 heeft de patiënt een revisieoperatie ondergaan waarbij 
de kop en kom van de heupprothese zijn verwijderd,  omdat 
bij de patiënt een verhoging van kobalt- en chroomwaar-
den in zijn bloed was geconstateerd. Op 19 mei 2014 heeft 
de  patiënt Zimmer c.s. in rechte betrokken en vordert een 
verklaring voor recht dat Zimmer c.s. hoofdelijk aanspra-
kelijk zijn voor de door hem geleden en nog te lijden scha-
de als gevolg van de implantatie van de heuprothese. Zim-
mer c.s. stelden zich op het standpunt dat het recht om 
schadevergoeding te vorderen reeds vervallen was vanwege 
de vervaltermijn van artikel 6:192 lid 2 BW. De kop van de 
heupprothese was immers op 9 februari 2004 in het verkeer 
gebracht, en derhalve meer dan tien jaar voorafgaand aan 
de inleidende dagvaarding. De vervaltermijn was aldus ver-
streken.
Het hof verwerpt dit verweer en kwalificeert het geheel van 
onderdelen van de heupprothese als ‘eindproduct’ waardoor 
de vervaltermijn pas ging lopen wanneer het laatste onder-
deel, de kom, in het verkeer was gebracht. De Hoge Raad 
gaat hierin niet mee en beslist, in lijn met de conclusie van 
 AG-Valk, dat de vervaltermijn niet gaat lopen op het  tijdstip 

dat de onder delen  sa-
men zijn gesteld, maar 

op het moment dat het be-
treffende onderdeel in het verkeer 

is  gebracht. Voorkomen moet immers wor-
den dat het samenstellen van een heupprothese (door een 
 chirurg) een nieuwe vervaltermijn voor de geldende product-
aansprakelijkheid doet aanvangen.42 Het is een gemiste 
kans dat de Hoge Raad zich dan vervolgens niet uitlaat over 
wat een ‘samen gesteld product’ is en wat dan het tijdstip is 
waarop een ‘samengesteld product’ in het verkeer is  gebracht 
waardoor de nodige vragen onbeantwoord blijven.43

Aansprakelijk voor schade van een sinkhole
Deze zaak gaat over een verzekeraar die de appartements-
eigenaren aansprakelijk houdt omdat zij bekend waren met 
de problemen in de bodem onder een woonwinkelcomplex 
en nagelaten hebben om (voldoende) maatregelen te tref-
fen om deze problemen en de gevolgen daarvan op te lossen 
waardoor een zogenaamde sinkhole ( verzakking)  ontstond.
Winkelcentrum ’t Loon te Heerlen, bestaande uit win-
kels, woningen en een parkeergarage, behoort tot de 
appartements eigenaren NSI, 3W en Q-park. In de  periode 
1994 tot en met 2003 is scheurvorming in de kolommen 
van de parkeergarage ontstaan, waarna diverse onder-
zoeken zijn uitgevoerd door onder meer de ingenieurs-
bureaus Geoconsult en W&N. In 2003 is de parkeergarage 
gerenoveerd. Ondanks de renovatie is opnieuw scheurvor-
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ming  geconstateerd in de kolommen van de parkeergarage. 
Eind 2011 is een sinkhole ontstaan, waarbij een kolom van 
de  parkeergarage was weggezakt in de ondergrond. Dit is 
veroorzaakt door ondiepe mijnwinning in de ondergrond 
van het complex in het verleden. Door de sinkhole was de 
constructieve veiligheid van het winkelcentrum niet meer 
te waarborgen waardoor een deel van het complex werd 
 gesloopt. Een winkelier heeft door de sloop en ontruiming 
schade  geleden, waarna de verzekeraar aan de winkelier een 
schade-uitkering heeft gedaan.
In het geding vordert de verzekeraar hoofdelijk veroordeling 
van de appartementseigenaren en de VvE. De rechtbank 
heeft de vorderingen afgewezen. Het hof veroordeelt alleen 
Q-Park en de VvE, omdat deze partijen onzorgvuldig heb-
ben gehandeld, althans nalatig zijn geweest in de zin van de 
 Bedrijfsregeling Brandregres 2000.
De Hoge Raad vernietigt de beslissing van het hof in ver-
band met het slagen van diverse motiveringsklachten. 
Zo overweegt de Hoge Raad dat een ontoereikende moti-
vering ontbrak ten aanzien van het oordeel dat op grond van 
de bevindingen van Geoconsult en W&N geen andere con-
clusie mogelijk was dat er gevaren waren verbonden aan de 
constructieve veiligheid van het complex in verband met 
de aanwezigheid van de mijnen. In de feitelijke instanties 
stelden de VvE en Q-Park dat geen van de beschikbare rap-
porten van vóór 2011 erop wijst dat de verzakking en scheur-
vorming een gevaar voor de constructieve veiligheid van het 
complex opleverden. De VvE en Q-Park hebben onder meer 
een beroep gedaan op een rapport van TNO en een verkla-
ring van een deskundige van W&N. In het licht hiervan acht 
de Hoge Raad het tevens onbegrijpelijk dat VvE en Q-Park 
niet zouden hebben betwist dat zij voorafgaand aan de reno-
vatie kennis hebben genomen van de rapporten van Geo-
consult en W&N.
Ook acht de Hoge Raad het onbegrijpelijk dat VvE en 
 Q-Park onvoldoende zouden hebben toegelicht waarom zij 
het  advies van Geoconsult niet hebben opgevolgd om nog-
maals contact met het Staatstoezicht op de Mijnen (SoM) op 
te  nemen, omdat W&N in een rapport had opgenomen dat 
de door W&N geadviseerde maatregelen al afgestemd wa-
ren op eventuele schade door aanwezige mijnen als  enige 
res terende oorzaak, waardoor nogmaals contact op nemen 
niet noodzakelijk was. Ook acht de Hoge Raad het onbegrij-
pelijk dat de VvE en Q-Park het plan van aanpak van W&N 
niet zo mochten begrijpen dat met de uitvoering van het 
plan adequate maatregelen werden genomen om mijn-
schade te voorkomen. VvE en Q-Park waren immers zelf niet 
deskundig. Zij mochten aldus afgaan op de deskundigheid 
van W&N.
Ten slotte slaagt ook de klacht dat het oordeel van het hof 
dat als contact zou zijn opgenomen met SoM, rekening zou 
zijn gehouden met de mogelijkheid dat een sinkhole zou 
kunnen ontstaan, onvoldoende is gemotiveerd.

Causaliteit
In het arrest van 15 oktober 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1523) 
staat de toepasselijke causaliteitsmaatstaf centraal.44 Het 
ging in casu om varkensfokkers die schade aan de daken 
van hun bedrijfsgebouwen na een hevige storm hadden op-
gelopen; in de weerkunde ook wel gekwalificeerd als een 
‘super cell’. De supercell ging gepaard met windstoten en 
hagel. De varkensfokkers deden een beroep op hun verze-
kering. De verzekeraar Allianz weigerde uitkering, omdat 
het door  Allianz ingeschakeld expertisebureau had vast-
gesteld dat sprake was van hagelschade, een niet-verzekerde 
 gebeurtenis.
De varkensfokkers vorderen nakoming van de verzekerings-
overeenkomst, omdat de schade stormschade betreft waar-
voor de verzekering wel dekking biedt. Het hof wijst de vor-
dering af. Volgens het hof dient de dominant cause-leer 
toegepast te worden, omdat de polisvoorwaarden geen cau-
saliteitsmaatstaf bevatten waardoor het antwoord op de 
vraag of schade is gedekt ervan afhangt of de storm de rech-
tens relevante oorzaak is geweest van de schade (dominant 
cause-leer). Toepassing van deze maatstaf brengt dat de 
 geconstateerde schade als gevolg van de hagel moet worden 
aangemerkt. Deze is dus volgens het hof niet (mede) veroor-
zaakt door de storm.
In cassatie klagen de varkensfokkers, onder meer, dat het 
hof ten onrechte de dominant cause-leer heeft toegepast, 
 althans onvoldoende heeft gemotiveerd waarom niet één 
van de door hen genoemde andere causaliteitsmaatstaven 
(de conditio sine qua non-leer, dan wel de leer van de ade-
quate veroorzaking) moet worden toegepast.
Van welke causaliteitsmaatstaf moet worden uitgegaan om 
te bepalen of het in een verzekeringsovereenkomst verlang-
de causale verband aanwezig is, is in beginsel afhankelijk 
van wat partijen daaromtrent zijn overeengekomen. Als de 
overeenkomst geen causaliteitsmaatstaf bevat, is de rechter 
niet gehouden de aanwezigheid van het causale verband in 
beginsel aan de hand van de dominant cause-leer te onder-
zoeken, aldus de Hoge Raad.45

Hoewel de Hoge Raad oordeelt dat de klacht gegrond is, kan 
deze bij gebrek aan belang bij de varkensfokkers niet tot cas-
satie leiden. De Hoge Raad doet vervolgens zelf de zaak af 
en verwerpt het beroep.46 De Hoge Raad overweegt daartoe 
dat het hof de verzekeringspolis als een named perils-polis 
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kwalificeert, waarbij de verzekerde per object en per evene-
ment voor een bepaalde dekking kan kiezen. Clausule 593 
bood de mogelijkheid om hagelschade te verzekeren. De 
Hoge Raad verwerpt de klacht van de varkensfokkers dat zij 
de clausule niet kenden en dus niet wisten dat hagelscha-
de ook verzekerd kon worden. Zij werden immers bijgestaan 
door een assurantietussenpersoon. Bovendien hadden de 
varkensfokkers wél gekozen voor toepassing van nog vier 
andere clausules.47

Schade? Schade!
Het zou de Kroniek vermogensrecht niet zijn als er niet een 
aansprakelijke makelaar of notaris aan te pas zou komen. 
Of, dit jaar, beiden.
Wat de laatste betreft: in een geval van speculatieve koop 
van grond oordeelde de Hoge Raad op 1 oktober 2021 dat 
de klacht van de teleurgestelde koper dat het hof eraan was 
voorbijgegaan dat hij primair niet alleen schadevergoeding 
had gevorderd, maar ook een verklaring voor recht dat de 
verkoper, de tussenpersoon, het notariskantoor en de nota-
ris onrechtmatig hadden gehandeld, althans toerekenbaar 
waren tekortgeschoten.48 Of een gedraging onrechtmatig 
is, staat los van de vraag of door dat gedrag schade is ont-
staan.49

In het geval van een verkoopmakelaar die een te hoog woon-
oppervlakte had opgegeven in de verkoopbrochure (en ook 
nog eens niet gemeten conform de NVM instructie) vor-
dert de eiser zowel in eerste aanleg als in hoger beroep 
EUR 25.000 aan schadevergoeding, berekend door van de 
betaalde koopsom af te trekken een bedrag gelijk aan de 
koopsom vermenigvuldigd met de breuk van de opgegeven 
oppervlakte gedeeld door de daadwerkelijke oppervlakte; 
in wezen: door de koopsom proportioneel te verlagen. De 
rechtbank en het hof wijzen deze wijze van schadebereke-
ning af. De schade zou moeten worden berekend door de 
werkelijke situatie te vergelijken met de hypothetische situ-
atie waarin de makelaar zich wel aan de meetinstructie zou 
hebben gehouden.
Het hof overweegt dat de koper heeft nagelaten aan te dui-
den wat haar schade wel zou zijn geweest voor het geval het 
hof haar wijze van schadeberekening niet zou volgen, acht 
het onwaarschijnlijk dat de eiser dan een ander huis van 
125 m2 zou hebben gekocht of dat zij bij de aankoop van die 
woning financieel beter af zou zijn geweest, en verder ook 
nog eens dat zij heeft nagelaten het hof in staat te stellen de 
schade te schatten (enzovoort).
De overwegingen van het hof lezend, zou je je kunnen voor-
stellen dat de eiser zich op dat moment moet hebben af-
gevraagd wat in dit geval dan wél de manier was om bij een 
(verondersteld) onrechtmatig handelen haar schade ver-
goed te krijgen. Bij de Hoge Raad50 vindt zij uiteindelijk 
vlak na Sinterklaas een welwillend oor: ofwel het hof heeft 
 geoordeeld dat de koper niet aannemelijk heeft gemaakt 
dat zij schade heeft geleden (wat gezien de koper heeft aan-
gevoerd zonder nadere motivering niet begrijpelijk is) ofwel 

het hof heeft overwogen dat wel aannemelijk is dat schade 
is geleden, maar dat de vordering desondanks moet worden 
afgewezen omdat het hof onvoldoende gegevens had om de 
schade te bepalen, in welk geval het hof heeft miskend dat 
als de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden 
vastgesteld, het hof de schade op de voet van artikel 6:97 BW 
had moeten schatten, of de zaak naar de schadestaatproce-
dure had moeten verwijzen, ook als dit niet was gevorderd.51

Op 15 oktober 2021 deed de Hoge Raad uitspraak52 in het 
 beroep dat door de NAM was ingesteld tegen een uitspraak 
van het hof Arnhem-Leeuwaarden in een procedure aan-
gespannen door 65 bewoners van huizen met aardbevings-
schade, veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Het 
ging hier (onder meer) over de wijze waarop het hof schade-
vergoeding voor gederfd woongenot en vergoeding van 
 immateriële schade had toegekend. De aansprakelijkheid 
van de NAM voor schade aan de woningen vloeit voort uit de 
risicoaansprakelijkheid ex artikel 6:177 BW. Daarmee staat 
echter nog niet vast dat NAM ook aansprakelijk is ex arti-
kel 6:162 BW. Het hof kwam tot de conclusie dat de overlast 
en hinder onrechtmatig waren in de gevallen dat ten minste 
eenmaal fysieke schade aan de woning was  geleden die is 
veroorzaakt of verergerd door aardbevingen en waarvan de 
herstelkosten door de NAM zijn vergoed. Verder kwam aan 
 bewoners die meer dan eenmaal schade aan de  woning had-
den gehad, volgens het hof  immateriële schade vergoeding 
toe. Het hof heeft vervolgens per eiser vast gesteld of deze 
een bewoner was en of deze inderdaad (en hoe vaak)  fysieke 
schade aan de woning had. Het hof heeft verder  geoordeeld 
dat per woning slechts eenmaal aanspraak kan worden 
 gemaakt op schadevergoeding voor gederfd woongenot, 
waarover ofwel de NAM en de bewoners tot een regeling 
moeten komen, ofwel de omvang wordt bepaald in een 
schade staatprocedure. Als vergoeding voor immateriële 
schade vond het hof een minimumbedrag van EUR 2.500 
redelijk. De NAM stelt cassatieberoep in en klaagt, kort 
 gezegd, dat het hof per eiser afzonderlijk had moeten bepa-
len of de NAM onrechtmatig had gehandeld en wat de ernst 
van de fysieke schade was. Verder vond de NAM  de door 
het hof gehanteerde afbakening van bewoners die in aan-
merking kwamen voor immateriële schadevergoeding on-
juist (namelijk gebaseerd op het meer dan eenmaal schade 
lijden aan de woning, in plaats van een geografische afbake-
ning, die de Hoge Raad in haar eerdere prejudiciële beslis-
sing53 had genoemd). De Hoge Raad laat de uitspraak van 
het hof in stand, zowel wat betreft het bepalen van de groep 
bewoners die in aanmerking kwamen voor vergoeding van 
gederfd woongenot als voor de vergoeding van immateriële 
schade.
Nog een tweetal schadevergoedingszaken: één van een 
werknemer die (weliswaar anoniem in beeld) in een uit-
zending van Undercover in Nederland er, zo blijkt later, ten 
onrechte van wordt beticht gestolen sloten te verkopen. 
Weliswaar wordt dat later gerectificeerd, maar de arbeids-
relatie met zijn werkgever wordt ontbonden en de man raakt 
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 arbeidsongeschikt en heeft psychische klachten. In cassatie 
stelt de man dat het hof heeft miskend dat bij vergoeding 
van letselschadetoerekening in ruime mate plaatsvindt. 
De Hoge Raad overweegt dat voor het bestaan en omvang 
van schade door verminderd arbeidsvermogen weliswaar de 
stelplicht en bewijslast bij de benadeelde liggen, maar dat 
hier ook weer geen strenge eisen aan gesteld mogen wor-
den. Het hof heeft de omstandigheid dat eiser letselschade 
heeft geleden niet betrokken bij het onderzoek naar de in 
artikel 6:98 BW bedoelde toerekening. Het hof heeft voorts 
verzuimd bij het onderzoek te betrekken dat het deel van de 
letselschade dat (mede) is ontstaan of verergerd door een 
eventuele predispositie waarvan niet aannemelijk is dat 
deze zonder de uitzending in de toekomst zou hebben geleid 
tot (dat deel van) het geestelijk letsel, in beginsel op grond 
van artikel 6:98 BW aan SBS c.s. moet worden toegerekend 
(r.o. 3.1.3).
Nog een zaak waarbij notarissen betrokken waren: op 
17 juni 2022 oordeelde de Hoge Raad dat ook de interne kos-
ten die de gemeente had gemaakt door de fout van de nota-
rissen als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking 
kwamen, en dat het feit dat die kosten zagen op regulie-
re werktijd van de medewerkers van de gemeente, dit niet 
 anders maakte.

GOEDERENRECHT
Het erfpachtafhankelijk opstalrecht in het 
kader van de overgangswet nieuw BW
Hoewel wellicht niet actueel wees de Hoge Raad dit Kroniek-
jaar ook arrest in het kader van rechten van erfpacht en op-
stal, ontstaan vóór de inwerkingtreding per 1 januari 1992 
van de overgangswet nieuw BW (ECLI:NL:HR:2022:628). De 
vraag was of een erfpachter (eiser in cassatie) met een erf-
pacht van vóór 1 januari 1992 een beroep kon doen op de 
vergoedingsregeling van het huidige artikel 5:99 BW bij het 
 beëindigen van de erfpacht. Dit was volgens de Hoge Raad 
niet het geval. Aan artikel 5:99 BW was immers in de over-
gangswet nieuw BW expliciet werking ontzegd voor reeds 
bestaande erfpachten. De vestigingsakte van het erfpacht-
recht bevatten echter ook een zakelijk recht van opstal, wat 
niet los van de erfpacht kon worden gezien. Hierdoor kon 
de erfpachtster gelukkig wél een beroep doen op de vergoe-
dingsregeling van artikel 5:105 BW. Helaas was haar vorde-
ring inmiddels verjaard, waardoor ze alsnog achter het net 
viste.

Tenietgaan van erfdienstbaarheid door 
vermenging geen inschrijfbaar feit
Beperkte rechten gaan, aldus artikel 3:81 lid 2 sub e BW, 
 teniet door vermenging. Wanneer een heersend en dienend 
erf van een erfdienstbaarheid eenzelfde eigenaar krijgen, 
zal de erfdienstbaarheid dan ook tenietgaan. In deze zaak 
(ECLI:NL:HR:2021:1617) was relevant dat de eigenaar (ver-
weerder) van heersend en dienend erf een hypotheek had ge-
vestigd op het heersende erf ten gunste van SNS Bank  nadat 

hij eigenaar was geworden van beide percelen. Nadat SNS 
Bank het heersende erf in het kader van een execu toriale 
verkoop had overgedragen aan een eiser in cassatie, beriep 
deze zich tegen over de oorspronkelijke eigenaar op de erf-
dienstbaarheid. Omdat het tenietgaan van de erfdienst-
baarheid door de oorspronkelijke eigenaar niet was inge-
schreven in de registers krachtens artikel 3:24 BW, zou deze 
immers ook niet aan de verkrijger tegengeworpen kunnen 
worden. De Hoge Raad oordeelt anders. Artikel 3:24: BW 
beschermt een verkrijger slechts tegen niet ingeschreven 
inschrijfbare feiten. Maar vermenging als zodanig is geen 
inschrijfbaar feit.54 Daarmee blijft het oordeel van het hof 
in stand, dat  inhoudt dat er geen recht van erfdienstbaar-
heid op het perceel van de verkrijger rust, omdat dit is 
 tenietgegaan door vermenging, doordat beide percelen voor 
de executoriale verkoop in één hand kwamen. Het hof heeft 
bovendien overwogen dat dit kenbaar was uit de openbare 
registers.

VARIA
Verjaring
Ook dit jaar heeft de Hoge Raad een arrest gewijd aan het 
onderwerp verjaring. Zo behandelt de Hoge Raad in het 
 arrest van 22 mei 2022 de aanvang van de vijfjaarstermijn 
van artikel 3:310 BW (ECLI:NL:HR:2022:627).
In dit geschil vordert een vrouw van haar ex-man schade-
vergoeding wegens onrechtmatige mededelingen over zijn 
vermogen. Het hof volgt de rechtbank in de redenering 
dat de vordering van de vrouw verjaard is door uit te gaan 
van een objectieve maatstaf voor bekendheid met de scha-
de in de zin van artikel 3:310 lid 1 BW. Volgens het hof had 
‘de vrouw, althans haar adviseurs (…) informatie ontvangen 
waarmee zij redelijkerwijze hadden kunnen en moeten begrij-
pen dat’ de man recht had op meerdere financiële aanspra-
ken die van belang waren voor de verdeling van gelden onder 
het echtscheidingsconvenant.
De Hoge Raad en A-G Wesseling-van Gent overwogen ech-
ter anders: voor de aanvang van de vijfjaarstermijn van arti-
kel 3:310 had een subjectieve maatstaf gehanteerd moeten 
worden. Volgens vaste rechtspraak is vereist dat de benadeel-
de daadwerkelijk bekend is geworden met de schade (en de 
daarvoor aansprakelijke persoon). Het enkele  vermoeden 
van het bestaan van schade is onvoldoende. De benadeelde 
dient subjectief bekend te zijn met de schade. Het antwoord 
op de vraag op welk tijdstip de verjaringstermijn is gaan 
 lopen, is afhankelijk van de relevante omstandigheden van 
het geval. Concluderend heeft het hof blijk gegeven van een 
onjuiste rechtsopvatting. Al met al geen verrassende uit-
komst, nu de Hoge Raad in 2003 in het standaardarrest ([…]/
VU) reeds had geoordeeld dat de korte verjaringstermijn van 
artikel 3:310 BW pas begint te lopen op de dag na die waarop 
de benadeelde daadwerkelijk in staat is een rechtsvordering 
tot schadevergoeding in te stellen.55
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Kadaster rechthebbende aandeel 
saldo notariële kwaliteitsrekening
Ook passeerde dit jaar een prejudiciële vraag met betrek-
king tot de notariële kwaliteitsrekening de revue (ECLI:NL: 
HR:2021:1720). De prejudiciële vraag – gesteld door het 
 gerechtshof Arnhem-Leeuwarden – zag toe op het vraagstuk 
of het Kadaster ingevolge de Wet op het notarisambt (Wna) 
als rechthebbende moest worden aangemerkt van (een aan-
deel in) het saldo op de notariële kwaliteitsrekening van een 
 gefailleerd notariskantoor. De vordering van het Kadaster 
bestond uit inschrijvings- en recherchekosten in het kader 
van transacties, waarvan de gelden via de notariële kwali-
teitsrekening verliepen.
Waar A-G Assink in zijn conclusie ging voor een gesplitste 
benadering voor wat betreft de inschrijvingskosten (Kadas-
ter wel rechthebbende) en recherchekosten (Kadaster geen 
rechthebbende), koos de Hoge Raad toch voor de meest 
pragmatische benadering en beantwoorde de prejudi ciële 
vraag positief. Het Kadaster is namelijk inderdaad recht-
hebbende in de zin van de Wna van de gelden op de nota-
riële kwaliteitsrekening die zijn bestemd ter voldoening 
van de inschrijvings- en recherchekosten die zijn gemaakt 
in het kader van een bepaalde transactie. Voorwaarde is wel 
dat betalingen die een notaris verricht vanaf zijn notariële 
kwaliteitsrekening aan derde-partijen – zijnde partijen die 
niet partij zijn bij de desbetreffende akte – in nauw verband 

 dienen te staan met de onderhavige transactie en dat de kos-
ten eenvoudig te controleren moeten zijn. In het geval van 
het Kadaster zal dit doorgaans blijken uit zijn facturen en 
uit de nota van afrekening die de notaris dient op te stellen 
en te presenteren aan de partijen bij de akte. Hoewel wel-
licht geen volstrekt vernieuwend antwoord op de gestelde 
vraag is het antwoord van de Hoge Raad wel een welkome en 
pragmatische rechtsontwikkeling. Dit uiteraard vooral voor 
het Kadaster zelf.

UITLEIDING
Deze Kroniekperiode beslaat niet het vrolijkste tijdvak in de 
recente geschiedenis. Niemand weet of de komende perio-
de een (aanzienlijk) betere zal zijn. Voor sommigen zal dat 
reden zijn zich (nog meer) inspanningen te getroosten om 
wel tot een snellere positieve kentering te komen. Anderen 
trekken zich misschien verder terug in de eigen wereld in de 
hoop daar veiligheid of geruststelling te vinden. Wie zich in 
de vermogensrechtelijke hoek terugtrekt, kan zich in die zin 
veilig wanen dat er in dit gedeelte van het recht geen stor-
men woeden of grote revoluties gaande zijn.

Coen Drion, Bastiaan Kout, Anna  Zwalve, 
Gül Taşpinar en Allard Carli zijn allen 
 advocaat bij Jones Day in Amsterdam.

Noten

1 Die loopt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022.
2 In verband met de beperkte ruimte die ons ter beschikking 

staat, hebben we daarbij vrij scherp moeten selecteren. In deze 
Kroniek beperken wij ons voorts, zoals gebruikelijk, vrijwel 
uitsluitend tot arresten van de Hoge Raad.

3 HR 17 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF0168 
(Oryx/ Van Eesteren).

4 HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682 (Coface/Intergamma).
5 De Hoge Raad gebruikt ‘derhalve’ en impliceert daarmee 

een logische conclusie. Echter, het is volgens ons eigenlijk 
een a-contrario-redenering, die daarom nooit helemaal 
logisch sluitend is, maar in dit geval wat ons betreft zeker 
wervingskracht toekomt.

6 Het voorstel voor de Wet opheffing verpandingsverboden, 
Kamerstukken II 2019/20, 35 482, nr. 2.

7 Het wetsvoorstel ziet op bedingen met goederenrechtelijke 
werking maar ook op die welke alleen obligatoire werking 
pretenderen.

8 In Brocacef/Simons heeft de Hoge Raad als volgt overwogen 
en bepaald over artikel 6:89 BW: ‘Deze bepaling strekt ertoe 
de schuldenaar die een prestatie heeft verricht te beschermen 
omdat hij erop moet kunnen rekenen dat de schuldeiser 
met bekwame spoed onderzoekt of de prestatie aan de 
verbintenis beantwoordt en dat deze, indien dit niet het geval 
blijkt te zijn, zulks eveneens met spoed aan de schuldenaar 
mededeelt (Parl. gesch. Boek 6, blz. 316-317). Gelet op deze 
strekking, alsmede op de bewoordingen waarin de bepaling 
is gesteld – nu daarin wordt gesproken over “een gebrek in 
de prestatie” –, ziet artikel 6:89 BW slechts op gevallen van 
ondeugdelijke nakoming en niet (mede) op gevallen waarin in 
het geheel geen prestatie is verricht.’

9 Probleempje zou nog wel kunnen zijn (voor wie kijkt naar 
de vorige zaak) dat, zoals A-G Valk signaleert in 3.8 van zijn 

conclusie, eiser zich in feitelijke instanties niet erop heeft 
beroepen dat artikel 6:89 niet van toepassing is. De Hoge Raad 
zwijgt hierover, waarschijnlijk omdat er in cassatie, als wij het 
goed zien, geen klachten op gericht waren. De Hoge Raad doet 
het binnen de cassatieklachten af op de grond dat het hof blijk 
heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door artikel 
6:89 toe te passen, waar dat artikel rechtens toepassing mist.

10 HR 22 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:596.
11 Zie in dit verband Hoge Raad 30 oktober 2020. 

ECLI:NL:HR:2020:1710, r.o. 3.1.2. 
12 B&W was de toezegging gewoon vergeten.
13 Volgens de Hoge Raad moet immers de rechter terughoudend-

heid betrachten bij de toepassing van de derogerende werking 
van de redelijkheid en billijkheid.

14 De uitspraak gaat vervolgens ook nog uitgebreid in op de vraag 
of het Nederlands stelsel van drinkwatervoorziening verband 
houdt met de bescherming van economische belangen van 
consumenten. Indien dat het geval zou zijn, dan zou moeten 
worden onderzocht of sprake was van een ongevraagde 
levering als bedoeld in artikel 7:7 lid 2 BW. De Hoge Raad 
concludeert echter dat dat niet het geval is, en geeft tot slot in 
een obiter dictum ook nog even te kennen dat ook als artikel 7:7 
lid 2 BW van toepassing zou zijn, het hof op basis van de feiten 
niet had kunnen oordelen dat sprake was van een ongevraagde 
levering.

15 HR 10 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2014:2929, NJ 2015/70, m.nt. 
Tjong Tjin Tai.

16 HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1652, JOR 2022/35, 
m.nt. van Van Wingerden, r.o. 3.2.

17 Zie ook HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2217 
(Unisphere Holdings), HR 11 maart 1977, 
ECLI:NL:HR:1977:AC1877 (Kribbebijter) en HR 28 november 
2014, ECLI:NL:HR:2014:3460 (Snippers/Rabobank).



114

juridisch  kronieken

Advocatenblad 2022  08

18 HR 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH9284 (Wiggers/
Makelaardij Sneek).

19 HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2034.
20 Dan gaat het bijvoorbeeld om de eisen om tijdig de 

403-verklaring en eventuele vertalingen van de jaarrekening, 
de accountantsverklaring of het jaarverslag te publiceren.

21 HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1666.
22 HR 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1037.
23 HR 9 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1101.
24 HR 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778. 
25 Is de overeenkomst die in strijd met deze regels is aangegaan 

nietig, vernietigbaar of geeft deze (slechts) andere potentiële 
gegadigden een recht op schadevergoeding (en zo ja, onder 
welke voorwaarden)? 

26 ECLI:NL:RBMNE:2022:1017. 
27 Zoals opgenomen in artikel 7:417 lid 4 BW.
28 Rb. Amsterdam 9 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1477. 

De rechtbank oordeelde dat artikel 7:417 lid 4 BW van 
toepassing is als een gebruiker via Airbnb een accommodatie 
huurt. Daarbij overwoog de rechtbank dat artikel 7:264 
lid 2 BW huurders van woonruimte al beschermt tegen 
bemiddelingskosten zodat het niet voor de hand ligt dat 
de wetgever met artikel 7:417 lid 4 BW enkel het oog op 
woonruimte heeft gehad, terwijl anderzijds is overwogen 
dat genoemd artikel 7:417 lid 4 BW als bepaling van 
consumentenbescherming ruim moet worden uitgelegd.

29 HR 19 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1725.
30 Zie zo ook de conclusie van A-G Drijber, 

ECLI:NL:PHR:2021:724, rov. 3.10-3.26.
31 Zie de noot van Eric Tjong Tjin Tai over dit arrest in NJ 

2021/396.
32 De prejudiciële beslissing gaat vervolgens ook in op de vragen 

of Airbnb in strijd handelt met de Richtlijn oneerlijke bedingen 
en de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Nee, oordeelt 
de Hoge Raad. Airbnb handelt niet in strijd met de Richtlijn 
oneerlijke bedingen, omdat over het boekingsvoorstel 
– waarin de bemiddelingskosten zijn gespecificeerd – 
kan worden onderhandeld door partijen. De consument is 
namelijk vrij om te boeken of niet. Daarnaast strekt de Richtlijn 
oneerlijke bedingen zich niet uit tot kernbedingen. In casu is 
sprake van een duidelijk geformuleerd kernbeding, omdat 
de prijs van de dienstverlening de kern vormt van de (tegen)
prestatie. Ook handelt Airbnb niet in strijd met de Richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken omdat Airbnb de servicekosten in 
haar boekingsvoorstel specificeert waardoor geen sprake is van 
een oneerlijk handelspraktijk.

33 HR 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1677, r.o. 3.1.20.
34 Vgl. HvJ EU 30 mei 2013, zaak C-488/11, ECLI:EU:C:2013:341 

(Asbeek Brusse), punt 49 en HvJ EU 4 juni 2009, zaak 
C-243/08, ECLI:EU:C:2009:350 (Pannon), punt 35. 

35 Zie https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/
richtlijn-sanctiemodel-essentiele-informatieplichten.pdf.

36 Rb. Noord-Nederland 29 maart 2022, 
ECLI:NL:RBNNE:2022:1593. 

37 HR 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:861.
38 Kamerstukken II 2015/16 34 453, nr. 3, par 4.4.
39 HR 9 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1093.
40 HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1976.
41 HR 4 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:115.
42 HR 16 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1172, r.o. 3.12. Deze rede-

nering is overigens ook in lijn met jurisprudentie van het 
Europees Hof. Zie in dit verband onder het meer arrest-
O’Byrne/Sanofi Pasteur waarin het HvJ heeft geoordeeld dat 
de aanvang van de vervaltermijn moet worden vastgesteld 
op basis van ‘objectieve criteria’. Het product is in het verkeer 
gebracht wanneer het ‘het productieproces van de producent 
heeft verlaten en is opgenomen in een verkoopproces in een 
vorm waarin het aan het publiek wordt aangeboden voor 
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43 De Hoge Raad merkt tot slot nog op dat indien na verwijzing 
de kom op grond van artikel 6:186 BW gebrekkig wordt 
geoordeeld, ‘bijvoorbeeld op de grond dat hij schade veroor-
zaakt als hij in contact komt met de kop’, de vervaltermijn van 
artikel 6:192 lid 2 BW aanvangt op 8 augustus 2004 (r.o. 3.2.5). 
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44 HR 15 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1523. 
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Zakelijk conflict
over waardebepaling?

Register Valuators worden vaak ingeschakeld als adviseur in het kader van

de waardebepaling van ondernemingen en aandelen bij geschillen.

De RV kan daarbij optreden als partij-adviseur maar ook als onafhankelijk deskundige.

De RV kan ook worden aangesteld als gerechtelijk deskundige, als bindend adviseur

of als waarderingsdeskundige bij mediation trajecten.

Met het deskundigenverzoek biedt het NIRV voor zakelijke dienstverleners en ondernemers

een laagdrempelige mogelijkheid om een gekwalificeerde RV te selecteren.

Het deskundigenverzoek is bij geschillen een eerste stap naar een uitkomst.

Naast inzicht in waarde drivers biedt het NiRV ook

(onafhankelijke) bedrijfswaarderingen op specialistisch gebied zoals bij:

SECOND OPINION

VERKOOPVOORBEREIDING

FAILLISSEMENT

FISCALE KWESTIES

ECHTSCHEIDINGEN

ECONOMISCHE SCHADEBEREKENINGEN

Voor een deskundigenverzoek gaat u naar www.nirv.nl/deskundigenverzoek




