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Grotius specialisatieopleiding 

Erfrecht

In maart 2023 gaat de nieuwe Grotius specialisatieopleiding Erfrecht 
van start. Deze postacademische opleiding brengt op geïntegreerde 
wijze alle voor de praktijkjurist relevante aspecten van het erfrecht 
voor het voetlicht, in het bijzonder met het oog op erfrechtelijke 
confl icten. De opleiding biedt op gevorderd niveau zowel een 
overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in de 
kernbegrippen van en rechtspraak op dit rechtsgebied.

Thema’s die onder meer aan bod komen:
• aanvaarding en verwerping
• de wettelijke verdeling civielrechtelijk en OBV fi scaal
• de uiterste wil 
• making en testamentaire last
• het testamentair bewind
• de legitieme portie
• de executeur
• de onverdeelde nalatenschap
• internationale aspecten
• procederen in erfrechtzaken
• vereff ening

Voor wie?
De opleiding richt zich speciaal op advocaten, (kandidaat)notarissen, bank- en 
belasting(recht)juristen en andere juridische adviseurs met een gedegen basiskennis 
van het erfrecht. U dient over minimaal 3 jaar praktijkervaring te beschikken. 

Hoofddocenten
•  Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, Em. hoogleraar estate planning Vrije Universiteit 

Amsterdam, oud-notaris, oud-raadsheer gerechtshof Den Haag en Amsterdam, en 
thans counsel bij SmeetsGijbels Advocaten, Amsterdam en Rotterdam

•  Mr. P.G. Knoppers, advocaat-partner bij SmeetsGijbels Advocaten, Amsterdam en 
Rotterdam en rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam

Grotius Academie | Postbus 10520 | 6500 MB Nijmegen |T 024 - 361 24 92 | E grotius@cpo.ru.nl | www.grotiusacademie.nl

Meer informatie en aanmelden: www.grotiusacademie.nl 
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Van de Franse negentiende-eeuwse journalist en politicus Emile de Girardin 
is de uitspraak: regeren is vooruitzien. Criticaster De Girardin had niet zo-
veel op met politici die niet verder kijken dan hun eigen verkiezingsmandaat.
Het onvermogen – of de onwil – om vooruit te zien, heeft er toe geleid dat 
het stikstofdossier in een impasse zit. Dat blijkt eens te meer ook uit de uit-
leg van de ‘agrarisch recht-advocaten’ (geen clubje zo klein of er is in dit land 
een vereniging voor) in het omslagartikel. Sinds de eerste stikstofuitspraak 
in 2019 heeft de regering alleen maar wat aangemodderd, zegt advocaat 
Charles van Mierlo.
Het stikstofprobleem is complex en leent zich niet voor een simpele oplos-
sing. Toch lijkt het kabinet daar wel voor te gaan. De focus leggen op stik-
stof uitstotende boerenbedrijven is eenvoudiger dan kiezen voor een totaal-
aanpak. Door de agrarische sector te saneren, kan de bouw weer aan de slag. 
Per saldo hebben we straks een paar duizend boerderijen minder en hon-
derdduizenden woningen en tientallen bedrijventerreinen meer. Waar de 
winst zit voor natuur en milieu is een raadsel.
Gelukkig voor de piekbelastende boeren zijn zij niet zonder meer overgele-
verd aan de willekeur van de machtige overheid. Daarin verschillen ze van bij-
voorbeeld de toeslagenouders. Boeren hebben naast een sterke lobby en trek-
kers doorgaans de middelen om gespecialiseerde advocaten in te huren. Zij 
kunnen de komende tijd aan de bak.
Talloze langdurige juridische procedures liggen in het verschiet, blijkt uit het 
relaas van de advocaten. Daarmee is het een illusie te denken dat het stik-
stofprobleem binnen enkele jaren is opgelost. Gerede kans dat in het gevecht 
om de publieke opinie straks ook advocaten daarvoor de schuld in de schoe-
nen geschoven krijgen. Zoals ook asieladvocaten geregeld de zwartepiet krij-
gen toegespeeld doordat asielprocedures vastlopen. Als het zover komt, moe-
ten ze dat maar zien als compliment, als erkenning dat ze hun werk goed 
hebt  gedaan. 
Zo zijn we toch weer bij de waan van de dag beland. Die valt evenmin te ne-
geren, alle vergezichten ten spijt. Wat te doen met de hoge energierekening, 
oplopende inflatie, stijgende rente en alle andere uitdagingen van dit mo-
ment? Met het eind van het jaar in zicht dienen kantoren 
de  tarieven voor hun cliënten en de salarissen voor hun 
medewerkers tegen het licht te houden. Ik hoop dat het 
artikel in dit nummer ‘Balanceren in een bewegende 
markt’ en de peiling die we hebben gehouden enig 
houvast bieden. Hoed u voor bokkensprongen. Rege-
ren is vooruitzien, ook voor kantoren.

ten geleide

Bokken

 door  Kees Pijnappels 
Hoofdredacteur Advocatenblad

sprongen
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Bart Wilton
advocaat bij Legaltree 

Bart is sinds 10 jaar partner bij Legaltree. Eén van de belangrijkste             
redenen om partner te worden was de vrijheid. Vrijheid van onderne-
merschap, gericht op leveren van uitstekende dienstverlening en zonder 
knellende urennormen. Waarom hee�  hij destijds deze keuze gemaakt? 
En wat vindt hij zo leuk aan werken als partner bij Legaltree? 

“Elke dag ben ik � exibel
in de keuzes die ik maak”

Waarom ben je partner geworden bij Legaltree?
“Ik wilde graag op een hoog niveau mijn vak blijven uitoefenen, met meer vrijheid 
maar nog wel steeds binnen kantoorverband. Het concept van Legaltree sprak me 
direct aan! De focus ligt op uitstekende kwaliteit leveren binnen een hecht team, met 
veel minder ‘red tape’ dan bij de meeste kantoren en veel individuele vrijheid.” 

Wat maakt het partnerschap bij Legaltree interessant voor jou?
“De vrijheid om te werken met wie je wil, voor wie je wil, en in de sectoren die je wil. 
Elke dag ben ik � exibel in de keuzes die ik maak. Maar het leukste is de hechte en 
prettige samenwerking met andere partners. Werken als ondernemer leidt parado-
xaal genoeg namelijk tot een erg prettige samenwerking met andere partners. Er is 
geen gedoe over ‘kantoordingen’. Dat betekent dat je die energie kunt richten op de 
leuke zaken zoals samenwerking in mooie dossiers, uitwisseling van ervaringen en 
expertise en gezamenlijke acquisitie.”

Wat zou je iemand aanraden die partner wil worden bij een advocatenkantoor?
“Ga na hoe het partnerschap binnen die organisatie daadwerkelijk is vormgegeven, 
en ga na in hoeverre dat aansluit bij je persoonlijke voorkeuren. Wat ik zelf prettig 
vind is dat ik zelf kan sturen welke zaken ik aanneem en op welke randvoorwaarden. 
Dat vind je niet bij elk kantoor terug, ook niet als partner.”

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’ advocaten-
kantoor. Want achter de schermen is alles professioneel geregeld, van de administratie 
tot en met de communicatie. � e best of both worlds dus!

Zelf partner worden? Ga naar Legaltree.nl en neem vrijblijvend contact op.
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Bişar Çiçek Saskia Belleman

werkenbijhouthoff

SAP Letselschade Advocaten

baaszadvocaten

Gejank om artsen en advocaten iedere keer met deze 
gare standaardtekst bij bouwplaatsen. Laten we onze 
kinderen tegelijkertijd ook leren dat het echt wel prima 
is als ze later wel advocaat willen worden.

Ook vandaag geldt een vriendelijk edoch dringend 
verzoek aan iedereen om zich te onthouden van het 
uitschelden, bedreigen en/of beledigen van de advocaat. 
Wie zich niet kan beheersen wordt geblokkeerd. 
#Mallorcazaak

Vrijdag stond het Houthoff Litigation Event op de planning 
voor alle procespraktijkgroepen van Houthoff. Het event 
vond plaats in Baarlo met als thema: strategie! 💯
#werkenbijhouthoff #litigation #strategie

Wat een avond! De Vereniging Jonge Balie Midden-
Nederland is opgericht in het jaar 1947, wat betekent 
dat zij dit jaar haar 75ste jubileum viert. De Jonge Balie 
behartigt de belangen van jonge advocaten en legt en 
onderhoudt contact met andere jonge advocaten. Om 
deze doelstellingen te bereiken worden vele activiteiten 
georganiseerd. De lustrumcommissie, waar onder andere 
SAP-advocaat Mark onderdeel van uitmaakt, organiseerde 
gisteravond het lustrumgala in De Landgoederij te 
Bunnik. Het was een avond vol gezelligheid en muziek - 
mede mogelijk gemaakt door SAP 🥂.

Al 5 jaar eigen BAASZ! 🎉🎈
In 2017 zijn we letterlijk tussen de verhuisdozen gestart 
aan onze eerste zaken. Al snel ging het balletje rollen, 
mede door onze vaste klanten.
Inmiddels zijn we alweer vijf jaar verder. En wie jarig is 
trakteert! De komende dagen gaat Iris 'on the road' om 
wat lekkers te bezorgen bij onze klanten en relaties van 
het eerste uur. Want zonder hen hadden we niet gestaan 
waar we nu staan. Bedankt voor het vertrouwen en de 
samenwerking: dat smaakt naar meer!
#baaszbovenbaas #jubileum #lustrum 
#5jaarbaaszadvocaten #advocatuur 
#arbeidsrecht #drachten #friesland #feestje 
#5jaareigenbaasz #jubileumfeestje #klanten 
#samenwerking #arbeidsrechtadvocaat 
#advocatenkantoorvanhetnoorden

twitter twitter

instagram

linkedin

instagram

gespot op social media
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Sommige rechters zijn qua artificial intelligence (AI) te verge-
lijken met een eendimensionale Instagrampagina van dag-
dromers. Dit jaar promoveerde strafrechter Manuella van der 
Put op een onderzoek naar AI in de rechtszaal. Van der Put staat 
niet onverdeeld negatief tegen deze ontwikkeling, vooral van-
uit efficiëntieoverwegingen. In plaats van nog meer overhead 
kan kunstmatige intelligentie de rechter juist ondersteunen, 
stelt Van der Put. In feite komt haar begrip van AI neer op een 
intelligente zoekfunctie aangevuld met de eigen kennis en er-
varing van de rechter. Uit haar onderzoek blijkt dat de gerechts-
jurist AI wel gebruikt, maar uiteindelijk de voorkeur geeft aan 
eigen kennis en ervaring. 
Niet iedereen hanteert deze milde analyse over AI. Aan Oxford 
University is recent een discipline ontstaan uit natuur-, wis-
kunde en filosofie onder de naam ‘Extreme Risk Research’. 
Deze onderzoeksgroep richt zich op een kwantitatieve analy-
se welke risico’s het einde van de mensheid kunnen veroorza-
ken. Nucleaire dreiging is het oudste en bekendste risico. De 
klimaatcrisis is weliswaar vervelend, maar leidt niet tot de ver-
nietiging van de mensheid. Een pandemie ook niet. De groot-
ste zorg is de tektonische verandering die AI teweegbrengt. 
De onderzoeksgroep berekende dat AI hetzelfde proces door-
loopt als de mens en de aap. Op enig moment in de evolu-
tie heeft de mens het qua intelligentie van de aap gewonnen. 
Kwantitatieve modellen laten zien dat deze eeuw AI op het punt 
komt dat het zelfdenkend aspect een bewustzijn ontwikkelt 
waarbij de mens als de minst geoptimaliseerde, emotionele en 
daarmee zwakste schakel wordt gezien. Neem bijvoorbeeld de 
QNR’s, oftwel Quasilinguistic Neural Representations. QNR’s 
brengen woorden en ingewikkelde syntax tot een nieuwe vorm 
van semantiek die zowel expressiever als rekenkundig meer 
hanteerbaar is dan natuurlijke (mensen)taal. QNR’s kunnen 
formeel en informeel redeneren met een associatief geheugen. 
Naarmate deze AI volwassener wordt, zullen ondoorzichtige, 
inefficiënte ‘basismodellen’ automatisch worden vervangen 
door systemen die betrouwbaarder zijn.
Het onderzoek door Van der Put is interessant en presenteert 
een goede aanzet over wat AI op dit moment kan betekenen 
in de rechtszaal. Maar het leest ook hier en daar als een Mexi-
caanse piñata vol misvattingen over AI. In mijn optiek zal AI 
de rechter volledig overbodig maken. De prijsvraag is of AI het-
zelfde normenkader hanteert als de rechter of een eigen nor-
menkader zal aanleggen. Dit is een uiterst zorgelijke ontwikke-
ling die serieuzer moet worden genomen dan 
de goedbedoelde wangetjesknijperij van AI 
door Van der Put. 

Goedbedoelde 
wangetjesknijperij

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

Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS, 
tijdens het Symposium 100 jaar kinder-
rechter op 1 november 2022 in Amersfoort.

citaat

‘Het horen van 
kinderen in 

alimentatiezaken 
is onnodig en 

voegt niets 
toe aan de 
procedure. 

Daar zouden wij 
zo snel mogelijk 
van af moeten.’ 
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2400 LAWYERS.  42 LOCATIONS.  5 CONTINENTS.  ONE FIRM WORLDWIDE.  JONESDAY.COM

Jones Day is an international law firm with one of the largest M&A practices of the 
world. The Amsterdam office has the following opportunities in the M&A practice:

Junior Candidate Civil-Law Notary (Kandidaat-notaris) 

Junior Associate (advocaat-stagiaire)

Student Interns (student-stagiaires)

If you would like to become part of our M&A team, please contact us at: 
recruitment.amsterdam@jonesday.com.

Why Jones Day? True partners, with each other and with our clients, based on 
communication, collaboration, conviction, and talent across specialties and jurisdictions.



Pleidooi voor de boom

B omen die vervuilers vragen om rekening te houden 
met hun leefomgeving. Op zondag 16 oktober vond 
in samenwerking met kunstinstelling Zone2Source 

in het Amstelpark in Amsterdam een speculatieve rechts-
zaak plaats. Kunstenaar Elmo Vermijs verhief de bomen van 
het park die dag tot juridische rechtspersoon in het Parle-
ment van de Bomen, een tribune gemaakt van vijftig boom-
stammen die ooit in het park stonden.
Oud-advocaat Jan van de Venis van JustLaw (op de foto) 
nam het samen met milieujurist Jessica den Outer op te-
gen de overheid en stond de bomen bij. De bomen werden 
gehoord, als stille getuigen van de opwarmende aarde. ‘De 
natuur moet in ons rechtssysteem als rechtssubject wor-
den gezien in plaats van rechtsobject,’ pleitte Van de Ve-

nis. ‘Aan de natuur moeten rechten worden toegekend. Het 
moet als iets levends worden erkend. Mensen hebben het 
recht om te leven in een biodivers systeem. Dan moeten die 
bomen, in dit geval de bomen in het Amstelpark, dat ook 
aan ons kunnen geven en zelf een adequaat leven hebben 
en in een schone leefomgeving staan.’
De advocaten van de bomen kregen gelijk van de rechtbank. 
‘Het is tijd dat we kunnen opstaan voor bomen, net als voor 
mensen,’ stelden de drie juryleden, onder wie voormalig Ka-
merlid Marianne Thieme. Van de Venis hoopt dat natuur 
in de toekomst echt als rechtspersoon wordt erkend, zoals 
de rivier Whanganui in Nieuw-Zeeland. ‘Zie het als Linden-
baum/Cohen of de Urgenda-zaak. Het is nieuw in Neder-
land, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan.’

 beeld Stan Heerkens

in beeld
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S inds korte tijd meldt de Rechtspraak op de website 
dat de zogeheten NTA 7516-certificaten voor Veilig 
Mailen niet meer geldig zijn. Deze certificaten gol-

den als voorwaarde voor Veilig Mailen met de Rechtspraak.
Begin dit jaar nam de Rechtspraak afscheid van de fax. Het 
indienen van stukken dient vanaf dat moment te gebeuren 
via beveiligde e-mail. De Rechtspraak stimuleerde het ge-
bruik van Zivver, maar liet ook acht andere aanbieders toe. 
Alle aanbieders voldoen aan de vereiste NTA 7516-norm, 
waarmee ze feitelijk de erkenning hebben gekregen van de 
NEN dat ze inderdaad veilige communicatie bieden.
Op aandringen van onder meer Zivver heeft de NEN beslo-
ten per 15 mei het toetsingsschema NCS 7516 te inactiveren 
en daarmee is het NTA 7516-certificaat ongeldig verklaard. 
Op de eigen website meldt de NEN: ‘Huidige certificaten zijn 
hierdoor niet meer geldig en worden ingetrokken en er wor-
den geen nieuwe certificaten afgegeven. NEN gaat met be-
trokken partijen in gesprek om te zien wat er nodig is voor 
goede toetsingsafspraken voor veilige elektronische com-
municatie in de zorg.’
De zorg? Inderdaad, de zorg. Op zoek naar een veilig e-mail-
protocol heeft de Rechtspraak destijds leentjebuur gespeeld 
en het protocol overgenomen van de zorg. De veiligheidsga-
ranties voor medische gegevens wijken in beginsel niet af 
van juridische informatie, was de gedachte.
Volgens Zivver bood NTA 7516 echter niet de gewenste vei-
ligheidsgarantie. In veel gevallen kregen Veilig Mailen-aan-
bieders een certificaat op basis van onjuiste en onvolledige 
toetsing, stelt het bedrijf op de website. ‘Het certificaat bood 
zodoende in veel gevallen niet de zekerheid en duidelijkheid 
die het aan organisaties juist zou moeten bieden.’
Zivver haast zich vervolgens te zeggen dat de eigen klanten 
zich geen zorgen hoeven te maken. ‘Voor klanten van Zivver 
die reeds NTA 7516 compliant zijn verandert er niets, omdat 
Zivver daadwerkelijk alle mogelijke technische functionali-
teiten biedt die voor het voldoen aan de NTA 7516 benodigd 
zijn.’ Maar klanten van een andere leverancier doen er goed 
aan na te gaan of hun veilige mail wel zo veilig is. ‘Veel orga-
nisaties dachten in het verleden onterecht dat het contracte-

ren van een NTA 7516 gecertificeerde leverancier voldoende 
zou zijn om te voldoen aan de NTA 7516-norm.’ Zivver voegt 
daar aan toe: ‘Het voldoen aan de NTA 7516-norm blijft na-
melijk de verantwoordelijkheid van organisaties zelf.’
De Rechtspraak laat weten dat er feitelijk niet zo veel aan de 
hand is. Elk kantoor dat werkt met een van de negen toege-
laten aanbieders zit goed, verzekert een woordvoerder. ‘Op 
dit moment is het toetsingsschema NCS 7516 niet meer gel-
dig. De norm NTA 7516 is wel nog steeds geldig. Op dit mo-
ment wordt met het ministerie van VWS onderzocht hoe 
het proces rond de toetsing weer kan worden vlot getrok-
ken. Tot die tijd blijft veilig mailverkeer met de Rechtspraak 
mogelijk via de Veilig Mailen-aanbieders die op 14 mei 2022 
NTA 7516-gecertificeerd én technisch gekoppeld waren met 
(de Veilig Mailen-aanbieder van) de Rechtspraak.’
Lucien Barink van Cryptshare plaatst daar een vraagteken 
bij. Cryptshare is een van de negen Veilig Mailen-aanbie-
ders die door de Rechtspraak is goedgekeurd. Hij wijst op 
de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
die stelt dat de verzender verantwoordelijk is voor het veilig 
versturen van vertrouwelijke e-mail. ‘In geval van een lek is 
de afzender aansprakelijk, niet de Rechtspraak. Een eventu-
ele boete komt dus bij de afzender terecht. Daarmee is het 
de vraag of de Rechtspraak als ontvanger van beveiligde be-
richten wel in de positie is om die voorwaarden te stellen 
aan veilige e-mail. Volgens de AVG niet.’
Barink, hoewel voorstander van standaardisatie, is sowie-
so niet enthousiast over de rol die de Rechtspraak zich heeft 
aangemeten. ‘Zodra de Rechtspraak voorwaarden gaat stel-
len aan berichten die aan de Rechtspraak worden gestuurd, 
beïnvloeden ze de keuzevrijheid van partijen zonder de wet-
telijke verantwoordelijkheid te hebben.’
De Rechtspraak wil uiteindelijk het Europese certificaat 
 eIDAS (qERDS) als voorwaarde stellen om veilig te mailen 
met de Rechtspraak. ‘De streefdatum voor invoering van dat 
certificaat is begin 2024. Het is tegen die tijd aan Veilig Mai-
len-aanbieders om te beslissen of zij aan dit certificaat willen 
voldoen – en of zij dus daarmee ook in staat blijven om Veilig 
Mailen met de Rechtspraak aan te bieden aan hun klanten.’

Veilig Mailen
Juridische 
status

onzeker
De juridische status van het Veilig Mailen-protocol, waartoe de 

Rechtspraak advocaten verplicht, is op de tocht komen te staan. 

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft het onderliggende 

certificaat ingetrokken en daarmee het predicaat ‘veilig’. 

  door Kees Pijnappels
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Overheid spekt omzet Pels Rijcken
Pels Rijcken heeft in 2021 27,5 miljoen euro behaald uit dienstverlening 
aan de Haagse ministeries, zijnde 46 procent van de totale omzet. 

V oormalig strafpleiter Youssef Taghi wordt ervan ver-
dacht als boodschapper te hebben gefungeerd van 
zijn neef Ridouan. Eerder betoogde advocaat See-

bregts dat Ridouan Taghi niet alleen via Youssef contact 
met de buitenwereld had. Hij suggereerde dat er ook con-
tact was via andere lijnen, onder wie advocaat Inez Weski. 
‘Het lijkt er op dat ook zij niet bestand bleek tegen de druk 
die kennelijk uitgaat van deze man,’ stelde Seebregts toen. 
Hij verzocht de rechtbank ‘de parallelle communicatie-
lijnen’ te onderzoeken.
Tijdens de jongste zitting op 28 oktober werd deze onder-
zoekswens ingetrokken. Volgens Seebregts besloot zijn 
 cliënt daartoe ‘om hem moverende redenen’. 
Ridouan Taghi verklaarde als getuige dat vertrouwelijke 
communicatie tussen verdachten en advocaten in de gevan-
genis ‘in strijd met de regels wordt afgeluisterd’. Het is om 
die reden niet zo gek dat hij met Youssef communiceerde 
‘op zachte toon en in geschreven teksten’, aldus Ridouan. 
Hij stelt dat hij Youssef onzinberichten doorgaf ‘als test’, om 
te bewijzen dat hij werd afgeluisterd.
Taghi ontkende verder betrokkenheid bij de moorden op de 
broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en 
misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De rechtszaak tegen 
Youssef Taghi wordt in december voortgezet.

P els Rijcken publiceerde in oktober een overzicht van 
de omzet en kosten per ministerie. Daaruit blijkt 
onder meer dat de ministeries van Justitie en Eco-

nomische Zaken de grootste opdrachtgevers zijn. De beide 
departementen betaalden samen bijna 12 miljoen aan de 
landsadvocaat, exclusief btw en verschotten.
Nog eens 30 procent van de kantooromzet komt uit dienst-
verlening aan andere publieke instellingen, zoals ge-
meenten, waterschappen en provincies. Particuliere on-
dernemingen en semipublieke instellingen tekenen voor 
24 procent van de omzet. In de Tweede Kamer wordt 
met  regelmaat gemopperd over de kosten voor de lands-

advocaat. Met name SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt 
de tarieven veel te hoog, afgezet tegen die voor toevoe-
gingen. Volgens justitieminister Yeşilgöz-Zegerius beta-
len de ministeries Pels Rijcken momenteel tussen 174 euro 
(advocaat-stagiairs) en 405 euro per uur. Daar komen nog 
4,9 procent kantoorkosten en de btw bij. Yeşilgöz noemt dat 
een marktconform tarief.
Op dit moment onderzoekt de commissie-Silvis hoe de over-
heid haar juridische ondersteuning het best kan organi-
seren. Het onderzoek is een uitvloeisel van de fraude door 
notaris Frank Oranje bij Pels Rijcken. De commissie-Silvis 
publiceert haar bevindingen op 1 december. 

Youssef Taghi 
verandert strategie
Youssef Taghi en zijn advocaat André 
 Seebregts hebben hun verdedigingsstrategie 
drastisch gewijzigd. Seebregts liet de recht-
bank Amsterdam eind oktober weten alle eer-
der gedane onderzoekswensen in te trekken.

Drie jaar cel geëist 
voor aanslag op 
advocatenkantoor
Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenis-
straf van drie jaar geëist, waarvan de helft 
voorwaardelijk, tegen de 20-jarige  Chevell C. 
voor het medeplegen van een aanslag op 
een advocatenkantoor in Heerhugowaard.

I n oktober 2020 ontplofte ’s nachts een zogeheten mor-
tierbom bij het oude adres van het advocatenkantoor van 
José Engels in Heerhugowaard. De materiële schade was 

groot, er raakte niemand gewond. Het kantoor was inmid-
dels verhuisd naar een ander pand. Een paar dagen na de 
aanslag volgde een briefje met de tekst: ‘Dit is een waarschu-
wing voor José’. Eerder had Engels een dreigbrief ontvangen 
waarin 9.000 euro werd geëist omdat ze een cliënt niet goed 
zou hebben verdedigd.
De cliënt in kwestie is Dylan T., die volgens het OM de aan-
slag vanuit detentie heeft georganiseerd. T. was boos op zijn 
advocaat, die niet had voorkomen dat zijn voorwaardelijke 
jeugd-tbs werd omgezet in een definitieve maatregel.
Chevell C. zou hebben bemiddeld tussen T. en de man die 
de mortierbom liet ontploffen. C. wordt gezien als de leve-
rancier van de mortierbom. Bij een huiszoeking werden in 
zijn huis 885 stuks zwaar professioneel vuurwerk gevonden.
Naast een celstraf werd dinsdag ook een schadevergoeding 
voor de slachtoffers geëist van ruim 15.000 euro. José Engels 
woonde de zitting niet bij, volgens haar raadsman Justin 
Kötter uit angst voor de aanslagplegers. De rechtbank doet 
op 16 november uitspraak.
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in een 
bewegende 

markt 

Inflatie en kostenstijgingen dwingen 

advocaten ertoe hun bedrijfsvoering 

onder de loep te nemen. Aan welke 

knoppen kunnen ze draaien en 

wat adviseren experts? 

Balan
ceren

 door Sabine Droogleever Fortuyn  beeld Flos Vingerhoets
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D ilek Karpuz, partner bij het deels sociale, 
deels commerciële Advocatenkantoor Seegers 
& Lebouille in Amsterdam heeft in een jaar 

tijd de energierekening van het kantoor zien verdrie-
voudigen. ‘Die kosten lopen de spuigaten uit.’ 
Het is één van de vele symptomen van de huidige infla-
tie waaraan ook de advocatuur niet ontkomt. Het af-
gelopen jaar steeg de inflatie enorm: van 3,4 procent 
oktober vorig jaar naar 16,8 procent in oktober van 
dit jaar. De prijsstijgingen van energie, water en huis-
vesting waren samen verantwoordelijk voor 8,8 pro-
cent van de inflatie, blijkt uit cijfers van het CBS over 
september dit jaar. De hoge kos-
ten werken door in andere kos-
ten, zoals die voor grondstoffen 
en levensmiddelen. De effecten 
hiervan zien advocaten terug in 
hun huishoudboekje: exploderen-
de energierekeningen en hogere 
facturen van leveranciers. 
Om de koopkracht van medewerkers op peil te hou-
den, overwegen veel kantoren de inflatie te compen-
seren met een loonsverhoging. Ruim de helft van 
de kantoren is dit per 1 januari 2023 van plan. Bijna 
een kwart hiervan denkt aan een salarisverhoging 
van vijf tot tien procent. Dat blijkt uit een peiling van 
het  Advocatenblad half oktober onder 250 abonnees 

van de digitale nieuwsbrief (zie pa-
gina 21). Ook bij Seegers & Lebouil-
le gaan vanaf volgend jaar de salaris-
sen omhoog. Het kantoor volgt hierbij 
doorgaans de alimentatie-indexering, 
zegt Karpuz. ‘Het percentage is nog 
niet bekend.’ Tanger Advocaten, met 
vestigingen in Velsen-Zuid, Alkmaar 
en Haarlem, is eveneens van plan 
de salarissen te laten stijgen. Hoe-
veel is nog niet duidelijk, zegt Michel 
Moeijes, advocaat op het gebied van 
insolventierecht en arbeidsrecht, en 

deken van het arrondissement Noord-Holland. ‘Al-
les wordt duurder. We gaan er niet aan ontkomen om 
onze mensen een behoorlijke salarisverhoging te ge-
ven. Zij moeten ook huur, gas, licht en boodschappen 
betalen.’

DALENDE OMZET
Behalve met directe kostenstijgingen hebben advo-
caten te maken met een teruglopende omzet. Cliën-
ten die hard worden geraakt door de inflatie, blijven 

weg. Karpuz: ‘Mensen die net boven het toevoegings-
niveau zitten, en hun rechtsbijstand zelf moeten be-
talen, vallen het eerst buiten de boot. Deze rechtzoe-
kenden beknibbelen op advocaatkosten. Laatst werd 
ik bijvoorbeeld gebeld door een mevrouw. Zij had 
een loonvordering, maar kwam net niet in aanmer-
king voor een toevoeging en was niet verzekerd. We 
hebben berekend hoeveel een procedure zou kosten 
en concludeerden dat daarnaast het risico bestond 
dat zij zou worden veroordeeld in de proceskosten. 
Toen heeft zij gezegd: laat die vordering maar zitten. 
Maar een werknemer is toch de juridisch zwakkere 

partij. Dit gaat wel in tegen mijn 
 rechtvaardigheidsgevoel.’
Niet ieder kantoor en niet ieder 
rechtsgebied heeft overigens te 
maken met een teruglopende om-
zet door de huidige inflatie. Evert 
Hoekstra, partner van CKH Ad-
vocaten met vestigingen in Alk-

maar, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam constateert 
dat ‘het financieringsklimaat’ aan het veranderen is. 
‘Je ziet bepaalde deals afketsen vanwege financie-
ringsproblemen, wat zeker de nodige impact heeft op 
bijvoorbeeld de vastgoed- en overnamepraktijk op ons 
kantoor.’ Maar hierdoor daalt de omzet binnen CKH 
Advocaten niet, vertelt Hoekstra. ‘De vastgoed- en 
overnamepraktijk, waar ik zelf dagelijks mee te ma-
ken heb, is en blijft onverminderd actief. Overall be-
schouwd maakt ons kantoor sowieso een forse groei 
door, ondanks de inflatieperikelen.’ 

TIJDELIJKE BONUS
Gerard Tanja en Martijn Lesterhuis zijn beiden part-
ner bij de in juridische dienstverlening gespecialiseer-
de Venturis Consulting Group. Zij praten regelmatig 
met advocaten over hun bedrijfsvoering en geven ad-
vies over hoe om te gaan met de huidige inflatie. Les-
terhuis: ‘Het onderwerp leeft op dit moment bij veel 
advocatenkantoren. De markt staat onder druk, zo-
wel in Nederland als internationaal.’ Zijn advies aan 
kantoren: wees voorzichtig met het verhogen van sala-
rissen op basis van de huidige extreme inflatiecijfers. 
Lesterhuis: ‘De hoogte van de inflatie, die nu wordt 
aangestuwd door de energieschaarste, kan volgend 
jaar weer heel anders zijn.’ Beter is het volgens hem 
om af te wachten wat er gebeurt, met een gedeeltelij-
ke salarisverhoging te werken en in de tussentijd een 
tijdelijke maatregel te treffen. ‘Te denken valt aan een 
tijdelijke tegemoetkoming in de kosten.’ 

Dilek Karpuz

‘De markt staat 
onder druk, zowel 
in Nederland als 
internationaal’
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Mario Bersem, sectoreconoom zakelijke dienstverle-
ning bij ABN AMRO, ziet in de sector dat kantoren hun 
medewerkers een loonsverhoging geven conform de 
cao-lonen, die dit jaar vier procent stegen. Dat zou vol-
gens hem een model kunnen zijn voor juristen. Daar-
naast oppert hij de mogelijkheid om werknemers een 
eenmalige compensatie voor energiekosten uit te ke-
ren, in plaats van een structurele verhoging. 

TARIEFVERHOGINGEN 
Een voor de hand liggende manier om de hogere be-
drijfskosten op te vangen, is het verhogen van de ta-
rieven. Twee op de drie advocatenkantoren is dat van 
plan of heeft dit al gedaan, blijkt uit het onderzoek van 
het Advocatenblad. Ruim een derde van deze respon-
denten noemt een tariefverhoging van vijf tot tien pro-
cent. Zo ook de advocaten van Seegers & Lebouille. Zij 
zijn van plan de tarieven voor betalende cliënten vanaf 
begin 2023 te verhogen. Karpuz: ‘Dat doen we in over-
leg met de cliënt. Uitgangspunt is dat je dat bespreekt 
en bevestigt.’ 
Ook insolventie- en arbeidsrechtspecialist Michel 
Moeijes vindt dit onontkoombaar: ‘Als alle kosten-
posten omhooggaan, inclusief de lonen, is het vrij lo-
gisch dat de uurtarieven ook stijgen.’
Een belronde langs een tiental kleine, middelgrote 
en grote kantoren leert dat veel advocaten liever niet 
openlijk praten over het doorberekenen van kosten 
aan de cliënt. Robert de Pater van Gimbrere Legal, een 
fullservicekantoor met vijftien advocaten en juristen, 
wil wel kwijt dat zij ervoor hebben gekozen de hogere 
kosten – voorlopig – zelf op te vangen. Evert Hoekstra 
van CKH Advocaten vertelt dat zijn kantoor de tarie-
ven niet over de gehele breedte gaat verhogen. ‘Per-
soonlijk vind ik dat de tarieven vooral moeten worden 
bepaald door vakgebied, ervaringsjaren, kennis en ex-
pertise. Ingegeven door die factoren verwacht ik wel 
dat we op individueel niveau voor bepaalde advocaten 
een tariefverhoging zullen gaan doorvoeren.’
Volgens de consultants van Venturis Consulting Group 
is er geen standaardantwoord op de vraag of kanto-
ren er goed aan doen hun tarieven te verhogen. Les-
terhuis: ‘Je moet kijken naar het type cliënt, het type 
werk, en de toegevoegde waarde van het werk. Across 
the board je tarieven verhogen, wordt niet zomaar ge-
accepteerd.’ Gerard Tanja vult aan: ‘Voor een kosten-
stijging van complex hoogwaardig werk zal je cliënt 
wel willen betalen. Voor het meer generieke type werk 
waar je cliënt juist niet extra voor wil betalen, wordt 
het veel moeilijker je winstmarge op peil te houden.’

Jean-Pierre van der Rest, hoogleraar bedrijfsweten-
schappen in Leiden, adviseert kantoren die te maken 
hebben met kostenstijgingen en een teruglopende 
winst te gaan werken met een tijde-
lijke toeslag. ‘Cliënten begrijpen dat 
advocaten door de hogere gasprijzen 
hogere kosten hebben. Enige creativi-
teit anders dan de hogere kosten een-
op-een doorberekenen in de tarieven 
zou ik advocaten wel adviseren.’ Van 
belang is natuurlijk hoe je dat brengt, 
zegt Van der Rest. ‘Als je zegt: “We ver-
hogen de tarieven niet, maar we heb-
ben een tijdelijke toeslag,” is dat in-
voelbaar en te volgen. Je moet goed in 
de gaten houden hoe duur je bent in 
de perceptie van de  cliënt.’

SOCIALE ADVOCATUUR
Advocaten die op toevoegingsbasis werken en hun ver-
goeding uitgekeerd krijgen door de Raad voor Rechts-
bijstand (RvR), kúnnen hun tarief niet zomaar ver-
hogen. De vergoedingen zijn geregeld in het Besluit 
vergoedingen rechtsbijstand en worden jaarlijks op 
1 januari geïndexeerd via een ministeriële regeling. 
Maar dit percentage wordt bepaald aan de hand van 
de cijfers over het tweede jaar voorafgaand aan het 
jaar waarop de indexering zal gelden. 
In 2021 schommelde de inflatie tus-
sen de 1,4 en 5,7 procent. De indexa-
tie blijft dus flink achter bij de toege-
nomen inflatie van het afgelopen jaar.
Het verschil tussen commerciële ta-
rieven en de vergoedingen voor ge-
subsidieerde rechtsbijstand heeft de 
aandacht van minister Franc Weer-
wind (Rechtsbescherming, D66). 
In antwoord op Kamervragen hier-
over van SP’er Michiel van Nispen 
schreef Weerwind op 5 oktober van 
dit jaar dat de vergoedingen voor de sociale advoca-
tuur per 1 januari 2022 al structureel zijn verhoogd. 
‘In het Coalitieakkoord 2021-2025 zijn hiervoor ook 
structureel extra financiële middelen vrijgemaakt. 
In het Programma stelselvernieuwing rechtsbijstand 
wordt op dit moment een herijkingsproces ontwik-
keld, waardoor deze vergoedingen in de toekomst 
bij de tijd zullen blijven.’ De minister voor Rechtsbe-
scherming heeft toegezegd de Kamer hierover nader 
te informeren in de Voortgangsrapportage stelsel-

Martijn Lesterhuis

Gerard Tanja
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vernieuwing rechtsbijstand, die voor het kerstreces 
zal worden  verzonden. 

TOCHTSTRIPS
Dat duurt nog wel even en van de respondenten van de 
online enquête van het Advocatenblad overweegt een 
flink deel te minderen met toevoegingszaken. Ook 
 Dilek Karpuz, onder meer huur- en arbeidsrecht, doet 
een deel van haar werk bij Seegers & Lebouille op toe-
voegingsbasis. Ze voelt zich genoodzaakt om dit soort 
zaken minder vaak te gaan doen. ‘Als je alleen toevoe-
gingszaken doet, en je wilt het tot in de puntjes ver-

zorgd doen, is de verhouding qua inkomsten en kos-
ten niet zoals die zou moeten zijn. Je wilt er ook nog 
een boterham aan overhouden. Daar moet je een ba-
lans in vinden.’ 
Andere posten waarop volgens de advocaten in het on-
derzoek kan worden bezuinigd: het energieverbruik 
(33,1 procent), geplande bezuinigingen uitstellen (14 
procent) of bezuinigen op ondersteunend personeel 

(13,6 procent). Ruim 13 procent over-
weegt het huidige kantoor in te ruilen 
voor goedkopere huisvesting. Bij See-
gers & Lebouille gaat de kachel een 
graadje lager. Karpuz: ‘We zitten met 
warme truien aan en proberen de ver-
warming zo veel mogelijk uit te laten, 
in de hoop dat het invloed heeft op de 
energierekening. Daarbij gaan we be-
ter isoleren. Binnenkort hebben we 
een gezellige kantoordag waarop we 
folie achter de radiatoren gaan plak-
ken en de kieren langsgaan met tocht-

strips.’

SLIMMER EN EFFICIËNTER 
Gerard Tanja van Venturis ziet de vraag hoe kanto-
ren moeten omgaan met de huidige inflatie als on-
derdeel van een bredere vraag. ‘De hogere rente, krap-
te op de arbeidsmarkt en de inflatie zijn tekenen van 
een recessie. De marktomstandigheden wijzen erop 

dat die eraan zit te komen, al is nog niet duidelijk in 
 welke mate.’ 
De Rabobank voorspelde onlangs al een lichte krimp 
van de Nederlandse economie eind 2022 en begin 
2023. Toch biedt dit advocatenkantoren ook weer kan-
sen, denkt Tanja. ‘Het gaat erom wat je kunt doen om 
de impact van een recessie te beperken en welke kan-
sen je benut om de winstmarge te behouden.’ De con-
sultants adviseren kantoren goed na te denken over 
hoe ze slimmer en efficiënter kunnen werken. Mond-
jesmaat gebeurt dit al wel: een kleine tien procent van 
de advocaten overweegt meer werk neer te leggen bij 

hbo-juristen. Lesterhuis: ‘De belangrijkste posten zijn 
de medewerkerssalarissen. Advocaten moeten zich af-
vragen welk type werk ze zelf doen, en wat ze kunnen 
uitbesteden. Voor hoogwaardig werk willen cliënten 
heus wel tien procent extra betalen, vanwege de infla-
tie. Simpelweg omdat ze het nodig hebben. Het overi-
ge werk moet efficiënter worden gedaan, door te stan-
daardiseren, te digitaliseren of uit te besteden.’
Daarin investeren is volgens de consultants essen-
tieel. Tanja: ‘Kantoren moeten aan de lange termijn 
denken. Hoe zorgen ze ervoor dat, als de inflatiepiek 
weer voorbij is, ze bijvoorbeeld niet achterlopen met 
hun kantoorautomatisering?’ 
Moeten kantoren dan niet alvast verder denken – bij-
voorbeeld aan fuseren of afsplitsen? Specialiseren of 
meer rechtsgebieden erbij nemen? Volgens de consul-
tants van Venturis is daar geen eenduidig antwoord 
op te geven. Wel denkt Tanja dat kantoren lering kun-
nen trekken uit het verleden. Hij verwijst naar het 
 Lehman faillissement en de eurocrisis die eind 2009 
uitbrak. ‘Sommige kantoren deden het in die perio-
de van recessie veel beter dan andere. De vraag is hoe 
dat kwam. Wij denken dat zij een heel goede analyse 
hebben gemaakt van hun klantenportfolio, type werk-
zaamheden, en hoe ze, gelet op de economische ont-
wikkelingen hun dienstverlening zo konden aanpas-
sen dat hun winst snel weer op peil was.’ 

Zie ook de peiling vanaf p. 21.

‘Enige creativiteit anders dan de hogere kosten een-op-een 
doorberekenen in de tarieven zou ik advocaten wel adviseren’

Evert Hoekstra
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Uw goed recht

Met een abonnement op PO-Online heeft u 

onbeperkt toegang tot meer dan 100 online 

cursussen van hoge kwaliteit, gemaakt door 

experts uit de juridische praktijk en wetenschap.

Eindejaarsactie
Ontvang nu een JBL Live 660NC noise cancelling 

koptelefoon of € 100,- korting bij het afsluiten 

van een Basis-, Plus- of Extra-abonnement*. 

www.po-online.nl/actie

JBL Live 660NC
of

€ 100,- korting
€ 100,- korting

Slim uw PO-punten behalen?

*De actie loopt tot en met 31 december 2022. Actievoorwaarden van toepassing.

Geef je carrière 
kleur in de Cariben

Juridisch talent kan overal terecht. Wat wordt jouw volgende stap? In het keurslijf richting grijze statige torens, of zoek je het 

avontuur op en wuivende palmbomen? De echte ondernemer durft dromen na te jagen, pakt de koffers en het vliegtuig naar 

de Cariben. Bij HBN Law & Tax liggen mooie dossiers van vooraanstaande internationale corporates op je te wachten. Wil je 

groeien en kleurrijk leven? Je bent van harte welkom. HBN Law & Tax groeit. Daarom zijn we altijd op zoek naar versterking. 

  Advocaat-stagiaires

  Advocaten

  Fiscaal juridisch/economisch talenten 

beproeven hun geluk op hbnlawtax.com/careers
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stijgen
Zowel tarieven 
als salarissen

(meestal)
In een peiling vroegen we abonnees van onze wekelijke 

e-mail-nieuwsbrief naar hun plannen met de tarieven en 

salarissen voor 2023. Ruim 250 abonnees gaven gehoor 

aan de oproep. Hierna de vragen en de antwoorden. Bij de 

meeste vragen waren meerdere antwoorden mogelijk.

Anders

Mijn kantoor werkt voornamelijk op
toevoeging en kan de tarieven niet verhogen

Nee

Ja 

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

64%

20%

16%

5%

Enkele toelichtingen:
– ‘We werken 80-90% op vast tarief per zaak, die tarieven gaan we ook verhogen.’
– ‘Niet alle tarieven worden verhoogd: de toptarieven blijven waarschijnlijk hetzelfde. Het zijn particu-

lieren voor wie we werken. De tarieven van de meeste medewerkers gaan wel omhoog, zoals ieder jaar.’
– ‘We verhogen jaarlijks de uurtarieven aan de hand van de consumentenprijsindex.’

“Overweegt 
uw kantoor 
binnenkort de 
(uur)tarieven 
te verhogen 
in reactie 
op stijgende 
kosten (of heeft 
het daartoe 
al besloten)?” 
(n=257)
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Ik heb geen medewerkers

Nee

Ja 54%

15%

32%

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

Meer dan 15 procent

10 tot 15 procent

5 tot 10 procent

Anders

Dat bepalen we in overleg met de cliënt

Het percentage varieert,
afhankelijk van de geboden diensten

0 tot 5 procent

4%

9%

35%

13%

6%

7%

37%

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

Ja, minder werken op toevoeging,
meer voor betalende cliënten

Ja, meer specialiseren in een beperkt
aantal rechtsgebieden

Ja, meer rechtsgebieden erbij nemen

Ja, krachten bundelen met andere pro-
fessionals zoals accountants en notarissen

Ja, gemiddelde omzet per cliënt verhogen

Ja, verhoging aantal declareerbare uren
per advocaat

Anders

Ja, meer inzetten op marketing
en klantenwerving

Ja, aansluiting zoeken bij
(internationale) kantoornetwerken

Nee

22%

5%

7%

13%

3%

3%

6%

23%

46%

4%

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

“Als uw kantoor 
de tarieven voor 
uw diensten 
verhoogt, om 
hoeveel procent 
gaat dat?” 
(n=257)

“Overweegt 
u andere 
maatregelen 
om de omzet 
te verhogen?” 
(n=257)

“Overweegt u 
binnenkort de 
salarissen voor de 
medewerkers te 
verhogen (of heeft 
u daartoe recent al 
besloten)?” (n=257)

Enkele toelichtingen:
– ‘Ons internationale tarief is naar boven toe bijgesteld, de nationale tarieven houden we hetzelfde.’
– ‘We verhogen de tarieven niet omdat cliënten de uurtarieven al als hoog ervaren en de concurrentie groot is.’

Enkele toelichtingen:
– ‘Meer mensen aannemen, we hebben het te druk.’
– ‘Zorgen dat meer medewerkers hun target halen. De inname van zwarte zaken trachten te vermijden.’



23

actueel

Advocatenblad 2022  09

0 tot 5 procent

5 tot 10 procent

Anders

Dat varieert, afhankelijk van de functie

Meer dan 10 procent

28%

23%

8%

5%

17%

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

Ja, verlaging van energieverbruik

Ja, kleinere c.q. goedkopere huisvesting

Ja

Ja, geplande investeringen uitstellen

Ja, versneld inzetten op
kantoorautomatisering/ICT

Ja, minder ondersteunend personeel

Anders

Ja, meer werk neerleggen bij hbo-juristen
i.p.v. academici

Ja, meer samenwerking c.q. kostendeling
met andere kantoren

Nee

33%

34%

14%

5%

14%

5%

14%

6%

10%

18%
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4%
10%

33% 42%

11%

“Als uw kantoor 
voor 2023 de 
salarissen 
van de 
medewerkers 
verhoogt, om 
hoeveel procent 
gaat dat dan?” 
(n=195)

“Overweegt u 
maatregelen 
om op kosten 
te besparen? 
Zo ja, welke?” 
(n=275)

“Hoe opti-
mistisch bent 
u over de 
vooruitzichten 
van uw kantoor 
voor de nabije 
toekomst?” 
(n=275)

Enkele toelichtingen:
– ‘Een eenmalige additionele betaling (niet gerelateerd aan de hoogte van het salaris).’
– ‘In december kijken we naar de reële inflatie om daarmee de salarissen te verhogen.’

Enkele toelichtingen:
– ‘Verlaging managementfees partners.’
– ‘Abonnementen en opleiding, verder valt er niet meer te besparen.’



TEN Advocaten gaat uitbreiden. Wij zijn daarom op zoek naar een:

•  Advocaat ondernemings- en/of faillissementsrecht;
•  Faillissementscurator;
•  Advocaat civiele procespraktijk;
•  Advocaat vastgoed- en/of omgevingsrecht; 
•  Advocaat arbeidsrecht. 

TEN Advocaten heeft vestigingen in ’s-Hertogenbosch, Oss en Waalwijk en is daarmee een belangrijke speler in de regio.
Onze werkwijze: het wetboek en de vragen waarmee onze klanten bij ons aankloppen zijn vaak al gecompliceerd genoeg. 
Wij zijn er om eff ectief tot een oplossing te komen. Wij geloven niet in juridische rookgordijnen of procederen om het pro-
cederen. Liever werken wij prettig samen aan de oplossing die het beste werkt voor de klant. Daarvoor maken we ons hard, 
keihard zelfs. Wij zijn ‘Advocaten voor de goede zaak’.

Geïnteresseerd?
Ben jij praktisch, creatief, praat je duidelijke taal, ga je voor de zaak, kan
je relativeren en wil jij graag werken in een werkomgeving waarbij lachen 
mag, dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie met motivatie. 

Meer weten over de vacatures? 
Kijk dan even op onze website: https://tenadvocaten.nl/vacatures/ of neem 
direct contact op met Ward Welage (advocaat en partner) via 073 760 0100 
of wwelage@tenadvocaten.nl.

landelijk 
register van
gerechtelijke 
deskundigen

LRGD

Het LRGD is hét register van 
gerechtelijke deskundigen: 
experts op vele vakgebieden 
met een op het 
deskundigenonderzoek 
gerichte juridische opleiding.

vakinhoudelijke en 

procedurele kennis 

samengebracht

www.lrgd.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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T oen Nederland in de greep van COVID en lockdowns 
raakte, was menigeen ervan overtuigd: het aantal 
echtscheidingen zou door het dak gaan. Zodra opge-

hokte stellen na maanden van oplopende en wederzijdse ir-
ritatie eindelijk van hun vrijheid konden genieten, zouden 
ze elkaar verdringen op weg naar de familierechtadvocaat 
om een scheidingsprocedure in gang te zetten. Dat was in 
2020 althans de verwachting.
De werkelijkheid pakt anders uit. Volgens cijfers van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) raakt de echtscheiding razendsnel uit de mode. 
In 2021 hebben rechters ongeveer 27.000 scheidingspro-
cedures afgehandeld; ruim 4.500 minder dan in 2020 en 
ruim 7.000 minder dan in 2019, meldt het WOC in Factsheet 
2022-4; Scheidingen 2020-2021.
De dalende trend raakt ook familierechtadvocaten die op 
toevoeging werken. Het totaal aantal toevoegingen dat in 
2021 is vastgesteld voor rechtsbijstand bij zaken rond schei-
dingen, alimentatie, omgang, gezag en boedel is ten opzichte 
van 2019 met bijna 10.300 toevoegingen gedaald, meldt het 
WODC. Een deel van die daling betreft de mediationtoevoe-
gingen voor scheidingen en scheidingsgerelateerde zaken.
Het aantal toevoegingen (inclusief mediation en licht ad-
vies) om alleen een echtscheiding te regelen, is tussen 2020 
en 2021 gedaald van bijna 27.500 naar ruim 25.000 toevoe-
gingen. Zowel het aantal toevoegingen voor gemeenschap-
pelijke verzoeken als voor eenzijdige verzoeken (al dan niet 
op tegenspraak) is vergeleken met 2019 afgenomen (in to-
taal 5.600 toevoegingen). Gemiddeld ligt het aantal toevoe-
gingen per echtscheiding de afgelopen jaren op 0,8.
Onderzoeker Teun Geurts van het WODC spreekt van een 
‘steile lijn naar beneden’ en zegt er zelf door verrast te zijn. 
‘Het idee was toch dat mensen, door corona tot thuisblijven 
gedwongen, elkaar in de haren zouden vliegen. Dat zie je 
nergens in de cijfers terug.’

Aan een verklaring voor de dalende trend waagt Geurts 
zich niet. Daar is meer onderzoek voor nodig, zegt hij. Ge-
lukkig biedt het CBS uitkomst. In het rapport Trends in 
(echt) scheidingen, dat deze zomer uitkwam, wordt klip-en-
klaar gesteld dat vanaf 2014 het aantal echtscheidingen in 
Nederland gestaag daalt. In 2021 eindigden 25.600 huwelij-
ken in een echtscheiding, bijna 10.000 minder dan in 2014. 
Sinds 1979 was het aantal echtscheidingen niet meer zo laag 
als in 2021.
Deze ontwikkeling hangt samen met het feit dat minder 
stellen er voor kiezen om te trouwen. Het geregistreerde 
partnerschap, ingevoerd in 1998, wint nog altijd aan popu-
lariteit. Daarnaast wonen veel koppels samen zonder een 
vorm van juridische verbintenis.
Waar stellen samenleven, gaan ze uit elkaar, boterbriefje of 
niet. Het CBS onderzocht ook de ontwikkelingen in de ver-
schillende categorieën. Belangrijkste conclusie: het feit dat 
huwelijken in de afgelopen jaren minder vaak eindigen in 
een echtscheiding betekent niet dat partnerrelaties in het 
algemeen stabieler zijn geworden. Integendeel, het aandeel 
ouders dat in de jaren na de geboorte van hun kind uit el-
kaar gaat, is ook sinds de eeuwwisseling blijven toenemen.
Wel is het zo dat stellen die trouwen doorgaans al een tijdje 
ongehuwd hebben samengewoond. Deze ‘proefperiode’ ver-
laagt het risico op scheiden. Ook het gegeven dat trouwen 
doorgaans de norm is bij stellen met een niet-Nederlandse 
achtergrond speelt een rol. Deze laatste categorie draagt tra-
ditionele gezinswaarden hoog in het vaandel en is sterk ge-
committeerd aan het huwelijk.
Per saldo blijken jonge ouders zonder juridische verbin-
tenis ongeveer twee keer zo vaak uit elkaar te gaan als ge-
huwde ouders. De scheidingskans van ouders met een ge-
registreerd partnerschap ligt daartussenin. Feit is wel dat 
steeds minder ouders zijn getrouwd bij de geboorte van 
hun kind.

echtscheiding
Aantal 
toevoegingen op

daalt scherpHet totaal aantal toevoegingen voor 

scheidingszaken daalt spectaculair. 

Is hier sprake van een game changer 

voor familierechtadvocaten?   door Kees Pijnappels
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Gratis: 10 e-learnings 
mét 10 PO-punten
Profiteer tijdelijk van dit unieke aanbod

Uitloggen

Joyce Henderson

Alles rondom jouw 
vakbekwaamheid in één overzicht
Doorloop jouw e-learnings waar en wanneer je maar wil en 
krijg voortdurend inzicht in jouw behaalde PO-punten.

Altijd actueel
Actualiteiten direct vertaald naar een e-learning 
waardoor jij altijd als eerste op de hoogte bent.

Uitloggen

Joyce Henderson

Aan de slag
Wil je meer informatie of je direct aanmelden? 
Ga dan naar hoffelijk.nl/gratis-po-punten
of scan de QR-code.

Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan 
gerust contact met ons op via 010 – 760 11 07.

info@hoffelijk.nlhoffelijk.nl/juridisch
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De Tweede Kamer is niet helemaal 

overtuigd van de kabinetsplannen 

voor het toezicht op de advocatuur.

D e Tweede Kamer worstelt zichtbaar met het 
toezichtdossier. Tijdens een debat met Weer-
wind in oktober werd de kwestie verschillende 

keren omschreven als belangrijk, maar uiterst com-
plex. Voor de meeste fracties bleek het onderwerp te 
ingewikkeld – of toch niet zo belangrijk – want alleen 
SP, VVD en D66 kwamen opdagen.
Die drie fracties zijn op hoofdlijnen akkoord met het 
voornemen van minister Weerwind (Rechtsbescher-
ming) om een landelijk toezichthouder (LTA) op te 
richten. Ook het weghalen van het toezicht bij de elf 
lokale dekens om dat vervolgens neer te leggen bij de 
LTA kan op instemming rekenen.

NOVA
De Kamer heeft echter moeite met de positionering 
van de LTA binnen de NOvA. De vrees bestaat dat die 
ten koste gaat van de onafhankelijkheid van de toe-
zichthouder. ‘Is het niet kwetsbaar dat de landelijk 
toezichthouder onderdeel wordt van de NOvA, daar 
ook wordt gehuisvest, de advocaten de eigen toezicht-
houders gaan benoemen, alsook zeggenschap hebben 
over de begroting?’ vroeg SP’er Michiel van Nispen.
In zijn kielzog opperde Ulysse Ellian (VVD) om het toe-
zicht apart van de NOvA te positioneren. Maak er even-
tueel een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) van, aldus 
Joost Sneller van D66.
Minister Weerwind wil vooralsnog van geen wijken 
weten. Hij heeft alle mogelijke scenario’s zorgvuldig 
overwogen en uiteindelijk voor het beste model geko-
zen, benadrukte hij tijdens het debat. Hij wees erop 
dat de LTA niet per se bij de NOvA gehuisvest hoeft te 
worden, maar ook ergens anders kantoor mag kiezen. 
Daarnaast stelt de LTA de eigen begroting vast, ook al 
wordt de rekening betaald door de NOvA. Bovendien 
mag de LTA zelf de eigen medewerkers benoemen en 
ontslaan. ‘De LTA wordt weliswaar een orgaan van de 
NOvA, maar opereert zo onafhankelijk mogelijk. Be-
paalde afhankelijkheden van andere organen binnen 

toezicht
Kamer 
worstelt met

advocatuur

de NOvA zijn niet uit te sluiten, maar die wil ik tot een 
minimum beperken. Vanuit de praktijk dienen we 
checks-and-balances in te bouwen.’

KLACHTBEHANDELING
Ook de scheiding van taken tussen LTA en lokale de-
kens roept vragen op. Weerwind wil het toezicht bij 
de LTA neerleggen en klachtbehandeling bij de loka-
le dekens laten. Het eerste is preventief, het tweede 
reactief, stelt hij. De Kamer is er vooralsnog niet van 
overtuigd dat deze twee zaken te scheiden zijn. VVD’er 
Ellian ziet liever dat ook het tuchtrecht naar de LTA 
wordt overgeheveld. ‘Mijn twijfels neigen naar bezwa-
ren. Het onderscheid tussen toezicht en klachtbehan-
deling is cosmetisch.’
Joost Sneller (D66) spreekt van een ‘lastige knip’. ‘Wat 
nu als er een klacht is over een advocaat dat de regels 
zijn overtreden en dat tuchtrechtelijke handhaving 
aan de orde is? Waar komt dat terecht?’
Weerwind moest toegeven dat hier sprake is van een 
grijs gebied, maar had wel een antwoord. ‘Dit is een 
klacht in het licht van toezicht, die dient te worden 
doorgespeeld naar de LTA, die daarop acteert.’ Vol-
gens Weerwind wordt de LTA straks met opzet uitge-
rust met ‘ambassadeurs in het veld’, die lokaal signa-
len kunnen opvangen.

BLIK VAN BUITEN
Ook voor de beoogde opheffing van het college van 
toezicht krijgt Weerwind vooralsnog niet de handen 
op elkaar. Hij wil het CvT vervangen door een ‘blik van 
buiten’, maar de Kamer ziet daar vooralsnog niet de 
meerwaarde van. Volgens Ellian is sprake van een ver-
slechtering omdat straks per saldo geen sprake meer 
is van systeemtoezicht.
In het mondelinge debat slaagde Weerwind er uitein-
delijk niet in alle vragen weg te nemen. Hij beloofde de 
Kamer een nadere schriftelijke toelichting, voordat hij 
later dit jaar met een wetsvoorstel komt.

  door Kees Pijnappels
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Ahmadiniaz: ‘Schiet Iraanse 
demonstranten te hulp’

‘Respecteer de wet! Vrouwen, leven, vrijheid!’ Met die slogans 
demonstreerden op 8 oktober ongeveer tweehonderd advocaten 
voor het gebouw van de orde van advocaten in Teheran. 

H et was een bijdrage aan de protesten in 
Iran volgend op de dood van de 22-jarige 
 Mahsa Amini, opgepakt voor het ‘verkeerd’ 

dragen van haar hidjab. Maar de politie maakte er 
meteen een einde aan, met traangas en geweld. Vijf 
advocaten werden gearresteerd, vier zitten er nog vast. 
Hossein Ahmadiniaz, de bekende Iraanse mensen-
rechtenadvocaat die in 2018 zijn land ontvluchtte en 
sindsdien vanuit Nederland zijn beroepsgenoten in 
Iran ondersteunt, vertelt: ‘De demonstratie was volko-
men legaal en de president van de rechterlijke macht 
had juist die dag gezegd dat protesten in overeenstem-
ming met de wet zouden worden geaccepteerd.’

Inmiddels zitten in totaal twintig 
advocaten vast. ‘Zoals Said Jalilian 
en Milad Panahipour, zij vergezel-
den journalist en activist Hossein 
 Ronaghi, die zich bij het Openbaar 
Ministerie moest melden. Bij aan-
komst werden ze alle drie door de vei-
ligheidsdienst aangevallen. Ze zijn 
gevangengenomen en gemarteld. En 
zoals Baba Paknia, een advocaat die 
op social media advies gaf over de 
wettelijke rechten van arrestanten: 
dat je tot rust mag komen, een advo-

caat mag kiezen en dat marteling verboden is. Ook hij 
zit nu zelf vast.’

GEEN TOEZICHT
Over de toestand van deze advocaten en de twintigdui-
zend demonstranten die volgens Ahmadiniaz werden 
gearresteerd, is weinig bekend. ‘Niemand krijgt daad-
werkelijk toegang tot een advocaat, er is geen enkel 
toezicht op wat zich in de gevangenissen afspeelt. De 
rechtspraak is volledig ondergeschikt aan het regime. 
Sinds de protesten zijn 250 mensen gedood door de 
veiligheidsdiensten, sommigen door marteling, ande-
ren werden tijdens demonstraties neergeschoten.’
Ahmadiniaz heeft vóór zijn vlucht veel cliënten gehad 
die de verschrikkelijke gevolgen van de rechteloos-
heid hebben ondervonden. ‘Toen mijn cliënt Ramin 

 door Trudeke Sillevis Smitt

lawyers for lawyers

Hossein Panahi, een Koerdische journalist en acti-
vist, voor de rechter moest verschijnen, heb ik gepleit 
voor vrijlating. Aan zijn lichaam was te zien dat hij was 
gemarteld. Onze wet verbiedt marteling en ontneemt 
elke bewijswaarde aan verklaringen die met geweld 
zijn verkregen. Toch is Ramin op bevel van de ayatol-
lah in 2018 geëxecuteerd.’ Als advocaat ben je in zo’n 
systeem dus machteloos, bevestigt Ahmadiniaz, maar 
soms helpen andere dan juridische middelen. ‘Voor 
28 meisjes die slachtoffer waren van een ontploffing 
van een verwarming op school heb ik door demonstra-
ties en acties via social media kunnen bewerkstelligen 
dat zij dezelfde vergoeding kregen als jongens, terwijl 
de staat maar de helft wilde betalen.’

JONGE MENSEN
Wat is de kans dat uit de protesten die nu gaande zijn 
iets goeds komt? ‘Dit is de eerste keer dat jonge men-
sen in verzet komen. Zij zijn heel anders dan de oude-
re generatie en vormen een groot deel van de popula-
tie. Dappere vrouwen verschijnen zonder hidjab in het 
openbaar, dat is heel belangrijk. Ik geloof dat er echt 
verandering kan komen, maar dan moeten landen als 
Nederland, Engeland, Canada en Amerika hen steu-
nen. Dat is wat hun bevolking ook wil, die ziet dat het 
regime fout is.’ Nog meer sancties? ‘Nou, slimme sanc-
ties. Aan economische sancties is het regime gewend, 
daar werken ze omheen. Maar je moet alle diploma-
tieke betrekkingen beëindigen en de mensen die bij 
het regime betrokken zijn, van wie er velen in wester-
se landen wonen, geen toegang meer geven. Ook zou 
Nederland het gedrag van Iran moeten aankaarten bij 
het Internationaal Strafhof, er is sprake van misdrij-
ven tegen de menselijkheid. Elk land dat het ICC er-
kent, kan het hof vragen dit te onderzoeken.’
Volgens Ahmadiniaz heeft het westen hier zelf ook be-
lang bij. ‘Rusland en Iran zijn bevriend, verenigd te-
gen het westen, tegen Oekraïne, tegen hun eigen vol-
keren. Als het westen Iran niet tot de orde roept, zal 
Rusland het land zeker te hulp schieten als het verder 
escaleert. Dan wordt Iran mogelijk een tweede Syrië, 
met vele vluchtelingen tot gevolg.’

Hossein 
Ahmadiniaz
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Boer Twan van de Beek in zijn 

stal met melkkoeien samen 
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en Niels Crooijmans.  

door Francisca Huijting-Mebius  beeld Freekje Groenemans
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Om de stikstofdoelen in 2030 te 

halen, wil het kabinet op korte termijn 

vijfhonderd tot zeshonderd zogenoemde 

piekbelasters binnen de agrarische 

sector uitkopen. Werk aan de winkel 

voor advocaten gespecialiseerd in 

agrarisch recht en onteigeningsrecht.
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H et is een komen en gaan in de grote woonkeu-
ken van de boerderij van de familie Van de 
Beek in Deurne. Reuring genoeg bij het gezin 

met drie tienerdochters. Maar ondertussen staat het 
huilen boer Twan en zijn vrouw Chantal nader dan 
het lachen. De veengrond waarop zijn melkveehoude-
rij staat, is door de grootvader van Twan na de oorlog 
eigenhandig ontgonnen. In 1974 bouwde zijn vader er 
een stal met zestig melkkoeien. Het jonge gezin Van 
Beek nam het bedrijf in 2016 over. Advocaten Guido 
Goorts en Niels Crooijmans (Goorts + Coppens advo-
caten) kregen ze op de koop toe, want sinds 2012 sta-
pelen de problemen zich op.
De melkveehouderij ligt naast De Bult, dat onder-
deel is van natuurgebied De Peel op de grens van 
Noord-Brabant en Limburg. Al jarenlang is er gesteg-

gel met het waterschap, de gemeente en de provincie 
over onder meer het waterpeil van het natuurgebied. 
Ondertussen verzakt de grond onder de boerderij en 
de stallen. Nieuwe regelgeving rondom emissiearme 
stalsystemen maakt de situatie er niet beter op en 
daar komen de extra stikstofmaatregelen nu bovenop.
Deze zomer sprak voormalig VVD-vicepremier Johan 
Remkes met boeren, natuurorganisaties, lokale over-
heden en het bedrijfsleven over het vastgelopen stik-
stofbeleid. Zijn opdracht was de verhitte gemoederen 
in de stikstofdiscussie tot bedaren brengen. Het eind-
resultaat kwam begin oktober met het rapport ‘Wat 
wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspec-
tief’. Remkes blijft bij het doel dat de uitstoot van stik-
stof in 2030 met de helft gereduceerd is. Om dit doel te 
halen, adviseert hij onder meer om vijfhonderd à zes-
honderd zogenoemde piekbelasters bij natuurgebie-
den binnen een jaar uit te kopen.
Het kabinet neemt de adviezen grotendeels over, maar 
kiest in eerste instantie een mildere lijn wat betreft de 
piekbelasters. Het uitkopen moet volgens stikstofmi-
nister Christianne van der Wal (VVD) op vrijwillige 
basis gebeuren en binnen een jaar zou een ‘te ambi-
tieuze opgave’ zijn. Maar linksom of rechtsom moet 
de uitstoot van stikstof omlaag en dus moeten boe-
ren het veld ruimen. Uit onderzoek van het Financieele 
Dagblad blijkt dat er zelfs veel meer dan vijfhonderd à 
zeshonderd piekbelasters moeten worden uitgekocht. 

Volgens de krant werkt het kabinet aan een nieuw plan 
dat ‘zeven keer zo veel boeren op de korrel neemt’.
Advocaat Goorts, gespecialiseerd in ondernemings-
recht en onteigeningsrecht en voorzitter van de 
 Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten (VvARA), 
kan zich deels vinden in het rapport van Remkes. ‘Hij 
erkent dat het beleid van de overheid jarenlang heeft 
gefaald en dat ze de problemen voor zich uit hebben 
geschoven. Remkes las tijdens de gesprekken geluk-
kig ook de wanhoop in de ogen van de redelijke men-
sen waar het allemaal om gaat en vindt dat er perspec-
tief moet worden geboden voor boeren.’
Minder begrip heeft hij voor de suggesties die Rem-
kes daarbij doet. ‘Opvallend is dat Remkes vindt dat 
het initiatief van de boer zelf uit moet gaan. Terwijl 
we niet eens weten wie de piekbelasters zijn. Stel, boer 

Twan is piekbelaster, wat wij 
denken: waar moet hij dan 
naartoe? Gemeente, provin-
cie, Rijk? We hebben geen 
idee. En dan hebben we het 

nog niet eens over een eventuele nieuwe locatie. Er lig-
gen nog zoveel vragen open.’
Zijn eerste advies aan Twan is dan ook om een brief 
te sturen naar het Rijk met kopieën naar provincie, 
gemeente en waterschap. In de hoop dat deze meege-
nomen wordt tijdens de Tweede Kamerbehandeling 
in november. ‘Laten we zelf het initiatief nemen, zo-
als Remkes voorstelt, want dan kan je nooit verweten 
worden dat je niet in beweging bent gekomen,’ aldus 
Goorts. ‘Een noodkreet op een juridisch correcte ma-
nier verpakt in een brief, dus: “Geef mij aan of ik piek-
belaster ben en wat ik moet doen als redelijk hande-
lend ondernemer. Want ik wil verder op een plek waar 
ik perspectief heb, ook al moet ik daarvoor achterla-
ten wat mijn ouders hebben opgebouwd.” Het vinden 
van een nieuwe plek, het aanvragen en verkrijgen van 
vergunningen, het bouwen. Dit kost jaren. Ook als de 
overheid zelf snel en efficiënt zou werken.’

PAS-MELDERS
Dat er nog vele vragen openstaan, weet ook stikstof-
minister Van der Wal. Over hoe zij dit hoofdpijn dossier 
gaat aanvliegen, is nog weinig bekend. Al liet de mi-
nister na de jongste stikstofuitspraak van de Raad van 
State weten dat haast geboden is. De Raad van State 
oordeelde op 2 november 2022 dat bouwprojecten niet 
meer automatisch toestemming mogen krijgen om tij-
delijk stikstof uit te stoten. Die zogenoemde bouwvrij-

‘Het probleem ligt bij de overheid en daar 
moeten ze de portemonnee voor trekken’
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stelling is juridisch niet houdbaar. Het zorgt ervoor 
dat er weer een natuurvergunning nodig is als een 
bouwproject leidt tot stikstofneerslag in een kwets-
baar natuurgebied. Per bouwproject moet nu een 
stikstof berekening worden ge-
maakt.
Het kabinet liet in een reac-
tie op de uitspraak weten dat 
de stikstofuitstoot van boeren 
en industrie versneld moet worden verlaagd. ‘De ge-
volgen zullen ingrijpend zijn,’ aldus minister Van der 
Wal. 'Nog deze maand zal het kabinet met nieuw be-
leid komen nu het huidige beleid deels door de rechter 
van tafel is geveegd. We kunnen daarbij niets uitslui-
ten. Het kabinet moet nu snel kijken naar de piekbe-
lasters. Alles ligt op tafel: regelingen, verplaatsen, op-
koop. Die aanpak is onontkoombaar.’
Volgens advocaat Crooijmans, gespecialiseerd in 
agrarisch recht en onteigeningsrecht, zijn er meerde-
re routes te bewandelen. Dat die wegen in vrijwel alle 
gevallen meer tijd kosten dan een jaar staat voor hem 
buiten kijf. ‘Vrijwillige uitkoop is de eerste mogelijk-
heid, maar ik vraag me af of er veel boeren akkoord 
willen gaan met de “ruimhartige” vergoeding waar de 
minister het over heeft. Wat onder ruimhartig wordt 
verstaan, weten we niet maar in mijn ogen zou je niet 
veel meer dan de marktwaarde kunnen betalen. Alles 
daarboven wordt gezien als staatssteun en dan kom je 
in de knel met staatssteunregelingen. Bovendien zien 
we bij bestaande opkoopregelingen dat het gepaard 
gaat met een beroepsverbod. Dat werkt niet. Veel boe-
ren willen boer blijven.’
Een andere mogelijkheid is om de vergunning in te 
trekken, denkt collega Goorts. ‘Op grond van de Wet 
natuurbescherming kan de overheid de vergunning 
van boeren intrekken als dat nodig is ter voorkoming 
van verdere verslechtering van de natuur, in het geval 
van boer Twan van natuurgebied De Bult. Probleem 
daarbij is dat de overheid met de ruimte die vrijkomt 
van boeren zogenoemde PAS-melders wil helpen aan 
een vergunning.’
PAS-melders zijn bedrijven en ondernemers die onder 
het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden volstaan 
met een melding van de berekende stikstofbelasting 
op kwetsbare natuur. Door de stikstofuitspraak van 
de Raad van State in 2019 moeten PAS-melders alsnog 
over een vergunning beschikken. Daar moet alleen wel 
stikstofruimte voor zijn en dat moet deels van de piek-
belasters komen, vindt minister Van der Wal.

De route van het intrekken van de natuurvergunning 
helpt in dit geval weinig, zegt Crooijmans. ‘Als de 
ruimte die ze bij een boer wegpakken wordt gebruikt 
voor een PAS-melder of voor woningbouw, infrastruc-

tuur of industrie dan doet dat per saldo niets voor de 
natuur. Het wordt alleen verschoven. Daar is de wet-
telijke mogelijkheid om een vergunning in te trekken 
niet voor in het leven geroepen, dus juridisch gezien 
wordt dat lastig. Bovendien levert het voor de boer na-
deelcompensatie op. Dat is een tegemoetkoming en 
geen volledige schadeloosstelling. Daarmee krijgt een 
ondernemer onvoldoende middelen om elders een 
nieuw bedrijf op te starten of over te nemen.’
Daarbij moet er, voordat een vergun-
ning definitief ingetrokken wordt, 
worden gekeken naar andere midde-
len dan het intrekken van de vergun-
ning. ‘Dat zijn lange procedures, want 
een ondernemer gaat zich natuurlijk 
niet makkelijk gewonnen geven. Ik 
ben heel benieuwd hoe de Raad van 
State hierop gaat reageren. Juridisch 
is het interessant, maar ik denk dat de 
overheid hier een zware kluif aan gaat 
krijgen.’

ONTEIGENING
Het laatste middel dat overblijft voor de minister is 
onteigening: volgens Crooijmans en Goorts uiteinde-
lijk de beste optie voor boer Twan en vele andere boe-
ren. ‘Onteigening wordt door veel ondernemers gezien 
als iets vies. Maar in de basis worden de belangen van 
ondernemers met die procedure het best behartigd.’
In het geval van onteigening moet de provincie een 
provinciaal inpassingsplan vaststellen waarin de lo-
catie omgezet wordt naar bijvoorbeeld een natuur-
bestemming. De provincie heeft de ondernemer in 
dat geval nodig in het kader van het algemeen belang 
en daar staat een schadeloosstelling tegenover. Zo’n 
schadeloosstelling is vele malen hoger dan een vrij-
willige uitkoop met ruimhartige vergoeding of na-
deelcompensatie, zeggen de advocaten. Crooijmans: 
‘Bij onteigening krijgen ondernemers in principe het 
bedrag dat nodig is om de boel te verkopen en op een 

‘Iedereen zit op dit moment angstig 
naar elkaar te kijken en er gebeurt niets’

Charles van Mierlo
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andere plek een bedrijf te starten. Veel meer dus dan 
de marktwaarde. Daarmee bied je ondernemers per-
spectief: op deze plek stopt het voor jou maar op een 
andere plek, verder weg van de natuur, krijg je de kans 
om verder te gaan. Het probleem ligt bij de overheid 
en daar moeten ze de portemonnee voor trekken. 
Zo  simpel is het.’
Charles van Mierlo, advocaat agrarisch recht bij Gvk 
Advocaten in Zwolle, volgt de lijn van Crooijmans en 
Goorts. ‘Het is complexe materie en alleen de mensen 

die vrijwillig meewerken, de wat oudere boeren die 
toch al wilden stoppen bijvoorbeeld, zien dit als een 
mooie aanleiding voor een goede onderhandeling met 
de overheid. Voor de categorie die niet wil stoppen, be-
tekent het procederen over vergunningen en uitein-
delijk onteigening, daar gaan vele jaren overheen. De 
overheid wil graag snel resultaat, dus die wil dat liever 
niet. De enige optie is dus eigenlijk dat het kabinet nu 
met een echt ruime vergoeding komt, maar dat is een 
probleem.’

PERSPECTIEF
Wat kan er dan wél? De advocaten kijken met span-
ning naar wat het kabinet gaat doen. Ondertussen 
hebben ze veel contact met elkaar via appgroepen, 
Teams-meetings en congressen van de verschillende 
specialisatieverenigingen, zoals de Vereniging van 
Milieurecht Advocaten (VMA) en de 
Vereniging voor Bouwrecht Advoca-
ten (VBR-A). Van Mierlo: ‘Het hangt 
allemaal met elkaar samen. Niet al-
leen boeren hebben met stikstof 
te maken.’
Voor de advocaten is één ding zeker: de Nederland-
se overheid heeft veel te lang stilgezeten. De lijn die 
is ingezet door Europese regelgeving en Europe-
se rechtspraak is logisch en consequent, stellen ze. 
Goorts: ‘De duimschroeven werden steeds verder aan-
gedraaid. De Nederlandse overheid heeft tot twee keer 
toe geprobeerd de dans te ontspringen. Dat is niet ge-
lukt. Ze hadden kunnen weten dat dit op enig moment 

‘Het probleem is dat de politiek geen 
plan B heeft als de rechter iets bepaalt’

‘Ik voel me net 
een Groninger’

zou misgaan. Het heeft de ondernemer niet geholpen 
en de natuur ook niet. En nog steeds staat het stil. Ie-
dereen zit op dit moment angstig naar elkaar te kijken 
en er gebeurt niets.’
Van Mierlo beaamt dat. ‘De uitspraak van de Raad van 
State is alweer ruim drie jaar oud en sindsdien is het 
alleen maar een beetje aanmodderen geweest vanuit 
de politiek. Het is ook heel moeilijk, maar ze hebben 
het te lang voor zich uitgeschoven. Bovendien kwam 
die uitspraak niet als donderslag bij heldere hemel. 

In het najaar 2018 kwam er al een kriti-
sche uitspraak van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie. Het probleem is dat de 
politiek geen plan B heeft als de rechter 
iets bepaalt.’

Ondertussen zien de boeren de stikstofkeuzes van po-
litiek Den Haag met lede ogen aan. Het gaat ze, emo-
tioneel gezien, niet in de koude kleren zitten. De ad-
vocaten zien het óók als hun taak om de boeren te 
begeleiden in het emotionele proces. Crooijmans ziet 
in zijn praktijk dat dat door veel ondernemers wordt 
onderschat. ‘Het zijn bijna allemaal familiebedrijven 
die van generatie op generatie zijn overgegaan. Daar 
zit emotie achter en dat is niet in geld uit te drukken. 
De beslissing om je uit te laten kopen gaat niet over 
één nacht ijs. Je kunt als boer psychisch niet zomaar 
de deur achter je dicht gooien. Ik ken genoeg onderne-
mers die daar de laatste jaren emotioneel kapot door 
zijn  gegaan.’
Boer Twan en zijn vrouw Chantal zijn inmiddels zo-
ver dat ze eigenlijk niets liever willen dan op een an-
dere plek, desnoods in een andere provincie, opnieuw 

beginnen. ‘Wij vechten al zo lang te-
gen de overheid vanwege het natuur-
gebied hiernaast,’ vertelt Twan van-
uit zijn stal met melkkoeien, naast 
de boerderij die duidelijk aan onder-

houd toe is. ‘Het huis en de stallen zijn aan het verzak-
ken. Ik kan het weer oplappen, maar over vijf jaar zit-
ten we er weer hetzelfde bij of moet de stikstofuitstoot 
nog verder naar beneden. Ik voel me net een Gronin-
ger. Waar houdt het op? Je wordt als agrarisch onder-
nemer in de kou gezet. Als ze me een schadeloosstel-
ling hadden betaald, was ik allang weggegaan. Dan 
had ik op een andere plek een bedrijf opgebouwd, ook 
al is de impact daarvan op mijn gezin groot.’
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O p het Amsterdamse Leidseplein, boven de 
 Apple Store, zit Stek advocaten, een kantoor 
dat zich wil onderscheiden van de Zuidas-

kantoren waar de oprichters werden opgeleid. Inmid-
dels is het een stuk groter dan zij in 2005 voorzagen. 
Dierik Cras (54) is MT-lid, uitdrukkelijk geen mana-
ging partner, want die functie is er niet. ‘Ieder van 
de oprichters heeft in New York gewerkt, op het kan-
toor van NautaDutilh. Daar leerden we ondernemen 
en konden we met een kleine groep op hoog niveau 
mooi werk doen. Er was al wel een aantal nichekanto-
ren, bijvoorbeeld in het arbeidsrecht en IE, maar wij 
wilden een corporate praktijk. Iedereen verklaarde 
ons voor gek, maar we hebben het tegendeel bewezen. 
We zijn inmiddels met zeventien partners en beslui-
ten bijna alles samen, omdat we willen dat iedereen 
erbij betrokken is. Heel bewust hebben we een lage 
 leverage, wat betekent dat alle partners volledig zelf in 
de praktijk zitten, in kleine teams. Je stuurt als part-
ner twee tot drie mensen aan. Klanten zeggen dat ze 
het fijn vinden dat de seniors er zelf inzitten.’
Stek is een voorbeeld van de bijzondere vorm van on-
dernemen die veel advocatenkantoren kenmerkt. Een 
verzameling bevlogen experts, die elkaar vinden op 
gedeelde waarden, op gevoel. Cras onderschrijft dat: 
‘We groeien graag organisch. We hebben nooit een 
groot team overgenomen van een ander kantoor, om-
dat dat de sfeer te veel zou kunnen beïnvloeden en ook 
de acquisitie gaat voornamelijk organisch. Je kunt be-
leid maken tot je een ons weegt, maar lever maar ge-
woon goed werk af.’

Stek Advocaten groeide sinds de oprichting in 2005 gestaag uit tot een 

grote speler, met 63 advocaten inmiddels. Bewust beleid, of puur toeval?

Stek Advocaten

Wie:  63 advocaten, van wie 17 partners.
Waar: Amsterdam.
Hoe:  Ondernemingsrecht, Financieringen, Geschillen

beslechting, Mededinging en gereguleerde markten.

Iedere advocaat bij Stek benoemt de goede onderlinge 
samenwerking, maar heb je dat als compagnons be-
wust in de hand? Cras vertelt dat er goed gelet wordt 
op hoe ze onderling communiceren. ‘Ook als het druk 
is, hebben we een heel menselijke manier van met el-
kaar omgaan. Met klanten zijn we net zo toegankelijk 
en open. Overigens zijn we een heel commercieel kan-
toor hè, ook al betekent dat niet dat winstmaximalisa-
tie ons doel hoeft te zijn.’
Mededingings- en energie-expert Jan Erik Janssen (53) 
is een voorbeeld van zo’n partner die vol in de praktijk 
staat. De interviewafspraak staat, maar overvalt hem 
duidelijk in de voorbereiding van een kort geding. Zijn 
energiepraktijk loopt over, in tijden van stijgende gas-
prijzen. Ook hij wil het vooral over de Stek-cultuur 
hebben. ‘Veel van de mensen die hier werken, heb-
ben een groot kantoor meegemaakt. Ze willen min-
der een klein radertje zijn in het grote geheel, zoeken 
 autonomie.’

ENERGIETRANSITIE
Janssen vertelt dat ze ook klanten of werk weigeren als 
het nodig is voor het nagestreefde ‘duurzame succes’. 
‘We willen niet alleen succesvol zijn in de sector, maar 
ook duurzame relaties met klanten onderhouden. Als 
we geen capaciteit hebben, verwijzen we door.’ Met 
sector doelt hij op de energiesector, die het kantoor 
vanuit verschillende rechtsgebieden bedient. ‘Ik heb 
naar verhouding een wat nerdy praktijk, in de regula-
toire hoek, dus alle regels rond markten die aan over-
heidsinvloed onderhevig zijn. In de energiesector wil 
je wel concurrentie, maar niet iedereen kan zijn eigen 
netwerk aanleggen. Wij zijn bezig met de vergunnin-
gen, subsidies, de vraag hoe je schaarste op het trans-
portnet oplost en hoe je omgaat met de toezichthou-
der. Collega’s doen het ondernemingsrechtelijke deel 
van het werk, de contracten en overnames, of de finan-
ciering. Heel concreet is nu bijvoorbeeld de vraag of je 

 door Erik Jan Bolsius  beeld Jean-Pierre Jans

Nieuwe
energie

het verschil
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een bitcoin miner kunt achterstellen op een bedrijf met 
maatschappelijk nut, en zo wie het eerst komt, het eerst 
maalt eruit haalt.’
Een kantoor dat zo bezig is met de energietransitie, 
wil zelf ook een verantwoordelijke rol vervullen, vertelt 
Katinka van den Brink (35). Daar werkt ze naast haar 
drukke financiële praktijk aan. In november gaan ze 
met het hele kantoor bomen planten in een stadsbos 
in Almere om hun eigen CO2-uitstoot te compense-
ren, de kantoorlunch is deels vegetarisch, hun eigen 
energieverbruik steeds groener. ‘Ik heb milieurecht 
gestudeerd en heb werkervaring in corporate finance. 
Toen ik na een wereldreis vijf jaar 
geleden weer aan het werk wil-
de, koos ik bewust voor Stek. Hier 
kan ik die twee interesses combi-
neren, door financiers en krediet-
nemers te adviseren bij de financiering van projecten 
als zonneparken, of de ontwikkeling van geothermie. 
Als warmte-koudetoepassingen moeilijker te finan-
cieren blijken, bedenken wij welke zekerheden er te 
vestigen zijn. Voor zonneparken is de projectfinancie-
ring inmiddels zo goed uitgedacht dat je daarbij het 
wiel niet steeds opnieuw hoeft uit te vinden. Dat raam-
werk ligt er, zodat nieuwe projecten echt sneller gerea-
liseerd kunnen worden. Er is in de hele sector veel affi-
niteit bij wat er gedaan wordt, men is echt eensgezind 
bezig met vergroening. We zijn natuurlijk geen uitvin-
ders van zonnepanelen, maar we dragen echt bij aan 
de versnelling van de energietransitie, al is het maar 
door niet te veel te neuzelen en niet op alle slakken 
zout te leggen.’

MT-lid Cras heeft al eerder toegelicht dat er veel ge-
daan wordt aan de kantoorcultuur. Het kantoor is 
open, stijlvol ingericht en de advocaten zitten heel 
bewust in de Amsterdamse binnenstad. Sinds coro-
na werkt lang niet iedereen meer dagelijks op kan-
toor, dus gezamenlijke activiteiten krijgen nog meer 
aandacht. Tijdens een etentje met alle collega’s uit de 
energiepraktijk wordt de interviewer uitgenodigd om 
zelf die sfeer te proeven. Aansluitend bezoeken de 21 
advocaten het Muiderslot, waar het stijgende zeewater 
wordt geprojecteerd op de kasteelmuur. Geen van de 
advocaten heeft dat angstwekkende beeld nodig voor 

de bewustwording, blijkt uit de gesprekken. Jan Erik 
Janssen zou, als je diep in zijn hart kijkt, het kantoor 
nog verder willen pushen naar een activistische hou-
ding in de energietransitie. ‘Maar we beslissen met 
z’n allen, en dat vind ik ook een groot goed.’ Als het 
aan Cras ligt, blijft het kantoor bredere diensten aan-
bieden, waaronder ondernemingsrecht en een goede 
 litigationpraktijk, die met collega Jan Bart van de Hel 
recent nog het nieuws haalde door een massaclaim 
namens benadeelde uitgevers tegen Google. ‘Klanten 
brengen niet al hun werk meer bij één kantoor onder, 
ze kiezen horses for courses. We zijn het beste energie-
kantoor van Nederland en staan in Band 1 voor ener-
gie in Chambers, dat laat zien dat we daar echt iets 
in kunnen.’

‘Iedereen verklaarde ons voor gek, 
maar we hebben het tegendeel bewezen’
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I n haar boek besteedt de auteur aandacht aan het kind, 
de ouders, het systeem, en de jeugdbescherming. Of het 
gaat om een scheiding, een ondertoezicht stelling, of een 

uithuisplaatsing. De heimwee, angst en het verdriet van kin-
deren die hiermee te maken hebben, beschrijft Van Teijlin-
gen met veel empathie. Dat zij als kind zelf onder toezicht 
stond van een jeugdbeschermer, maakt dat ze de gevoelens 
en behoeften van het kind levensecht kan beschrijven. Het 
perspectief van het kind zou volgens de auteur dan ook de 
enige echte richtlijn moeten zijn binnen rechtspraak en 
jeugdzorg. 
In De Opgroeidriehoek pleit de auteur voor denken vanuit 
het gezinssysteem; vader, moeder en kind. ‘Omdat het iso-
leren van een probleem of een gedrag, haast niet mogelijk 
is. Iedereen in een systeem reageert op elkaar en reageert op 
een bepaalde situatie. Of een kind zich gezond kan ontwik-
kelen, hangt samen met de reacties die alle leden in zijn of 
haar systeem hebben.’
Van Teijlingen, van origine verpleegkundige, is MfN- 
registermediator binnen de rechtbank. Ze werkt momen-
teel vooral als bijzonder curator. ‘Als bijzonder curator heb 
ik de eer om kinderen te mogen vertegenwoordigen in al die 
situaties waar een kind knel kan komen te zitten. Knel tus-
sen ouders, tussen ouders en jeugdzorg, of tussen zichzelf 
en jeugdzorg.’ Open, oprechte belangstelling tonen in het 
kind, dat is volgens Teijlingen het  allerbelangrijkst. 

D at is de rode draad van Onrecht in de rechtsbescher-
ming (Paris, 2022) van Ron Jue. Hij was meer dan 
25 jaar bestuursrechter en ging in 2020 met pen-

sioen. Jue greep dat moment aan om te bezien of de be-
stuursrechtspraak in goede handen is bij de rechtbank en 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
De Toeslagenaffaire laat volgens hem zien dat de bestuurs-
rechter, wetgever en de Belastingdienst flinke steken heb-
ben laten vallen. En juist dan moet de bestuursrechter er 
zijn, stelt Jue. ‘Dat is helaas niet gebeurd met verstrekkende 
persoonlijke en maatschappelijke gevolgen.’
Het kan en moet beter, zegt hij. Zo vindt hij dat uitvoerings-
besluiten ook altijd moeten worden getoetst aan algeme-
ne rechts beginselen en dient het verbod om ambtshalve te 
toetsen te worden losgelaten als er geen enkel rechtens te 
beschermen belang mee is gediend. Andere actiepunten die 
hij voorstelt: 'Geef zowel eiser als verweerder altijd één kans 
om een gemaakte fout te herstellen en ga effectiever met 
partijen communiceren.' Daarnaast wil Jue dat er aan arti-
kel 8:51a Algemene wet bestuursrecht een lid wordt toege-
voegd waardoor de bestuursrechter kan bepalen dat het be-
stuursorgaan één kans krijgt om het gebrek te herstellen of 
te laten herstellen. Ook pleit Jue ervoor dat de Rechtspraak 
bij de Raad van State wordt weggehaald en wordt onderge-
bracht bij de rechterlijke macht. Een eerlijke en zelfkritische 
terugblik op de loopbaan van een bestuursrechter.

Door de ogen 
van het kind 

De wereld binnen rechtspraak en jeugdzorg 
meer door de ogen van kinderen zien. 

Dat is de oproep van Anneke van Teijlingen, 
auteur van De opgroeidriehoek.

Wijsheid van 
de terugblik

De bestuursrechter heeft de laatste 
jaren te weinig rechtsbescherming 
aan de burger tegen de overheid 

verschaft, met onrecht als gevolg.

gezien
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Twee vennootschappen ‘die om 
fiscale redenen naar Nederlands 

recht zijn opgericht’ beklagen 
zich over een truc van mr. X.

H et was hommeles binnen de Nederlandse fisca-
le holdings. Beide hadden een procedure lopen 
bij de Ondernemingskamer, die een onderzoeker 

aanstelde.
Mr. X trad op voor de bestuurder van één van de holdings. 
Toen de holdings de bestuurder voor de rechtbank daag-
den, vroeg mr. X om uitstel tot zes weken na de afronding 
van het onderzoek in de OK-procedure. De rechtbank ging 
per fax akkoord.
Maar de advocaat van de holdings maakte bezwaar. Mr. X 
reageerde niet en de rechtbank belde haar waar haar ant-
woord bleef. Uit dat gesprek en een rolaantekening maak-
te mr. X op dat ze op de roldatum mocht reageren op het 
bezwaar.
Op de laatste dag voor de roldatum belde de rechtbank mr. 
X over iets anders en ontdekte ze dat ze toch gewoon op de 
rol stond voor antwoord. Voor een uitstelverzoek was het 
te laat.
Die avond onttrok mr. X zich, wat haar cliënt uitstel van 
vier weken opleverde.
Erge haast bleken de klagers niet te hebben: zij vroegen 
ook om uitstel. Maar klagen bij de tuchtrechter deden ze 
wel en hun advocaat klaagde mee.
In de tuchtprocedure legde mr. X uit dat ze klem had geze-
ten en geen andere mogelijkheid had gezien dan eruit te 
stappen, zodat de rechtbank haar cliënt respijt zou geven.
De Raad van Discipline Amsterdam snapt dat mr. X in het 
belang van haar cliënt handelde. De kans was groot dat 
ze anders een akte niet-dienen zou hebben gekregen, met 
alle nadelige gevolgen van dien. De raad begrijpt ook hoe 
de vergissing was ontstaan. Bovendien was het effect van 
haar handelen gering.
Toch was het handelen van mr. X wel een béétje tucht-
rechtelijk verwijtbaar, vond de raad. Ze had zich onttrok-
ken om uitstel te krijgen nadat ze een vergissing had ge-
maakt. Daar is onttrekking niet voor bedoeld. Het werd 
een gegrondverklaring zonder maatregel. Dus moest ze 
wel het griffierecht vergoeden, maar geen proceskosten-
veroordeling.
Mr. X moest zich laten bijten door de kat 
of door de hond. Wie zal het haar kwa-
lijk nemen dat ze koos voor de kat? 
(ECLI:NL:TADRAMS:2022:197)

Mr. X onttrekt zich 
om uitstel te krijgen
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B runo Tideman, ruim dertig jaar advocaat, be-
schrijft in zijn boek Dierenriem van de advoca-
tuur (Boom juridisch, 2022) acht verschillende 

gedragstypes uit de advocatuur. Er is de gezaghebben-
de topadvocaat (mr. Leeuw), de hulpvaardige huisadvo-
caat (mr. Beer), de constructieve verbinder (mr. Giraffe), 
de coöperatieve regelneef (mr. Bever) en de wantrouwige 
chicaneur (mr. Rat). Maar ook de opvliegende straatvech-
ter (mr. Horzel), de strijdlustige procestijger (mr. Pitbull) 
en de heerszuchtige bullebak (mr. Gorilla). Tideman er-
vaart in zijn praktijk dat de communicatie met de advo-
caat van de wederpartij vaak moeizaam verloopt. Volgens 
hem moet elke advocaat binnen de veelzijdige beroeps-
groep effectief kunnen communiceren, met mensen om 
kunnen gaan en onderhandelingsvaardigheden hebben. 
Dat vraagt om veelzijdigheid en wendbaarheid op het 
vlak van communicatie. En, zegt hij, communicatie is 
veel meer dan het overbrengen van woorden. Een belang-
rijk deel van de communicatie wordt bepaald door non-
verbale signalen, zoals handgebaren, stemgebruik en li-
chaamshouding. Wil je een pitbull proberen te temmen, 
dan reageer je met de bedaarde toon van een beer. Om de 
autoriteit van de gorilla te verzwakken, is de beste stra-
tegie om gezaghebbend als een leeuw op te treden. Met 
behulp van de communicatiemethode van tegengesteld 
interveniëren, geeft Tideman degenen die met een lasti-
ge gesprekspartner te maken hebben handvatten om be-
wust te kiezen voor ander gedrag.

Van mr. Pitbull 
naar mr. Beer 

Hoe tem je in de rechtszaal een advocaat 
die zich als pitbull ontpopt? En hoe 

breng je die rat, die je het bloed onder 
de nagels vandaan haalt, tot rede?
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Documentairemaakster Ingeborg 

Jansen (57) maakte in 2020 de 

NPO-documentaire ‘De laatste 

Sociaal Advocaten’. Ze werkt nu 

bij het Advokatenkollektief dat 

ze volgde in haar documentaire. 

‘Ik ben aartsnieuwsgierig.’

vak & mens  interview
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cumentairemaakster iets te doen dat mijn hersenen 
meer, of in ieder geval anders, deed kraken. Vroeger 
trok rechten me niet. Mijn medescholieren die rech-
ten gingen studeren, leken daarvoor geen duidelijke 
motivatie te hebben. Maar door vriendinnen die op la-
tere leeftijd rechten waren gaan studeren en daar nu 
interessante, zinnige dingen mee deden ging ik er an-
ders tegen aankijken. Ik ging deeltijd studeren, eerst 
dus alleen uit interesse, maar toen ik eenmaal bezig 
was raakte ik gegrepen. In 2010 studeerde ik uiteinde-
lijk af, in strafrecht.
Het feit dat sociaal advocaten werk doen dat essentieel 
is in een rechtsstaat, maar onderbetaald en onderge-
waardeerd worden, vond ik een goed onderwerp voor 
een documentaire. Het idealisme van de sociaal advo-
caten sprak me ook aan, het doorzetten uit overtuiging 
dat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn. De 
NCRV ging akkoord met mijn voorstel en zo kon ik voor 
De laatste Sociaal Advocaten vijf advocaten van het Rot-
terdams Advokatenkollektief  volgen. Sinds 1975 staat 

naar

Vanzijlijn
speelveld

C liënten zeggen vaak: “U heeft dat als advocaat 
waarschijnlijk allemaal al meegemaakt.” U 
moest eens weten, denk ik dan. Ik ben pas 

sinds een jaar werkzaam in de advocatuur en volg de 
beroepsopleiding met twintigers en dertigers. Best 
bijzonder misschien, maar ik denk dat het goed is om 
in je leven nieuwe dingen te proberen.
Toen de NCRV me in 2020 vroeg of ik een documen-
taire wilde maken over “iets activistisch” moest ik aan 
de sociaal advocatuur denken. Ik had tien jaar daar-
voor mijn master Nederlands recht gehaald en had al 
eerder bij diverse sociaal advocatuur-kantoren aan-
geklopt of ik bij hen in opleiding kon. “We verdienen 
als sociaal kantoor te weinig om advocaat-stagiairs 
in dienst te kunnen nemen,” was het standaardant-
woord. Ik had geen haast. Ik ben in 1991 afgestudeerd 
aan de filmacademie en maak al mijn hele werkende 
leven documentaires. Mijn studie rechten was als een 
soort van hobby ontstaan. Uit nieuwsgierigheid. En ik 
had er ook behoefte aan om naast mijn werk als do-

door Nathalie de Graaf  beeld Sjoerd van der Hucht

vak & mens  interview
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dat collectief mensen bij die niet zelf een advocaat 
kunnen betalen. Ik betitelde ze als de laatste sociaal 
advocaten, omdat de sociaal advocatuur dreigt te ver-
dwijnen door de slechte financiering, het harde werk 
en daardoor de onaantrekkelijkheid voor jonge juris-
ten. Wat mij als documentairemaakster tijdens het 
filmen opviel, was dat je als sociaal advocaat vaak be-
zig bent het verhaal van de cliënt te ontwarren. Wat is 
juridisch en wat niet? Nogal wat  cliënten hebben wei-
nig grip op hun leven door een taalbarrière of onvol-
doende kennis of inzicht. Het raakte me hoe hard deze 
mensen de sociaal advocatuur nodig hebben.
Het werk was ook intenser dan ik dacht. Ik had eerder 
bij het Advokatenkollektief aangeklopt en gevraagd of 
zij mij wilden opleiden. Ik had me destijds niet gerea-
liseerd dat het één van de grote uitdagingen is om niet 
een soort maatschappelijk werker te worden. Cliën-
ten leggen niet alleen hun juridische problemen aan 
je voor. Zeker bij cliënten waar je mee meevoelt, kun je 
de neiging hebben je ook tegen de andere problemen 
aan te bemoeien. Voor je het weet, ben je werk aan het 

doen dat een advocaat niet hoort te doen en waar je 
ook niet voor wordt betaald. Dat kan voor veel extra 
werkdruk zorgen. Je moet daarbij ook in staat zijn je 
werk ’s avonds los te laten.’

VINGER AAN DE POLS
‘“Wil je nog steeds opgeleid worden?” vroeg één van 
de advocaten van het Advokatenkollektief me na het 
draaien van de documentaire. Ze waren inmiddels 
zelfstandig geworden en als ik als stagiair-onderne-
mer zou starten, konden ze mij wel opleiden. Ik werk 
al mijn hele leven als zelfstandige, dus dat leek me 
geen enkel probleem. Wel moest ik nadenken over de 
vraag. Wilde ik het echt? Wilde ik een heel ander wer-
kend leven gaan leiden dan ik als documentairemaker 
deed en zou ik het uithouden in wat toch min of meer 
een kantoorbaan is? Mijn nieuwsgierigheid won het: 
hoe zou dat zijn? Je bent in de sociaal advocatuur heel 
daadkrachtig bezig: je kunt concreet iets voor mensen 
betekenen. Geen dikke contracten uitpluizen en ka-
pitaalkrachtige klanten advies geven, maar naast ju-
ridisch ook praktisch en oplossend denken. Daarbij 
houd ik van procederen. Daar krijg ik dezelfde adre-
naline van die ik ook van filmen krijg. Een andere ge-

mene deler is dat je tijdens zittingen snel moet kun-
nen inspelen op dingen die je niet had verwacht en dat 
het belangrijk is om de mensen met wie je te maken 
hebt te “lezen”. Wat betreft het inkomen is het zoals 
ik al vermoedde: ik was als documentairemaker al ge-
wend om niet veel te verdienen en ben er niet op ach-
teruitgegaan.
Nu doe ik dus het werk dat ik eerst filmde. Ik moet 
vanzelfsprekend nog veel leren – ik ben nu een jaar be-
edigd. Er zijn leuke zaken, maar ook zaken met dwin-
gende cliënten. Of met cliënten die zelf steeds verkeer-
de keuzes maken, hoe begrijpelijk ook. Zo was er een 
vrouw die uit de schuldsanering dreigde te worden ge-
zet omdat ze te weinig zou hebben gesolliciteerd. Ik 
heb toen meer gedaan dan ik als advocaat hoefde te 
doen, door met haar via internet gedane sollicitaties 
te verzamelen. Ik wilde helpen, ook omdat de klant 
jong was en zonder schuldsanering niet van een flin-
ke schuld af zou komen. Uiteindelijk kreeg ze nog een 
laatste kans van de rechter. Die ze vervolgens niet be-
nutte, zodat ze uit de schuldsaneringsregeling werd 
gezet. Dat was frustrerend. Zeker omdat de klant daar-
na in hoger beroep wilde en verontwaardigd was dat ik 
dat niet voor haar wilde doen, omdat ik inschatte dat 
dat geen enkele zin had. Achteraf vroeg ik me wel af of 
ik er zoveel werk in had moeten stoppen. Of dat ik juist 
meer een vinger aan de pols moeten houden, door bij 
die “herkansing” te checken of ze nu wel had gesollici-
teerd. Die scheidslijn, dat vind ik lastig. Gelukkig ge-
ven de ervaren advocaten van het kantoor vaak advies. 
Je kunt niet alles oplossen, mensen moeten het ook 
zelf willen en doen.’

BIZARRE OVERSTAP
‘Ik volg de beroepsopleiding met twintigers en derti-
gers. De docenten zijn regelmatig jonger dan ik ben. 
Dat is best grappig. In mijn huidige opleidingsgroep 
werkt maar één andere stagiair in de sociaal advo-
catuur. Dat vind ik wel jammer. Het accent bij de be-
roepsopleiding ligt mede daardoor misschien ook wat 
bij de commerciële advocatuur. Terwijl de sociaal ad-
vocatuur veel voldoening kan geven en vaak spannend 
en leuk is, net zo goed voor jonge mensen denk ik. Je 
bent als sociaal advocaat zelfstandig, regelt je eigen 
zaken en doet veel proceservaring op. Je wordt meteen 
in het diepe gegooid en daar leer je van.
Het lijkt misschien een bizarre stap: van documentai-
remaakster naar de advocatuur of in ieder geval naar 
een combinatie van die twee beroepen. Maar de keuze 
voelt goed. Ik merk dat ik door mijn leeftijd meer auto-
riteit en zelfvertrouwen heb.’

De laatste Sociaal Advocaten is terug te zien op https://
w w w.2doc.nl/documentaires/2020/11/de-laatste-
sociaal-advocaten.html.

‘Het viel me als documentaire-
maakster op dat je als sociaal 
advocaat vaak bezig bent het 
verhaal van de cliënt te ontwarren. 
Wat is juridisch en wat niet?’

https://www.2doc.nl/documentaires/2020/11/de-laatste-sociaal-advocaten.html
https://www.2doc.nl/documentaires/2020/11/de-laatste-sociaal-advocaten.html
https://www.2doc.nl/documentaires/2020/11/de-laatste-sociaal-advocaten.html
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Hoog, ja.
Hoogmoedig, nee.
CMS is een van de grootste advocatenkantoren ter wereld met meer dan 70 vestigingen in ruim 40 landen. 

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

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

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

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

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

cms.law
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W ie googelt op de zoekterm ‘advocaat’ krijgt 
binnen 0,52 seconden 20,2 miljoen hits. 
Boven aan de eerste pagina staan de ad-

verterende advocatenkantoren in de buurt. Of dat so-
ciaal advocaten zijn of juist dure, hangt van de zoeker 
af. ‘Iedere gebruiker heeft een profiel,’ legt de Goog-
le-Ads helpdesk uit, ‘gebaseerd op zoekgeschiede-
nis, cookies, mobiele data, eventueel Gmail-account, 
noem maar op.’ Klikken op een advertentie kost de ad-
verteerder afhankelijk van tijd, locatie en ranking een 
paar dubbeltjes tot tientallen euro’s. Het bedrag wordt 
in die 0,51 seconde bepaald door het aantal ‘bieders’ 
op het adword op dat moment. 
De mogelijkheden voor gepersonaliseerd adverteren 
via Google en andere platforms zijn eindeloos en on-
doorgrondelijk. Dat leidt natuurlijk tot conflicten. Zo 
zijn er sites die weer betaald krijgen voor kliks op ban-
ners en pop-ups die Google namens zijn klanten bij 
hen plaatst. Dat lokt misbruik uit, maniertjes om bij-
voorbeeld trollen zinloos op de ads te laten klikken. 
Bij het geringste signaal wordt zo’n site geblokkeerd 
en moet de eigenaar naar de rechter om aannemelijk 
te maken dat hij géén oplichter is. 
Er zijn ook regelmatig rechtszaken over wie recht 
heeft op welk adword. Het is niet op voorhand ver-
boden andermans naam te gebruiken. Het adword 
wordt immers niet openbaar gemaakt. Zo betaalde 
 MultiTankcard Google om mensen die zochten op 
‘travelcard’ naar hun eigen site te leiden. Travelcard 
stapte naar de rechter. Die bepaalde dat de merknaam 
niet langer als adword mocht worden gebruikt door 
de concurrent, maar de losse woorden ‘travel card’ 
mogen nog wel. En dit jaar stonden twee Rotterdam-
se rondvaartrederijen voor de rechter, omdat de een 
de naam van de ander onzichtbaar maar evengoed 
 onrechtmatig als adword hanteerde.  Kliks leiden tot 
klanten en die krijgen na hun bezoek aan advocaat, 

tankstation of rondvaartboot vaak een verzoek voor 
een beoordeling. Van het bedrijf zelf, maar via een 
Android telefoon ook van Google. Zo krijgt de Maas 
zelf 4,7 sterren van Google, op basis van 869 reviews 
(‘Prachtig zo’n stroom’), terwijl de adword-kaper met 
4,4 sterren (‘Op de boot zijn ze snel met een hapje of 
een borrel’) een fractie hoger scoort dan zijn rivaal. 
Maar het kan ook negatief uitpakken. ‘Op Google en 
social media worden steeds vaker neprecensies ge-
plaatst onder een valse naam of pseudoniem,’ vertelt 
Hub Dohmen. Namens een octrooibureau vorderde 
hij van Google het IP-adres van een onbekende recen-
sent. Die gaf het octrooibureau maar één ster (‘Inhou-
delijk matig, slechte communicatie’). De rechtbank 
Tilburg (3,5 sterren, ‘niet al te vrolijke medewerkers’) 
vond de recensie niet ‘onnodig grievend’ en Google 
hoefde de betrouwbaarheid van het account niet te 
controleren. 
‘Afhankelijk van de branche kun je veel last hebben 
van negatieve recensies,’ zegt Paul Tjiam (Simmons 
& Simmons LLP). Hij voerde drie procedures voor een 
kinderdagverblijf dat door verschillende nepprofie-
len werd afgekraakt (‘Ze hebben onze zoon ruim veer-
tig minuten in zijn bedje laten huilen. Alles onderge-
spuugd’). De posts waren evident onjuist en dus moest 
Google ze van de rechtbank verwijderen en het bijbe-
horend IP-adres verstrekken. De provider kwam pas 
een paar dagen voor de zitting met de bijbehoren-
de personalia over de brug. De recensent bleek nooit 
klant te zijn geweest van de crèche, maar was privé ge-
brouilleerd met de eigenaren. In een derde rechtszaak 
moest hij door het stof en een schadevergoeding beta-
len. ‘Mensen denken dat ze online alles kunnen spui-
en,’ is de ervaring van Tjiam, ‘maar liegen mag niet. Ik 
zou willen dat recensieplatforms een Know Your Cus-
tomer-check hanteren zodat ze bij onrechtmatigheid 
beschikken over de identiteit van de recensent.’

Iedereen wil door klanten gevonden worden. 

Maar hoe kom je van een slechte beoordeling af?

advocaat en algoritme

 door Marco de Vries

Gerommel met 
adwords
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de dealmaker

H et basisprincipe van private 
equity-huizen is in de regel 
eenvoudig: ze kopen een on-

derneming, laten deze vervolgens zelf 
overnames doen terwijl ze tegelijk een 
efficiëntie- en professionaliserings-
slag doorvoeren en doen ten slotte 
het geheel na enige jaren weer van de 
hand. Alle reden dus om als adviseur 
bij deze actieve kralenrijgers aan tafel 
te zitten.

Advocaat Jan Vriesendorp (40), oprichter en partner bij 
Vriman, was met de recente verkoop van detacheerder 
Quoratio Groep door de Amsterdamse investeerder 
Foreman Capital bij het hele traject betrokken. ‘Vri-
man heeft Foreman geadviseerd bij de verkoop van 
Quoratio aan private equity-huis Parcom afgelopen 
zomer. In 2016 adviseerden we Foreman bij de aan-
koop van Quoratio. Dat was een van onze eerste trans-
acties na de oprichting van Vriman in dat jaar.’
En de tussentijd hadden Vriesendorp en zijn mede-
partners Marius Ankum en Koos Tindemans de han-
den vol aan de snelle groei van Quoratio. ‘Sinds 2016 
hebben we Quoratio bij zeven overnames van kleinere 
detacheerders bijgestaan. In dat geval traden we ove-
rigens exclusief voor Quoratio op en dus niet voor Fo-
reman, maar de belangen van beide partijen lopen ui-
teraard parallel.’
Vriesendorp legt uit dat het geen gegeven is dat een 
private equity-investeerder alle opdrachten aan het-
zelfde advocatenkantoor gunt. ‘Op zich is dat prima, 

 door Bendert Zevenbergen

De overnameadvocaten van het nog jonge 

nichekantoor Vriman werken veel in opdracht 

van private equity-fondsen. Een enkele 

acquisitie levert ze soms driedubbel werk op.

want dat houdt ons scherp. Tegelijk is het vaak logisch 
dat het advocatenkantoor dat adviseert bij een eerste 
overname vervolgens ook exclusief als adviseur mag 
optreden bij de overnames die de overgenomen onder-
neming zelf doet. Zeker bij een buy and build-strategie, 
zoals in het geval van Quoratio, waarbij het soort over-
names vergelijkbaar is.’
De van Freshfields afkomstige Vriesendorp begon in 
2015 voor zichzelf om in 2016 met twee compagnons 
Vriman te starten. Inmiddels telt de Amsterdamse 
overnameboetiek dertien advocaten en was het kan-
toor betrokken bij meer dan vijfhonderd overnames. 
‘We richten ons exclusief op fusies en overnames. 
Wanneer bijvoorbeeld advies over bepaalde vormen 
van financiering of over mededingingskwesties nodig 
is, werken we samen met andere gespecialiseerde kan-
toren. Onze klanten krijgen hetzelfde full service-pak-
ket als bij een groot Zuidas-kantoor.’
Vriesendorp kwam in contact met Foreman toen hij 
nog bij Freshfields werkte. ‘Fresfields adviseerde in 
2014 een multinational bij de verkoop van een doch-
teronderneming aan Foreman. De onderhandelingen 
tussen mijzelf en Foreman verliepen op zijn zachtst 
gezegd stroef. Tijdens het closing dinner werd ik door 
de heren van Foreman gevraagd om bij hen aan tafel 
te komen zitten. “De volgende deal doen we met jou,” 
zeiden ze.’ En zo geschiedde.
Het Quoratio-verhaal is voor Vriman met de verkoop 
overigens nog niet voorbij. Het advocatenkantoor is al 
gevraagd om Quoratio bij toekomstige overnames te 
adviseren.

Buy and build

Jan Vriesendorp



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

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

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

Is uw oude verzekeringskantoor u ontgroeid?

Wat een 
papierwinkel, vroeger 

hielpen ze mij nog…

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

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

nu bij de muur…

Ik weet het ook niet 
meer, vandaag alweer een 

ander aan de lijn…

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!

ARBEIDSRECHT

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

Wij organiseren bijeenkomsten op 6 rechtsgebieden:

FAMILIERECHT

CONTRACTENRECHT

ALG. PRAKTIJK

STRAFRECHT

VASTGOEDRECHT

vanaf

€ 54,- per 

PO-punt!

Nog professioneler 
met intervisie!

Toe aan een nieuwe uitdaging in de advocatuur? 
Bij ons op de juiste plek!

KampsVanBaar Advocaten groeit door en daarom zoeken 
wij voor ons ambitieuze én succesvolle team naar:

à ADVOCAAT ICT RECHT
 (incl. privacyrecht, intellectueel eigendomsrecht,   
 ondernemingsrecht en contractenrecht)

à ADVOCAAT/JURIST SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Interesse?
Kijk voor meer informatie over deze vacatures op 
www.kampsvanbaar.nl/over-ons/werken-bij en schrijf 
ons vandaag nog jouw motivatie! 



50

vak & mens  interview

Advocatenblad 2022  09



51

vak & mens  interview

Advocatenblad 2022  09

herstel
H et kan raar lopen. De Waele had, als herin-

tredend advocaat op nieuw terrein, nooit 
verwacht dat ze met de minister zou gaan 

brainstormen over de aanpak van twee van de groot-
ste misstanden van nu. Want ook in de levens van 
haar cliënten loopt het raar. Ze raakt niet uitgepraat 
over blunders, pseudowetenschap en bureaucrati-
sche reflexen in de jeugdzorg. Een halfjaar heeft ze 
genetwerkt en vergaderd over een nieuwe aanpak. Te 
beginnen bij de kinderen van Toeslagenouders die on-
terecht uit huis zijn geplaatst.
Vorig najaar maakte het CBS bekend dat het daar-
bij om zeker 1115 kinderen ging. Drie inspecties zijn 
sindsdien de toedracht rond de uithuisplaatsingen 
(UHP’s) aan het analyseren. De Waele werd als kriti-
sche nieuwkomer in het jeugdrecht geraadpleegd door 
onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt. ‘Die ouders 
werden onterecht achtervolgd door navorderingen,’ 
vertelde ze hem, ‘dat geeft stress. Sommigen raakten 
dakloos of aan de drank. Bij andere gezinnen waren er 
alleen geldzorgen. Het waren goede ouders, maar toch 
haalde jeugdzorg de kinderen weg.’
Deze maand meldde het CBS dat de Toeslagenaffaire 
de kans op een kinderbeschermingsmaatregel ech-
ter niet heeft vergroot. Toeslagenouders kregen welis-

waar veel vaker UHP dan doorsnee gezinnen, zo blijkt 
uit de statistiek in opdracht van de Inspectie Justi-
tie en Veiligheid, maar niet significant meer dan ver-
gelijkbare gezinnen die niet zijn gedupeerd door het 
Toeslagen-schandaal. ‘Toch is dat eigenlijk precies 
wat ik zeg’, reageert De Waele, ‘een probleemgezin, bij-
voorbeeld één ouder met laag inkomen, kreeg het laat-
ste duwtje van de fiscus. De Belastingdienst en jeugd-
zorg gebruikten dezelfde risicoprofielen. Maar er zijn 
ook welvarende gezinnen die door onterechte navor-
deringen kapot zijn gemaakt. Daarna waren ze alsnog 
een arm risicogezin geworden en zei de overheid: jul-
lie zijn nu te beschadigd om nog goed voor je kinderen 
te kunnen zorgen.’
Ze heeft zelf een Toeslagencliënte, die in 2009 haar 
twee peuters en een drie maanden oude baby met ge-
weld uit huis gehaald zag worden. Eén kwam na twee 
jaar terug en later kreeg ze nog een kind. Met weinig 
geld bleek ze in staat om die twee op te voeden. Het 
onterecht teruggevorderde geld, meer dan een ton, 
kreeg ze in 2021 terug, maar haar twee andere kinde-
ren nog niet. ‘Schandalig,’ zegt De Waele, ‘alleen om-
dat moeder een kleurtje heeft. Want daarom werd ze 
 aangemerkt als fraudeur en daardoor raakte ze haar 
kinderen kwijt.’

door Marco de Vries  beeld MacSiers Imaging

De Staat heeft een zware verantwoordelijkheid jegens gebroken 

Toeslagengezinnen, vindt advocaat Christiane De Waele. Met een 

herstelproject voegde ze zelf de daad bij het woord. ‘De second 

opinion van een onafhankelijk deskundige moet de doorslag geven.’

Werken aan
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Via de bekende ‘Toeslagenmoeder’ Kristie Rongen 
en tijdens bijeenkomsten van de Zolderkamer, een 
 initiatief van prinses Laurentien om Toeslagenouders 
te faciliteren en bij elkaar te brengen, hoorde De  Waele 
meer soortgelijke verhalen. De schaderegeling voor de 
gedupeerden verliep redelijk, maar voor herstel van de 
gebroken gezinnen was nog geen aandacht.

STAATSONTVOERINGEN
Dit voorjaar ontstond opnieuw ophef na een tirade 
over ‘staatsontvoeringen’ van cabaretier Peter Pan-
nekoek. Hij sprak er in het tv-programma Dit Was 
Het Nieuws schande van dat nog niet één van de meer 
dan duizend kinderen was teruggeplaatst.
Na die oproep kwam de toch al onder vuur liggende 
jeugdzorg in beweging. Een richtlijn die terugplaat-
sing na één jaar UHP blokkeerde, werd in april versoe-
peld en er kwam een speciaal Ondersteuningsteam 
om Toeslagenouders te helpen bij contactherstel. Tij-

dens een tumultueus Kamerdebat over wat steeds 
meer een schandaal binnen een schandaal was gewor-
den, moesten premier Rutte, minister voor Rechtsbe-
scherming Franc Weerwind en de staatssecretarissen 
voor Toeslagen en Jeugdzorg de Kamer bezweren dat 
er nu echt actie ondernomen ging worden. De Waele 
kreeg op de publieke tribune een ingeving. ‘Ik zocht 
Kristie Rongen en liep door de wandelgangen te roe-
pen: “Ik heb het! Ik hebt het!”’
Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren hoor-
de haar opgewonden ijsberen en vroeg wat er aan de 
hand was. ‘Dit hele debat gaat over onmacht en bu-
reaucratie,’ legde ze uit, ‘terwijl het eigenlijk simpel is: 
de overheid is verantwoordelijk voor wat er fout is ge-
gaan en dus moet de overheid het ook actief oplossen.’
Het Kamerlid bracht haar in contact met Weerwind 
en een paar dagen later zaten ze op zijn werkkamer. 
Hij was enthousiast en regelde binnen een paar we-
ken dat Toeslagenouders geen griffie en andere juri-
dische kosten meer hoeven te betalen wanneer ze hun 
 kinderen terugvragen. Zij mogen op kosten van de 
overheid een verzoekschrift indienen en krijgen een 
gespecialiseerde advocaat vergoed, net als bij de pro-
cedure voor vaststelling van de ‘werkelijke schade’. 
Een door De Waele bepleitte wetswijziging bleek een 
brug te ver, maar er is een pot van twee miljoen om zo 
veel mogelijk gezinnen te herstellen. ‘Het project heet 
Regie bij de Ouders,’ reageert jurist Gerrit de Goede, 
die namens het ministerie van Justitie en Veiligheid 
zitting had in de stuurgroep, ‘dus de uitvoering ligt bij 

de ouders en hun advocaten. De minister wil alles mo-
gelijk maken wat kan bijdragen aan genezing van de 
diepe wonden die dit schandaal heeft achtergelaten.’

PILOT
Eind oktober diende De Waele een eerste verzoek-
schrift in voor haar eigen cliënte, een pilot van wat 
hopelijk een doorbraak gaat worden. ‘Het meisje is 
inmiddels veertien en zwierf van instelling naar in-
stelling. Ze is deze zomer weggelopen uit haar gezins-
vervangend tehuis en reisde zelfstandig naar haar 
moeder. Daar gaat het naar omstandigheden goed. Ze 
gaat weer naar school. Toch wil de jeugd beschermer 
haar nu in een gesloten instelling plaatsen. Men kan 
niet toegeven dat men het dertien jaar lang verkeerd 
heeft gedaan.’
Op kosten van de Staat heeft De Waele daarom een on-
afhankelijk gedragsdeskundige contra-expertise la-
ten doen. Die adviseert om de moeder weer in de ou-
derlijke macht te herstellen en het gezin waar nodig 
extra begeleiding te geven bij praktische problemen, 
zoals het vinden van een groter huis, en om de trau-
ma’s te verwerken. Momenteel buigt de rechtbank 
zich over het verzoek.
‘De second opinion van een onafhankelijk deskundige 
moet de doorslag geven,’ zegt De Waele, ‘het moet in-
vulling geven aan het juridisch containerbegrip “be-
lang van het kind”, de meest misbruikte term in het 
jeugdrecht. Eigenlijk had ik de bewijslast bij wet wil-
len omkeren: laat de Staat maar aantonen dat het in 
het belang van het kind is dat het niet wordt terugge-
plaatst. Dat bewijs voldoet vaak niet aan de eisen uit de 
vaste jurisprudentie van het EHRM over  “family life”. 
Het zijn vermoedens, vluchtige indrukken, steeds 
weer herhaald in een “copy-paste dossier”. Dat brod-
delwerk blazen we nu weg met een echt gedegen on-
derzoek.’
‘Het lijkt voor een hulpverlener of instantie dikwijls 
veiliger om uit huis te plaatsen,’ zegt Geert-Jan Stams, 
hoogleraar forensische orthopedagogiek aan de UvA, 
‘dan heb je in ieder geval wat gedaan.’ De kans dat het 
fout gaat, zoals destijds bij het meisje van Nulde, lijkt 
groter als je een kind thuis laat. Uit angst voor nega-
tieve consequenties is er altijd een bias richting UHP 
en dan blijft het systeem dat ook jaren verdedigen.’ 
Daarom dacht hij mee over de opzet en het belang van 
een onafhankelijke contra-expertise. Zo verschaf je 
de rechter de feiten en argumenten om een kind toch 
terug te plaatsen. ‘Zijn er belemmeringen voor terug-
plaatsing? Dat moet de vraag zijn. En zo ja, kunnen we 
die wegnemen? Daarover krijgen de ouders op kosten 
van de Staat een onafhankelijke second opinion.’
Ook de Raad voor de rechtspraak en het Nederlands 
Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psycholo-

‘Ik liep door de wandelgangen te 
roepen: “Ik heb het! Ik hebt het!”’
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gie (NIFP) waren betrokken bij het opzetten van de 
pilot. Stams hoopt dat de hoge standaard van het fo-
rensisch onderzoek meer ingang krijgt binnen het ci-
viele jeugdrecht. ‘De maatstaven van het NIFP vormen 
een waarborg tegen overhaaste beslissingen: collegi-
ale toetsing, zowel ouders als kind horen, gevalideer-
de instrumenten voor risicotaxatie en onderzoek door 
een gespecialiseerde gedragsdeskundige. Het doel is 
waarheidsvinding in plaats van nattevingerwerk. Net 
als in het strafrecht. Als je een kind met littekens of 
blauwe plekken laat onderzoeken door een gespecia-
liseerde arts, dan kan die uitmaken of er sprake is van 
mishandeling of een ongelukje. Dan kan de rechter 
pas echt een geïnformeerde beslissing nemen.’

SOPRAAN
De Waele is pas sinds twee jaar weer advocaat. In de ja-
ren negentig werkte ze als corporate lawyer bij onder 
meer Trenité Van Doorne en Clifford Chance. ‘Zware 
dossiers, maar toch kreeg ik niet het gevoel dat het be-
tekenis had. Zat ik daar tot diep in de nacht een inge-
wikkelde securitisation uit te werken terwijl mijn kin-
deren thuiszaten met waterpokken. Uiteindelijk ben 
ik rond 2000 gillend uit de advocatuur gestapt.’
Ze kiest in die tijd alsnog voor haar jeugddroom, neemt 
haar gestaakte zangopleiding weer op en ontwikkelt 
zich in een paar jaar tot een verdienstelijk sopraan. 
Maar ook repeteren, optreden en toeren blijken las-
tig te combineren met het moederschap. Dus gaat het 
roer weer om. Het herintreden valt niet mee. ‘Ik was 
er jaren uit en wist niet goed wat ik dan wel wilde.’ Ze 
doet cursussen en gaat op vrijwillige basis probleem-
gezinnen coachen. Totdat ze in de krant leest over een 
jeugdvriendinnetje van wie de kinderen vanwege een 
bizarre reden uit huis dreigen te worden geplaatst. 
En haar vaste pianiste belandt in een vechtscheiding. 
‘Toen werd het me duidelijk dat ik als advocaat meer 
kan betekenen dan als coach. En dat mijn resultaat-
gerichte Zuidas-mentaliteit, gekoppeld aan mijn ge-
dragswetenschappelijke kennis misschien 
verfrissend werkt voor deze jeugdrechtzaken. 
Dit werk geeft me wél voldoening, ook al kan 
ik er de hypotheek niet van betalen.’
Op haar nieuwe kantoor, in een bedrijfsverza-
melgebouw toch weer aan de Zuidas, hangt een grote 
poster van Pippi Langkous. Op de boekenplank staat 
vooral vakliteratuur over pedagogiek en neuropsycho-
logie. Zo kan ze met actuele inzichten de pseudowe-
tenschap weerleggen die ze in dossiers en op zittin-
gen tegenkomt. Sinds 2015 moet de jeugdzorg worden 
ingekocht door gemeenten. Veel budget gaat verloren 
aan preventieve trajecten, terwijl de echte probleem-
gezinnen op de wachtlijst belanden. ‘Dan zie ik steeds 
weer dezelfde basispsycholoog of verpleegster opdui-

ken die in veel gemeenten de jeugdzorgpot leegtrekt 
met nepbehandelingen. Geldverspilling, maar ook 
schadelijk. Want als je een kind zomaar behandelt 
zonder goede diagnose, dan wordt het er slechter van.’
Ze heeft geen idee hoeveel gezinnen belangstelling 
hebben voor haar traject, wanneer dat blijkt te wer-
ken. ‘Het zijn er veel meer dan die 1115 – of 1675 vol-
gens een recentere schatting – want veel ouders mel-
den zich niet. Ze zijn het vertrouwen in de overheid 
kwijt. Daarom werken we onafhankelijk.’
Ruim 90.000 kinderen zijn door het schandaal gedu-
peerd, en zeker 1600 daarvan zijn uit huis geplaatst. 
Maar sommigen zijn alweer thuis of inmiddels meer-
derjarig. Bij het Ondersteuningsteam, waarmee De 
Waele samenwerkt, hebben zich tot nu toe 160 gezin-
nen gemeld. Zes kinderen zijn het afgelopen halfjaar 
teruggeplaatst. ‘Niet alle ouders willen de kinderen 
gelijk weer thuis,’ zegt Judith Peeters van het Onder-
steuningsteam, ‘soms hebben ze nog niet eens een 
huis. Contactherstel is dan de eerste stap.’
Dat beaamt ook Toeslagenouder Kristie Rongen. 
‘Soms is een kind gehecht in een pleeggezin, gaat 
het daar naar school en heeft het vriendjes. Dan blijft 
het liever daar. Ik ken ouders die hun kind niet op-
nieuw willen losrukken uit een vertrouwde omgeving. 
Ze brengen dan een groot offer.’
‘Als een kind een veilige plek vindt in een pleegge-
zin, zal het ook weer makkelijker terug kunnen naar 
de eigen ouders,’ reageert De Waele, ‘een kind heeft 
een natuurlijke loyaliteit aan zijn beide ouders en kán 
zich niet “onthechten” – die term en de pseudowe-
tenschap eromheen worden ten onrechte als excuus 
gebruikt om een uit huis geplaatst kind niet terug te 
laten keren naar zijn eigen ouders. En bovendien vin-
den veel jeugdzorg-kinderen helaas nooit een stabiel 
 pleeggezin.’
‘Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de 
UHP-kinderen binnen een halfjaar wordt doorge-
plaatst,’ beaamt hoogleraar Stams, ‘UHP leidt dus 

niet altijd tot meer veiligheid en continuïteit in de op-
voeding, omdat kinderen van hot naar her gaan.’ Hij 
hoopt dat terugplaatsing van kinderen gebruikelijker 
wordt, ook los van de Toeslagenaffaire. ‘Als er geen be-
lemmeringen zijn, waarom zou je dan niet terugplaat-
sen? Je kunt beter hulp aanbieden, de ouders onder-
steunen zodat ze het zelf aankunnen. De instroom in 
de jeugdzorg is te groot en de uitstroom te laag. Daar-
om is het systeem overbelast en de kwaliteit beneden 
peil. Het moet dus hoe dan ook anders.’

‘Dit werk geeft me wél voldoening, ook al 
kan ik er de hypotheek niet van betalen.’
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Succesvol acquireren en relaties 

beheren? Acquisitietrainer 

Daniëlle de Jonge geeft praktische tips.

A ls advocaat wil je natuurlijk graag weten hoe 
tevreden cliënten zijn met de samenwerking. 
Die klanttevredenheid meten kan op meer-

dere manieren en dat is goed nieuws! Want zo kun 
je naar eigen inzicht kiezen wat het best past bij hoe 
jouw kantoor zich wil profileren. In een eerder artikel 
las je al over reviewsites, referenties en online je oor 
te luisteren leggen. In dit artikel meer over het echte 
gesprek.

IN GESPREK
Een uitgebreid vragenformulier heeft zijn langste tijd 
gehad. Zeker, er is veel waardevols uit te halen als je 
er écht iets mee doet. Te vaak is het echter een obli-
gate verplichting met als resultaat een fraai rapport 
vol grafieken en twintig tips om de klantgerichtheid 
te verbeteren. Een enkeltje richting bureaulade ligt 
in het verschiet. Zonde! Wil je weten waar cliënten 
enthousiast over zijn en waar kansen liggen? Ga dan 
het gesprek aan. Een aantal makkelijk te organiseren 
 manieren waarop je klanten betrekt:
– Klein maar fijn: een-op-eengesprek

Bij voorkeur face to face, maar ook via Zoom, Teams 
of telefonisch heel goed te doen. Niet met alsnog 
een lange vragenlijst voor je neus, wel met drie tot 
vijf kernzaken waar je meer over wilt weten. Bijvoor-
beeld over de verschillende contacten die er zijn met 
het bedrijf en wat ze van jou verwachten in een goe-
de samenwerking. En dan het gesprek laten gaan, 
doorvragen, nieuwsgierig blijven.

– Elkaars energie versterken: een groepsgesprek
Nodig vijf tot tien cliënten uit mits de privacyge-
voeligheid dat toelaat. De eerste winst is alvast dat 
cliënten het meestal leuk vinden om elkaar te ont-
moeten, ze hebben immers een gemeenschappelij-
ke deler. Tweede winstpunt: ze versterken elkaars 
energie. De een zegt wat, dat geeft de volgende weer 
inspiratie en de derde bedenkt hoe dat er in de prak-
tijk uitziet. Met alle input op een rij ga je bekijken 
wat de drie belangrijkste punten zijn om actie op te 

 door Daniëlle de Jonge

Weg met 
klanttevredenheids-
enquête

ondernemen. En daar houd je die klanten natuurlijk 
van op de hoogte, voor hen is het heel prettig om te 
zien wat er met de ideeën is gedaan.

– Frequenter samen optrekken: doe- en denktanks
De ene keer is het fijn als er simpelweg wordt mee-
gedacht. Denktanks en andere overleggen met 
 cliënten zijn daarvoor ideaal. Als je daar regelmaat 
in aanbrengt – elk halfjaar bijvoorbeeld – is het met-
een een mooi ijkpunt om te zien hoe het vordert. 
De andere keer is het extra leuk of zelfs wenselijk als 
klanten zelf ook actief participeren om ideeën mak-
kelijker tot bloei te laten komen. Dan maak je er een 
doe-tank of pioniersteam van.

Eigentijds en minder tijdsintensief: het online panel. 
Elk kwartaal of halfjaar een aantal vragen stellen aan 
betrokken cliënten die zich graag inzetten als panel-
lid in een afgeschermde digitale omgeving of via be-
veiligde surveytools.

DE KERNVRAGEN
Beperk de kern van het klanttevredenheidsgesprek tot 
drie vragen die draaien om:
1. Wat spreekt je het meest aan in onze samenwer-

king?
2. Wat zou je veranderen als je in mijn schoenen staat?
3. Hoe groot is de kans dat je mij (of: dit kantoor) aan-

beveelt?

Complimenten zijn vleiend, verbeterpunten helpen je 
om klantgerichtheid naar een hoger niveau te tillen. 
Dat is wat je wilt.
Zelf bedenken wat cliënten willen, blijft gokken. Betrek 
je hen om erachter te komen hoe ze de samenwerking 
ervaren en je ze in de toekomst optimaal helpt, dan 
heb je een voltreffer. Wie graag zaken met jou doet, wil 
zeker meedenken over verbeterpunten of innovaties 
rondom klantgerichtheid. Omarm dat. Jij bent van toe-
gevoegde waarde voor hen, geef ze dan ook de kans om 
voor jou van toegevoegde waarde te zijn.



van de nova

Portret Jan Broekhuizen, 
nieuw lid algemene raad

 ‘Enige zelfrelativering vind ik wel prettig’ 

Onafhankelijkheid en beroepsgeheim
 Wat betekent de Europese witwasautoriteit 

voor de Nederlandse advocatuur?

Sanctieregelgeving – ‘A clash between 

the rule of law and the rule of the gun’62
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Kun je jezelf voorstellen aan de balie?

A ls advocaat houd ik me al 25 jaar bezig met 
financieel recht. De eerste vijftien jaar in de 
context van een bredere banking & finance-

praktijk, in de afgelopen jaren bij Kennedy Van der 
Laan meer exclusief. Het is een rechtsgebied dat altijd 
al uitdagend was, maar sinds de kredietcrisis in 2007 
natuurlijk een enorme ontwikkeling heeft gekend.
In mijn carrière heb ik bij verschillende kantoren mo-
gen werken; niet in de laatste plaats omdat mijn aller-
eerste kantoor, Loeff Claeys Verbeke, zichzelf heeft 
opgeheven en de Amsterdamse vestiging waar ik 
werkte in 2000 goeddeels is opgegaan in Allen &  Overy. 
Dat heeft veel in beweging gezet en ik heb steeds ge-
probeerd mijn eigen weg te zoeken binnen de advoca-
tuur.’

Wat typeert jou, als advocaat en als mens?
‘Ik ben iemand die rustig is, goed kan luisteren, 
 gericht is op inhoudelijke gesprekken, en meer geïn-
teresseerd in bredere onderliggende thema’s dan 
in micromanagement. Daarom heb ik vermoedelijk 
ook ooit filosofie gestudeerd. Ik houd van een zekere 
intro versie, ook bij anderen. Enige zelfrelativering en 
beschei denheid vind ik wel prettig, zowel zakelijk als 
privé. Dat spreekt me ook aan van de “grondwet” van 
mijn huidige kantoor, Kennedy Van der Laan: “goed, 
leuk, commercieel en niet asociaal”.’

‘
Je vervult naast de advocatuur diverse bestuursfunc-
ties. Wat drijft jou als bestuurder?
‘Ik vind het enorm leuk om in verschillende func-
ties samen te werken met mensen die vanuit idealis-
tische motieven handelen. Zo ben ik lid van de raad 
van toezicht van CARE Nederland, een ngo actief op 
het  gebied van ontwikkelingshulp. Naast noodhulp bij 
oorlogen en andere rampen houdt CARE zich vooral 
ook bezig met het helpen van mensen bij het opbou-
wen van een beter bestaan. Daarnaast ben ik voor-
zitter van de raad van toezicht van Rijnbrink, een 
provin ciale ondersteuningsinstelling die actief is in 
de bibliothekensector in Oost-Nederland, waar ik ben 
opgegroeid. Toegang tot cultuur is al vanaf jonge leef-
tijd enorm belangrijk. Laaggeletterdheid is een groot 
maatschappelijk probleem. Hierin vervullen biblio-
theken een heel belangrijke rol.
Als ik denk aan de organisaties waarbij ik betrokken 
ben geweest, dan hebben ze allemaal te maken met 
thema’s op het gebied van inclusie en participatie. Ook 
advocaten zijn toegangsverschaffers als het gaat om 
toegang tot het recht, om access to justice. Dat is een 
heel mooie en belangrijke taak voor de advocatuur.’

Dit jaar ben je gepromoveerd op het  onderwerp 
‘ Values in financial regulation’; een uitdaging naast 
je werkzaamheden en privéleven. Wat heeft je daar-
toe  bewogen?

Jan Broekhuizen: Filosofisch onderlegde, 
maatschappelijk betrokken advocaat en bestuurder

Op 1 november startte Jan Broekhuizen als lid 

van de algemene raad. Voor advocaten in het 

financieel recht is hij een bekend gezicht, voor 

anderen misschien minder. Een portret van een 

bevlogen advocaat en bestuurder die tegelijk 

hecht aan reflectie en een zekere zelfrelativering.

‘Enige zelfrelativering 
vind ik wel prettig’

Jan Broekhuizen
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‘Vooral de wens om “door te lezen” 
 nadat ik een filosofiestudie aan de 
UvA had afgerond, gepaard aan het 
idee dat reflectie nodig is op een 
vakgebied dat zo in beweging is als 
het finan cieel recht. Een blijvende 
 behoefte ook aan wat afstand van 
de praktijk van alledag. Ik vind het heel bijzonder 
dat Pauline Wester man, mijn promotor aan de Rijks-
universiteit Groningen, als rechtsfilosofe dit traject 
met mij als “regulatory jurist” wilde aangaan.’

Welke hoogtepunten in je carrière springen er wat jou 
betreft uit?
‘Ooit ben ik door Nauta uitgezonden naar kantoren in 
Londen en New York, waar ik onder meer met Eliza-
beth van Schilfgaarde en Joanne Kellermann heb 
samen gewerkt; ervaringen waar ik met veel plezier 
op terugkijk en die tot op heden verrijkend zijn. Meer 
 recent vond ik mijn promotie een heel bijzondere dag; 
niet in de laatste plaats om familie, vrienden en oude 
collega’s zo samen te zien.’

Wat is voor jou de beweegreden om toe te treden tot de 
algemene raad?
‘De onderwerpen waar de algemene raad 
zich momenteel voor gesteld ziet, zoals 
de versterking van het toezicht, hebben 
mijn interesse. Mede door mijn specifieke 
achter grond en ervaringen bij verschillen-
de advocatenkantoren denk ik dat ik iets 
toe te voegen heb. Ook had ik opeens weer 
wat tijd na mijn promotie in juni: de vaca-
ture presenteerde zich op het juiste mo-
ment, zo gaat dat soms.’

Welke kennis en ervaring neem je mee 
naar NOvA?
‘Mijn ervaring in de advocatuur en daar-
buiten zorgen voor verschillende perspec-
tieven. Om een voorbeeld te noemen: ik 
geef al sinds de oprichting in 2008 les aan 
de Law Firm School, terwijl mijn huidi-
ge kantoor geen lid is van de LFS. Daar-
mee kan ik het denken over de inrichting 
van de Beroepsopleiding Advocaten van-
uit verschillende contexten goed plaat-
sen. Verder verwacht ik dat mijn kennis 
en jaren lange ervaring op het gebied van 
regu lering en toezicht ook bij de NOvA 
goed van pas komen. Denk bijvoorbeeld 
ook aan de anti-witwas- en sanctieregel-
geving, waarover ik in mijn dagelijkse 
praktijk vragen van cliënten beantwoord.’

Met welke aandachtsgebieden ga je je als AR-lid bezig-
houden?
‘De exacte verdeling van onderwerpen gaan we binnen 
de algemene raad nog bespreken. Er spelen vele the-
ma’s waar ik graag een bijdrage aan lever, van de ver-
sterking van het toezicht, de beroepsopleiding van de 
NOvA tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
In dit laatste thema en haar relevantie voor de advo-
catuur heb ik me al enige tijd kunnen verdiepen in de 
CCBE Committee on Corporate Social Responsibility, 
waar ik namens de NOvA aan deelneem.’

Wat wil je de balie als nieuwe bestuurder van de NOvA 
meegeven?
‘Eerst zal ik nog veel moeten luisteren, inlezen en ken-
nismaken. Hopelijk voelen beroepsgenoten zich vrij 
om mij te bellen of mailen als er zaken zijn die de aan-
dacht van de algemene raad verdienen.’

‘Er spelen bij de NOvA vele thema’s waar ik 
graag een bijdrage aan lever, van de versterking 
van het toezicht, de beroepsopleiding tot 
maatschappelijk verantwoord ondernemen’

Jan Broekhuizen

– is sinds 1 november 2022 lid van de algemene raad;
– promoveerde in 2022 aan de Rijksuniversiteit Groningen op 

het onderwerp ‘Values in financial regulation’;
– is sinds 2015 als advocaat en partner verbonden aan Kennedy 

Van der Laan, gespecialiseerd in financieel recht en financieel 
toezicht;

– is advocaat sinds 1997, achtereenvolgens bij Allen & Overy, 
NautaDutilh en als partner bij Boekel De Nerée;

– is namens de NOvA lid van het Committee on Corporate 
 Social Responsibility en het Committee on Environment 
and Climate Change van de CCBE;

– is docent financieel recht aan de Law Firm School;
– is lid van de Vereniging voor Financieel Recht, het  Groningen 

Centre for European Financial Services Law en van het 
Amster dam Centre for Insurance Studies (ACIS);

– bekleedt verschillende nevenfuncties, waaronder voorzitter 
van de raad van toezicht van Rijnbrink, vicevoorzitter van de 
raad van toezicht van CARE Nederland en vicevoorzitter van 
de Commissie Governancecode Woningcorporaties;

– is medeinitiator van het Platform Governance in Cultuur;
– was raadsheerplaatsvervanger bij het gerechtshof 

’sHertogen bosch;
– studeerde rechten en wijsbegeerte.
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In 2020 heeft de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd 

voor een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen 

en het financieren van terrorisme, ofwel Anti-Money Laundering 

and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). Dit actieplan 

is verder uitgewerkt in vier wetgevingsvoorstellen. Eén daarvan, 

de EU-Verordening tot instelling van de Europese witwasautoriteit 

(de AMLA-verordening),1 heeft directe gevolgen voor de advocatuur.

Wat betekent de Europese 
witwasautoriteit voor de 
Nederlandse advocatuur?

D e Anti-Money Laundering Authority (AMLA) 
krijgt als Europese toezichthouder de coördi-
natie van en het toezicht op de nationale AML/

CFT-toezichthouders tot taak. Momenteel is de de-
ken de (nationale) toezichthouder op de Wet ter voor-
koming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft) voor advocaten en bestaat er geen internatio-
nale toezichthouder op de Wwft.

GEVOLGEN VOOR DE ADVOCATUUR
De invoering van de AMLA zal ook voor de Nederlandse 
advocatuur gevolgen hebben. Zo kan de advocatuur ge-
confronteerd worden met hogere kosten die gemoeid 
zijn met de uitvoering van het AML/CFT- toezicht, om-
dat de totale jaarlijkse uitgaven van de AMLA voor on-
geveer driekwart gefinancierd zullen worden uit bij-
dragen van zogenoemde meldingsplichtige entiteiten 
en dus ook advocaten. Daarnaast kunnen advocaten 
mogelijk een verzwaring van de administratieve lasten 
gaan ervaren, onder andere vanwege eventuele extra 
uitvragen en toezichthandelingen.

ROL VAN DE NOVA
De AML-commissie van de Council of Bars and Law 
Societies of Europe (CCBE) waar de NOvA actief aan 
deelneemt, monitort de Europese AML/CFT-ontwik-
kelingen op de voet. De CCBE komt daarbij op voor 
de belangen van de advocatuur en de rechtzoekende 
en waakt voor inbreuken op de rechtsstaat. Hoewel 
het ook voor de CCBE buiten kijf staat dat witwassen 
en het financieren van terrorisme te allen tijde moe-
ten worden voorkomen, verzet de CCBE zich tegen een 
aantal onderdelen van de huidige plannen van de Eu-
ropese Commissie. De CCBE maakt zich met name 
zorgen dat de AMLA-verordening de onafhankelijk-
heid van advocaten en het wettelijk beroepsgeheim zal 
aantasten. In dat kader is bezwaar gemaakt tegen de in 
de artikelen 31 en 32 neergelegde bepalingen,  waarin 
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De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt achttien adviescommissies die advies aan de algemene 
raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd. 

De NOvA zoekt 

Advocaten voor de adviescommissie insolventierecht 

De NOvA is in het bijzonder op zoek naar advo-
caten die kennis hebben van de Wsnp. Lijkt het 
u interessant om naast uw advocatuurlijke werk-
zaamheden een bijdrage te leveren aan verster-
king van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige 
en politieke ontwikkelingen op het gebied van 
het insolventierecht van dichtbij te volgen, dan 
wordt u van harte uitgenodigd uw interesse ken-
baar te maken. 

WERKWIJZE
De werkwijze van de commissies wordt vastge-
steld in overleg met de algemene raad. Onder-
steuning vindt zo veel mogelijk plaats door het 
landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt 
twee keer per jaar vergaderd. Verder contact 

vindt zo veel mogelijk via e-mail en tele fonisch 
plaats. Er staat geen vergoeding tegenover be-
halve vergoeding van de reiskosten. Met het 
schrijven van een juridisch advies is maximaal 
één opleidingspunt te behalen. Eén keer per jaar 
wordt de vergadering afgesloten met een infor-
meel diner. 

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact  opnemen 
met Susanne ten Berge via s.tenberge@ advocaten 
orde.nl of +31 (0)6 102 058 48. Uw interesse kunt 
u uiterlijk 16 december 2022 kenbaar maken bij 
het secretariaat van de NOvA via secretariaat@ 
advocatenorde.nl onder vermelding van ‘sollicita-
tie adviescommissie insolventierecht’.

Vacature

de mogelijkheid wordt opengelaten dat er supranatio-
nale inmenging kan plaatsvinden en de geheimhou-
ding wordt doorbroken.2 De CCBE benadrukt dat lid-
staten, noch de EU direct of indirect afbreuk kunnen 
doen aan de onafhankelijkheid van advocaten en in-
breuk kunnen maken op het beroepsgeheim.

HOE NU VERDER?
De vier wetgevingsvoorstellen liggen op dit moment 
ter bespreking in het Europees Parlement en de Raad, 
die het hele AML-pakket zullen moeten goedkeu-
ren. Er is nog een weg te gaan voordat de wetgeving 
defi nitief is. Inmiddels is gebleken dat dit langer zal 
duren dan oorspronkelijk is beoogd. De planning is 
dat de toekomstig AML-autoriteit in 2024 operationeel 
gaat worden. Intussen hebben de leden van het Euro-
pese Parlement gelegenheid om amendementen in te 
dienen op het AMLA-wetgevingsvoorstel, waarop ook 
de NOvA via de CCBE kan reageren. De NOvA houdt 
u geïnformeerd over het AML-pakket en de gevolgen 
voor de advocatuur.

Noten

1 AntiMoney Laundering Authority, Verordening van 
het Europees Parlement en de Raad tot oprichting 
van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen 
en terrorismefinanciering en tot wijziging van de 
Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 
en (EU) nr. 1095/2010.

2 Artikel 31 lid 1 AMLA bepaalt dat de AMLautoriteit de 
bevoegdheid krijgt om periodiek collegiale toetsingen 
uit te voeren bij de nietfinanciële toezichthouders (in 
het geval van de advocatuur zijn dat de dekens). Lid 2 
geeft aan dat deze peerreviews ook kunnen worden 
uitgevoerd door nietadvocaten. Artikel 32 AMLA geeft 
de mogelijkheid tot ingrijpen van de autoriteit zonder 
waarborgen.

tel:0610980736
mailto:secretariaat@advocatenorde.nl
mailto:secretariaat@advocatenorde.nl
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Zou u als sociaal advocaat betalende 

zaken naast toevoegingszaken doen als 

de financiële situatie van het kantoor 

waar u werkt steeds nijpender wordt?

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

5% 
 heeft een 

andere mening3%  
stemt tegen

39%  
stemt voor

52%  
pleit ervoor dat het 
geen verplichting 

moet zijn betalende 
zaken te doenHET DILEMMA

‘Ik ben sociaal advocaat en werk al tien jaar bij hetzelf-
de kantoor. Het kantoor is opgericht als sociaal kan-
toor en er is bewust voor gekozen alleen toevoegings-
zaken te doen en geen betalende zaken. De laatste tijd 
wordt de financiële situatie van het kantoor steeds 
nijpen der. Diverse collega’s zijn vertrokken om voor 
zichzelf te beginnen en betalende zaken te gaan doen 
en ook zijn abonnementen op juridische bibliotheken 
opgezegd. Advocaten in mijn kennissenkring die geen 
toevoegingszaken doen, vinden het raar dat ik niet 
een paar betalende zaken doe: “Je bent toch onder-
nemer!” Bij de komende kantoorvergadering zal wor-
den gestemd over de vraag of ieder verplicht een aan-
tal  betalende zaken moet gaan doen. Wat doe ik?’

SLOTOPMERKING NOVA
Vanwege de financiële situatie van uw kantoor moet 
u opeens noodgedwongen betalende zaken doen 
terwijl dit indruist tegen het bestaansrecht van het 
 sociaal kantoor waarvoor u heeft gekozen, namelijk 
cliënten bijstaan op toevoegingsbasis. De een vindt 
het niet meer van deze tijd, terwijl de ander vindt dat 
je dan de essentie van de sociaal advocatuur om zeep 
helpt, zo volgt uit de reacties. Net zoals het een per-
soonlijke keuze zou moeten zijn. Meer dan de helft 
van de  respondenten geeft dan ook aan dat het geen 
verplichting zou moeten zijn, tegen 39% die vindt 
dat je wel verplicht betalende zaken moet doen. 
Slechts 3% zou tegenstemmen en vindt dat je als puur 
sociaal advocaten kantoor geen betalende zaken zou 
moeten doen.

(Te) dure principes?

Wat zeggen 
advocaten?

(401 stemmen,
20-10-2022)

v

Tekstuitgave  
Privacyverordening 

& UAVG

Jan Berkvens en Cathérine 
Jakimowicz 
 
ISBN:   978-94-6212-713-5
4e druk, 2022, 1641 pagina’s
€ 99,00

Bestel uw exemplaar vandaag
via www.boomjuridisch.nl

Nieuwe 4e druk!

Dit boek is een ‘toolkit’, vervaardigd 
om eenvoudig te kunnen schakelen 
tussen enerzijds de AVG en de UAVG  
(teksten in Nederlands en Engels) en 
anderzijds uitleg van AVG en UAVG. 
De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juli 
2022.
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D oor de complexiteit van de sanctieregelingen 
en de veelheid aan sancties die over de EU-lid-
staten is uitgestort, is correcte naleving geen 

eenvoudige taak. Bovendien heeft naleving van de 
sancties voor de Nederlandse advocatuur een dubbele 
dimensie vanwege de rol van advocaten binnen de de-
mocratische rechtsstaat. Advocaten moeten enerzijds 
– in vrijheid – adequaat bijstand kunnen verlenen aan 
cliënten en de beroepsregels naleven, anderzijds moe-
ten ook zij de sancties naleven. Daarnaast is de reik-
wijdte van beperkende maatregelen niet altijd even 
helder, ook omdat omzeilingsverboden aan de orde 
kunnen zijn en de strekking van maatregelen in acht 
moet worden genomen.
In het belang van de advocaat en (de toegang tot het 
recht voor) rechtzoekenden heeft de NOvA de afgelo-
pen periode achter de schermen herhaaldelijk overleg 
gevoerd met de betrokken departementen om helder-
heid te krijgen over verschillende aspecten van de 
sanctieregelgeving.

Sanctieregelgeving – 
‘A clash between the rule of 
law and the rule of the gun’1

Naar aanleiding van de invasie van Rusland in Oekraïne heeft de 

Europese Unie in hoog tempo de grootste sanctiepakketten uit de 

Europese geschiedenis aangenomen. Deze sancties tegen Rusland 

hebben gevolgen voor de juridische dienstverlening in Nederland.

REIKWIJDTE VAN BEPERKENDE 
MAATREGELEN EN VOORWAARDEN 
WAARONDER JURIDISCHE 
DIENSTVERLENING IS TOEGESTAAN
De juridische dienstverlening die noodzakelijk is 
voor de verdediging of vertegenwoordiging van (een) 
 gesanctioneerde (Russische) (rechts)perso(o)n(en) en 
met hen verbonden (rechts)perso(o)n(en) in het ka-
der van of in verband met een rechtsgeding, daaron-
der  begrepen de juridische dienstverlening die nood-
zakelijk is voor het bepalen van een ontheffing van 
EU-sancties, is toegestaan. Over de reikwijdte en ge-
volgen van het huidige, achtste sanctiepakket voert de 
NOvA nog overleg met de departementen.

‘MELDPLICHT’ VAN ARTIKEL 8
Onder de ‘meldplicht’ van artikel 82 valt niet de infor-
matie van of over een gesanctioneerde cliënt waarvan 
de advocaat uit hoofde van zijn beroepsuitoefening 
kennisneemt en die noodzakelijk is voor de verdedi-
ging of vertegenwoordiging van de gesanctioneerde 
cliënt in het kader van of in verband met een rechts-
geding, daaronder begrepen informatie die noodza-
kelijk is voor het bepalen van de rechtspositie of voor 
het instellen of vermijden van een rechtsgeding.

MOGELIJKHEDEN OM UIT BEVROREN 
TEGOEDEN REDELIJKE KOSTEN 
BETAALD TE KRIJGEN
Een advocaat kan bij het ministerie van Financiën 
een verzoek indienen om toestemming te krijgen voor 
het vrijmaken (‘ontvriezen’) van middelen om de door 
hem redelijk gemaakte kosten vergoed te krijgen. 
Bij de  beoordeling van een dergelijk verzoek kan het 
minis terie van Financiën als voorwaarde stellen dat 
de deken van de orde in het arrondissement alwaar 
de verzoekende advocaat kantoor houdt per betaling 
 bevestigt aan de betrokken bank: a) de redelijkheid 

 door  Susanne ten Berge & Monique Brink 
NOvA
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op de veelgestelde vragen regelmatig  geüpdatet, zie 
 advocatenorde.nl/faq/sanctieregelgeving. Kijk voor 
meer informatie over de Wwft, waaronder de geactua-
liseerde Wwft-handleiding van de NOvA, op advocaten 
orde.nl/wwft-en-toezichthandelingen.

Noten

1 ‘War has returned to Europe. (…) This is a clash between 
the rule of law and the rule of the gun.’ Dit zijn de 
woorden van de voorzitter van de Europese Commissie, 
Ursula von der Leyen, in haar speech in Brussel op 
1 maart 2022.

2 Van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 
17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen 
met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, 
soevereiniteit en onafhankelijkheid van de Oekraïne 
ondermijnen of bedreigen.

3 Voor de uitleg van het begrip ‘met hen verbonden 
(rechtspersonen)’ wordt verwezen naar de antwoorden 
bij vragen 1 en 2 van FAQ’s van de Europese Commissie 
van 10 oktober 2022 met betrekking tot ‘Asset freeze 
and prohibition to make funds and economic resources 
available’.

4 Van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 
31 juli 2014 betreffende de beperkende maatregelen naar 
aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in 
Oekraïne destabiliseren.

5 Zie bijvoorbeeld Algemene Leidraad Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van terrorisme en 
Sanctiewet, Ministerie van Financiën, AFM, leidraad Wwft 
en Sanctiewet, DNB Leidraad Wwft en Sw.

van deze gemaakte kosten en b) dat de verzoekende 
advocaat op goede gronden heeft geoordeeld dat de 
door hem geleverde juridische dienst – waarvoor de 
redelijke kosten zijn gemaakt en de vrijgave wordt ver-
zocht – buiten de werking van het verbond van artikel 
2 lid 2 valt.2

REIKWIJDTE VAN HET BEGRIP ‘MET HEN 
VERBONDEN (RECHTS)PERSONEN’
Bij ‘met hen verbonden (rechts)personen’ is het van 
 belang om te bepalen of er sprake is van een eigen-
doms- of zeggenschapsrelatie met de gesanctioneerde 
entiteit in kwestie3.

REIKWIJDTE VAN DE NIEUWE 
VERBODSBEPALING ARTIKEL 5 
QUINDECIES, TWEEDE LID
De nieuwe verbodsbepaling artikel 5 quindecies, 
tweede lid4 ziet niet op natuurlijke personen.

MEER INFORMATIE
Via advocatenorde.nl/dossiers/sanctieregelgeving en 
social media houdt de NOvA u geïnformeerd over de (in-
voering van nieuwe) sanctieregelgeving en de gevolgen 
voor de advocatuur. Daarnaast worden de  antwoorden 

Belangrijke verschillen tussen S anctiewet 1977 en Wwft
Alhoewel de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 
vaak in een adem genoemd worden5 en er overlap bestaat met de verplichtingen die voortvloeien uit deze 
 wetten, zijn er belangrijke verschillen.

– Beide wetten brengen verschillende verplichtingen met zich mee. De Sanctiewet 1977 stelt de verplich
ting om de identiteit van nieuwe en bestaande relaties te controleren, zodat kan worden nagegaan of deze 
overeenkomen met personen of entiteiten genoemd op de sanctielijsten. De Wwft stelt de verplichting tot 
het doen van cliëntonderzoek, zodat duidelijk wordt met wie er zaken wordt gedaan. Transacties vinden wel 
plaats maar worden doorlopend gemonitord, en voor zover ongebruikelijk, worden deze gemeld bij FIUNe
derland.

– Beide wetten kennen een ander toepassingsbereik. Europese sancties zijn veelal ingesteld door middel 
van verordeningen, waardoor de sancties rechtstreeks van toepassing zijn in Nederland. De geboden en ver
boden moeten (na publicatie in het Publicatieblad van de EU) door eenieder worden toegepast, dus ook door 
advocaten. De Wwft is ‘enkel’ van toepassing op natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen 
die als advocaat zelfstandig onafhankelijk beroeps of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij de in 
artikel 1a lid 4 sub c Wwft genoemde rechtshandelingen.

– Beide wetten hanteren een verschillende terminologie. In de Sanctiewet 1977 en aanverwante (lagere) re
gelgeving gaat het om ‘de relatie’, terwijl het in de Wwft gaat om ‘de cliënt’. Met een ‘relatie’ in de Sanctiewet 
1977 wordt bedoeld: iedereen die betrokken is bij een financiële dienst of transactie. De verplichting tot na
leving strekt hier dus verder dan onderzoek naar alleen de cliënt en gaat bijvoorbeeld ook om de uiteindelijk 
belanghebbende (UBO), eventuele gemachtigden en de wederpartij bij een financiële transactie.

– Beide wetten kennen een andere benadering. De Sanctiewet 1977 kent een resultaatsverplichting en is 
‘rule based’, wat betekent dat alle relaties moeten worden gecontroleerd. De Wwft gaat uit van een risico
gebaseerde benadering, waarbij geldt dat een inschatting moet worden gemaakt van het risico op witwassen 
of terrorismefinanciering bij bepaalde cliënten.
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Onderzoeken naar kroongetuigenregeling, 
PGP-telefoons en betalingen aan advocaten

I n het kader van de Taskforce Bescherming tegen 
ondermijning is recent een tweetal wetenschap-
pelijke onderzoeken gestart door de Universiteit 

Leiden in opdracht van de NOvA. Het gaat om onder-
zoeken naar de impact en mogelijke uitbreiding van 
de kroongetuigenregeling en naar het gebruik van 
PGP-telefoons en andere identiteitsversluierende mid-
delen door advocaten. Een derde onderzoek naar de 
praktijk van betalingen aan advocaten (zoals contan-
te en girale betalingen, cryptovaluta en derdengelden) 
start naar verwachting rond de jaarwisseling.

De onderzoeken moeten ten behoeve van de advoca-
tuur een beter beeld opleveren van vertakkingen van 
de onderwereld naar de bovenwereld. Dit moet bijdra-
gen aan de bewustwording en weerbaarheid bij advo-
caten tegen mogelijke ondermijning, terwijl het voor 
de NOvA een stevige basis vormt om zo nodig beleid 
of regelgeving voor advocaten aan te passen of andere 
maatregelen te nemen.

MEER INFORMATIE
Kijk op advocatenorde.nl/taskforce.

Cursussen reviewer 
peer review

D e NOvA organiseert op 12, 13 en 20 december 
2022 drie cursussen ‘Reviewer peer review’, 
met een terugkommiddag in februari 2023. 

Peer review is een vorm van gestructureerde feedback 
om als advocaat te kunnen voldoen aan de kwaliteits-
toetsen. Omdat de reviewer inzage heeft in dossiers 
van andere advocaten is het van belang dat de reviewer 
wordt aangemerkt als deskundige. Na de cursus zijn 
de deelnemers in staat om als reviewer op gestructu-
reerde en deskundige wijze een dossier te beoordelen, 
om vervolgens gezamenlijk met de collega-advocaat te 
kunnen reflecteren op de uitkomsten. Voor de cursus-
sen, die worden gegeven bij de NOvA in Den Haag, zijn 
in totaal dertig plaatsen beschikbaar.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
Kijk op advocatenorde.nl/nieuws (20 oktober).

Advocaten kunnen weer 
terugbelverzoeken 
indienen bij PI’s

S inds 1 oktober kunnen strafrechtadvocaten 
hun gedetineerde cliënten ook weer berei-
ken door het indienen van een terugbelver-

zoek bij de penitentiaire inrichting. Dat was sinds 
31 augustus 2020 niet meer mogelijk. Samen met 
de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrecht-
advocaten heeft de NOvA hier herhaaldelijk aan-
dacht voor gevraagd. Naast het terugbelverzoek bij 
de PI blijft het voor advocaten mogelijk om via de 
 myTelio-app of een 0900-nummer in contact te ko-
men met hun cliënt.

MEER INFORMATIE
Kijk op advocatenorde.nl/nieuws (30 september).

Aanvragen voor subsidieregeling beroepsopleiding 
sociaal advocaten nog mogelijk voor 2023

O m de deelname van jonge advocaten in het 
stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te 
stimuleren, is de Raad voor Rechtsbijstand 

in 2021 gestart met de Subsidieregeling beroepsoplei-
ding sociaal advocaten. Binnen een jaar was het sub-
sidieplafond bereikt en zijn 175 subsidies toegekend. 
In april 2022 is deze regeling vanwege veel animo en 
succes opnieuw vastgesteld, met een subsidieplafond 
van € 2.05 miljoen voor nogmaals 175 subsidies. Op 

dit moment zijn er ongeveer honderd subsidies toe-
gekend aan sociaal advocatenkantoren. Er is dus nog 
ruimte om een subsidieaanvraag in te dienen voor het 
maart-cohort 2023 van de Beroepsopleiding Advoca-
ten van de NOvA.

MEER INFORMATIE
Kijk op rvr.org/nieuws (26 oktober)
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Start met online nascholen!
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toegang tot meer dan 100 online cursussen van hoge kwaliteit. 

Pro� teer nu van onze actie en ontvang een JBL Live 660NC 
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Certificaatuitreiking Beroepsopleiding 
Advocaten bij de NOvA

Eerste Kamer verwerpt uitbreiding taakstrafverbod

D e Eerste Kamer heeft vorige maand de Wet 
uitbreiding taakstrafverbod verworpen. Dit 
wetsvoorstel had als doel om het huidige taak-

strafverbod voor ernstige gewelds- en zedenmisdrij-
ven uit te breiden naar elke vorm van fysiek geweld te-
gen publieke dienstverleners. Een meerderheid van de 
Eerste Kamerleden stemde tegen de uitbreiding van 
het taakstrafverbod omdat rechters met dit wetsvoor-

stel te zeer worden beperkt in de mogelijkheden voor 
bestraffen. Ook de NOvA wees eind 2019 al op dit prin-
cipiële punt in een wetgevingsadvies aan de ministers 
van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming.

MEER INFORMATIE
Download het wetgevingsadvies van de NOvA op advo-
catenorde.nl/nieuws (18 oktober).

Z o’n 170 advocaat-stagiairs en patroons kwa-
men eind september naar de feestelijke afslui-
ting van de Beroepsopleiding Advocaten (co-

hort 14) van de Nederlandse orde van advocaten. Voor 
het eerst vond deze bijeenkomst plaats in het huis van 
de NOvA: de Monarch-toren in Den Haag. Na te zijn 

toegesproken door  Jeroen Soeteman (algemene raad 
NOvA), Elodie Carmiggelt (Uitvoeringsorganisatie BA) 
en gastspreker Ulysse Ellian (Tweede Kamerlid VVD 
en oud-advocaat), kregen de advocaat-stagiairs hun 
felbegeerde BA-certificaat uitgereikt.
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Openbaarmaking winstbelasting en 
Garantstellingsregeling curatoren

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:

wetgevingsadvies

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking 
winstbelasting
Van: Gecombineerde Commissie Vennootschaps-
recht (NOvA/KNB)
Aan: Vaste commissie Financiën van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal
Datum: 4 oktober 2022
Advies: De reactie van de GCV spitst zich toe op de 
voorgestelde aanpassingen in Boek 2 BW, de Wet op de 
economische delicten (WED), de Wet op het financieel 
toezicht (Wft) en de Wet toezicht financiële verslag-
geving (Wtfv) die verband houden met de toekomstige 
implementatie van de Europese Corporate Sustaina-
bility Reporting Directive (CSRD) omtrent de inhoud 
van het bestuursverslag en andere jaarlijkse verslagen 
en verklaringen.

Garantstellingsregeling curatoren 2023
Van: NOvA/adviescommissie insolventierecht
Aan: Minister voor Rechtsbescherming
Datum: 30 september
Advies: De adviescommissie insolventierecht is posi-
tief over het concept van de Garantstellingsregeling 
curatoren 2023. Wel doet de adviescommissie enkele 
suggesties voor een verduidelijking van de toelichting 
en een verdere uitbreiding van het toepassingsbereik 
van de regeling.

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

European 
Lawyers Day: 
advocaten op 
de bres voor 
het recht in 
oorlogstijd

O p 25 oktober was is het European Lawyers 
Day. De 46 Europese balies, verenigd in de 
Council of Bars and Law Societies of  Europe 

(CCBE), stonden dit jaar stil bij de gevolgen van de 
 Russische invasie in Oekraïne en de rol die advocaten 
spelen bij het verdedigen van het recht in oorlogstijd.

MEER INFORMATIE
Kijk op advocatenorde.nl/nieuws (25 oktober).

25 november: extra
weerbaarheidstraining 
voor advocaten met
gedetineerde cliënten

S trafrechtadvocaten die EBI-gedetineerden bij-
staan, of cliënten hebben in een andere peni-
tentiaire inrichting met een vergelijkbaar re-

gime, kunnen te maken krijgen met druk, dreiging 
en manipulatief gedrag. Om advocaten met deze cate-
gorie cliënten handvatten te bieden hoe hiermee om 
te gaan, organiseert de NOvA wederom een speciale 
weerbaarheidstraining. De training vindt plaats op 
25 november a.s. in Nieuwersluis. De kosten hiervan 
worden gedragen door de NOvA.

MEER INFORMATIE
Inschrijven kan op advocatenorde.nl/weerbaarheid, 
of via de link in het Ordebericht van 3 november.
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Hoe kan ik doorgeven dat ik voor de 
financiële bijdrage 2023 in aanmerking 
kom voor de lage categorie?

1

2

3

veelgestelde vragen

Top 3 van veelgestelde vragen van advocaten 
aan het Informatiepunt deze maand.

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.

V: Mijn bruto-inkomen ligt onder de € 40.000, dus val 
ik in de lage categorie 2 voor de vaststelling van de 
hoogte van de financiële bijdrage 2023. Hoe kan ik dat 
doorgeven?
A: Vanaf 1 november tot en met 31 december 2022 
kunt u dit doorgeven op MijnOrde (via de tab Wijzi-
gingen doorgeven). Doet u dat niet, dan ontvangt u in 
januari 2023 automatisch een factuur voor categorie 
1. Hiertegen kunt u binnen zes weken een bezwaar-
schrift indienen met bijbehorende bewijsmiddelen 
die uw lagere inkomen over 2021 aantonen. Als uw be-
zwaar gegrond is, komt u alsnog in aanmerking voor 
de lagere factuur op basis van categorie 2. Zie hiervoor 
artikel 2 Regeling op de advocatuur.

V: Ik wil per 1 januari starten met een nieuw kantoor. 
Hoe kan ik dat doorgeven?
A: Dit kan via MijnOrde. Na het inloggen gaat u naar 
de tab ‘wijzigingen doorgeven’, vervolgens ‘ik ga bij 
een ander kantoor werken’, ‘ik ga naar een nieuw kan-
toor’ en ‘ik wil het nieuwe kantoor aanmelden’. De rest 
wijst zichzelf. U kunt met het nieuwe kantoor starten 
op de aangegeven ingangsdatum. Na de ingangsda-
tum krijgt het kantoor een K-nummer.

V: We hebben voor het gestructureerd intercollegi-
aal overleg te weinig advocaten. Kan onze stagiair 
 meedoen?
A: De kwaliteitstoetsen, waaronder GIO, zijn alleen be-
doeld voor advocaten om te reflecteren op hun hande-
len. De stagiair kan wel meedoen, maar telt niet mee 
voor de groepsgrootte die tussen de drie en tien advo-
caten dient te liggen (zie artikel 4.3b Verordening op 
de advocatuur).

Seminar Doen of laten?

D e bijeenkomst wordt geopend door Dineke de 
Groot, president van de Hoge Raad. Bestuur-
ders van de organisaties geven ieder een korte 

impressie van hun ervaringen. Vervolgens vindt daar-
op een reflectie plaats van Quirine Eijkman, lector 

Een grote groep mensen kan de weg naar ( juridische) professionals niet 
vinden of kan zich die dienstverlening niet veroorloven. Veel problematiek 
blijft daardoor onopgelost. De NOvA, KBvG, KNB, NBA en de NOB 
organiseren daarom op 14 december het seminar ‘Doen of laten?’.

Toegang tot het Recht aan het Kenniscentrum  Sociale 
Innovatie van de Hogeschool Utrecht en Tweede Ka-
merlid Songül Mutluer (PvdA). Advocaten zijn voor dit 
seminar op 3 november uitgenodigd via de nieuws-
brieven van de NOvA.
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Voor de balie
Als publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur bevordert de 

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

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

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

CONTACT MET DE NOVA
 Adres

Monarch Tower
Prinses Beatrixlaan 5
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

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

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

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

HANDIGE WEBSITES
 Website NOvA

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

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

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

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

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

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

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

WEERBAARHEID EN VEILIGHEID
 Noodtelefoon en noodknop

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

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

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

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

KWALITEITSBEVORDERING 
EN PRAKTIJKUITOEFENING
 DilemmApp

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

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

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

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

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

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



Wilt u de vrijheid voelen van een zorgeloze vakantie? 

Die ene reis door de Verenigde Staten, die u al heel lang 

van plan bent te maken, maar gewoonweg te veel tijd 

kost om te organiseren? Bij Little America pleiten we 

u graag vrij van alle lastige beslissingen rondom uw 

volgende reis. 

Eigenlijk is het heel simpel: laat al uw vakantiewensen 

achter bij een van onze experts en uw reis wordt tot in 

detail voor u geregeld. Dus droomt u ervan de Route 

66 te rijden, wilt u de rode rotsen van Monument Valley 

zien, kennismaken met het bruisende Las Vegas of 

walvissen spotten voor de westkust? Dan is het tijd om 

ons eens te bellen.

Tijdens uw reis maakt u ook kennis met onze lokale 

partners, de eigenaren van de accommodaties 

waarmee wij samenwerken. Cottages, B&B’s, lodges, 

allemaal klein van opzet en weg van de massa. Onze 

specialisten hebben ze allemaal zelf bezocht en voor 

u geselecteerd. 

Een goed uitgedachte route zorgt er voor dat u op 

een relaxed tempo van de ene verrassing naar de 

andere rijdt. Het enige wat u hoeft te doen is uw koffer 

inpakken en simpelweg te genieten. Dus maak er een 

zaak van die droomreis te boeken, u heeft er recht op!

www.littleamerica.nl    |    030 760 7337

Recht op vakantie?!

www.littleamerica.nl   |   030 760 7337
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NAAR ANDER 
KANTOOR
Arts, mw. mr. I.: Van Hall 
Advocaten Arbeidsrecht te 
Utrecht
Atar, mw. mr. I.: Stam 
Advocaten te Naarden
Bakker, mw. mr. A.N.E.: yspeert 
advocaten te Drachten
Beenders, mr. D.J.: Van Doorne 
N.V. te Amsterdam
Benjamin, mw. mr. L.M.A.: 
SRK Rechtsbijstand B.V. te 
’s-Gravenhage
Bethe, mw. mr. J.N.: Van Poppel 
Croonen Advocaten BV te 
Utrecht
Bissessur, mw. mr. D.A.B.: 
Houthoff te Rotterdam
Blommers, mr. M.: Dolderman 
Letselschade Advocaten te 
Utrecht
Boer, mw. mr. E.L. de: Houthoff 
te Londen
Boer, mw. mr. P.H. den: Utopie 
Advocaten te ’s-Gravenhage
Boer-Kühn, mw. mr. B.R. 
de: ACTOR Advocaten te 
Amsterdam
Boersma, mw. mr. L.: CMS te 
Amsterdam
Boot, mw. mr. E.F.V.: Donahue 
& Partners LLP te New York
Borgers, mw. mr. H.A.: Bird & 
Bird LLP te Londen
Brauers, mr. B.H.A.: Willemse 
& Van Poorten te Haarlem
Brugmans, mw. mr. A.M.: 
Loyens & Loeff N.V. te Londen
Burger, mw. mr. S.: Bos Van der 
Burg Advocaten te Zoetermeer
Cervera Garcia, mw. mr. D.A.: 
Kennedy Van der Laan te 
Amsterdam
Cruickshank, mw. mr. 
N.L.: Workx advocaten te 
Amsterdam

Daoudi, mw. mr. A.: Cees 
Advocaten N.V. te Naaldwijk
de Bruin, mw. mr. C.: 
TeekensKarstens advocaten 
notarissen te Alphen aan den 
Rijn
d’Hulst, mw. mr. C.S.: 
Turing Advocaten B.V. te 
’s-Gravenhage
Dohmen, mr. H.J.A.M.: 
BG.Legal te Tilburg
Dorp, mw. mr. J.R. van: 
Van Kaam Advocaten te 
Amsterdam
Gastel, mr. M.C. van: 
AdvocatenvanOranje te 
Amsterdam-Duivendrecht
Haneveld, mw. mr. N.V.C.: 
Vulpes Advocaten te 
Amsterdam
Heideveld, mr. T.J.G.: Bierman 
Advocaten B.V. te Tiel
Hoek, mr. K.T. Op de: Ludwig & 
Van Dam te Rotterdam
Hoogh, mr. A.N.L. de: NN 
Advocaten te ’s-Gravenhage
Hulsbergen, mr. H.J.: Van 
Wessel Hulsbergen Advocaten 
te Barendrecht
Jaasma, mr. S.J.M.: ACTOR 
Advocaten te Amsterdam
Jacobs, mr. L.: BarentsKrans 
Coöperatief U.A. 
te ’s-Gravenhage
Jansen, mr. J.G.H.: 
KienhuisHoving NV te Utrecht
Janssen-Polet, mw. mr. 
M.S.: WEB advocaten B.V. te 
Dordrecht
Jong, mr. S. de: Stibbe N.V. te 
Amsterdam
Koning, mr. E.J. de: KBS 
Advocaten N.V. te Utrecht
Konings, mw. mr. F.W.A.: VDB 
Advocaten B.V. te Waalre

Kooij, mr. J.P. van der: Van der 
Kooij Besters Advocaten te 
Amsterdam
Kooten, mw. mr. G.N. van: V&A 
Advocaten te Rotterdam
Kuijpers, mw. mr. L.A.J.: 
Simmons & Simmons LLP te 
Amsterdam
Lekkerkerker, mw. mr. S.A.M.: 
Loyens & Loeff N.V. te Londen
Lent, mw. mr. G. van: Driehoek 
Advocaten te Zwolle
Loekemeijer, mw. mr. N.J.: 
Köster Advocaten N.V. te 
Haarlem
Maaré, mw. mr. M. de: MARK 
Advocaten te Breda
Maessen, mr. D.J.J.: Van 
Doorne N.V. te Amsterdam
Moll, mr. R.G. van: DAS 
Nederlandse Rechtsbijstand 
Verzekeringmaatschappij N.V. 
te ’s-Hertogenbosch
Mourcous, mw. mr. L.: The 
Data Lawyers te Amsterdam
Nijenhuis, mr. T.: Van Doorne 
N.V. te Amsterdam
Nijhof, mr. E.: Daniels 
Huisman N.V. te Deventer
Nispen, mw. mr. T.S.E. 
van: Libertas Advocaten te 
Rotterdam
Nizamoeddin, mw. mr. S.S.D.: 
Van Doorne N.V. te Amsterdam
Oosterhof, mr. S.B.: Kuyp Baar 
Advocaten te Arnhem
Oosterom, mw. mr. A.R.: 
Rutgers & Posch N.V. te 
Amsterdam
Oosterom, mr. M.H.A.: CORP. 
advocaten te Amsterdam
Opstal, mr. F.S. van: Windt 
Le Grand Leeuwenburgh te 
Rotterdam
Osch, mr. L.N.J.B. van: 
Molkenboer & Van der Kolk 
Advocaten te Tilburg

Oster, mr. J.: Florent te 
Amsterdam
Paalman, mr. J.J.: Driehoek 
Advocaten te Zwolle
Petersen, mw. mr. R.J.: Wij 
advocaten te Amsterdam
Ploeg, mw. mr. E.J.M. van der: 
AKD te Breda
Poelsema, mw. mr. M.: 
MEESTERLIJK te Zwolle
Presilli, mw. mr. C.: Houthoff 
te Rotterdam
Putter, mr. S.N.J.: HBN Law 
Netherlands Coöperatieve U.A. 
te Amsterdam
Putting, mr. M.A.: AKD te 
Rotterdam
Rombouts, mr. R.J.M.: 
Adelmeijer Hoyng Advocaten te 
Maastricht
Romme, mw. mr. L.V.: Drenth 
Verkaart Advocaten te Breda
Rongen, mw. mr. A.K.M.T.: KBS 
Advocaten N.V. te Utrecht
Roos, mr. P.M.M.: Evers 
Soerjatin N.V. te Amsterdam
Rubaij Bouman, mw. mr. 
E.S.: Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP te Amsterdam
Rutjens, mw. mr. S.C.H.: 
Dronkers & Dronkers 
Advocaten te Roermond
Schouten, mw. mr. H.: Oass 
Advocaten te Haarlem
Simon, mr. D.M.: Boels Zanders 
Advocaten te Eindhoven
Smits, mw. mr. T.M.: 
Lemstra Van der Korst N.V. te 
Amsterdam
Sonsbeek, mr. J. van: Poelmann 
van den Broek Advocaten te 
Nijmegen
Spek, mw. mr. M.S.: Stek te 
Amsterdam
Spoek, mw. mr. F.L.: Van Doorn 
cs te Amsterdam

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
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Stuijt, mr. D.W.: Houthoff New 
York B.V. te New York
Tilborg, mw. mr. P.H.J. van: 
Kaper Nooijen Advocaten te 
Eindhoven
Vaart, mw. mr. L. van der: 
KienhuisHoving NV te Utrecht
Varkevisser, mr. R.G.: Dorhout 
Advocaten te Groningen
Veen, mr. J.J. van: Stryker 
European Operations Ltd. te 
Amsterdam
Visser, mr. M.B.: Ratio 
Advocatuur te Rotterdam
Vliet, mr. W. van: Hartman & 
Van Vliet Strafrechtadvocaten 
te Amsterdam-Duivendrecht
Vrakking, mr. L.: IJzer 
Advocaten te Nijmegen
Vries, mw. mr. L.R. de: VYVRE 
Letselschade Advocaten B.V. te 
Groningen
Weber, mw. mr. F.A.: 
TeekensKarstens advocaten 
notarissen te Leiden
Wekker, mr. B.C.: DVDW 
Advocaten te Rotterdam
Westra, mw. mr. F.M.: yspeert 
advocaten te Groningen
Wieringhen Borski, mr. R.C. 
van: Pellicaan Advocaten N.V. 
te Amsterdam
Wits, mw. mr. E.B.: AWVN-
Advocaten te ’s-Gravenhage
Yandere, mw. mr. A.: Dworkin 
Law te Barendrecht

NAAR NIEUW(E) 
KANTOOR OF 
ASSOCIATIE
ACTOR Advocaten (mw. mr. 
B.R. de Boer-Kühn, mr. S.J.M. 
Jaasma, mw. mr. P. Minkes, 
mw. mr. M.M.E. Rietjens, mw. 
mr. V.N. Sakkers en mw. mr. K. 
Withagen te Amsterdam)
Advocaat Claudia (mw. mr. C.H. 
van den Berg te Alkmaar)
Advocatenkantoor Van der 
Vliet (mw. mr. N.S. van der Vliet 
te Rotterdam)
A-Lex Legal Services (mr. A.P.B. 
Zevenbergen te Rotterdam)

Arbeid & Recht Advocaten (mw. 
mr. I. Visscher te Soest)
Bulucu Wouters advocatuur 
(mw. mr. B. Bulucu Wouters te 
Haarlem)
Captree Legal B.V. (mr. C.L.C. 
O’Connor te Nijmegen)
Demandt Advocatuur (mw. 
mr. K.M.G. Demandt te 
Roosendaal)
Finch B.V. (mr. T.C.A. 
Dijkhuizen, mr. S.W. 
Holterman, mw. mr. D.M.H. de 
Leeuw, mr. J.L. van Maanen, 
mr. M. Mussche, mr. Y. Pletting 
en mr. K. Rutten te Utrecht)
Hoff Legal B.V. (mw. mr. J.F. 
Hoff te Zwolle)
Lattmann Familierecht (mw. 
mr. C.M. van der Lattmann-
Heijde te Amsterdam)
Lovis Law (mw. mr. C.M.C.J. 
van der Sprong te Berkel-
Enschot)
Möller Advocatuur B.V. (mr. 
J.W.G. Möller te Aerdenhout)
POLO ADVOCAAT (mr. R.K. 
Polo Guardo te ’s-Gravenhage)
Ratio Advocatuur (mw. mr. 
P.W.E. Ros en mr. M.B. Visser te 
Rotterdam)
Robinet Bachmann B.V. 
(mw. mr. E.C. Beekman te 
Amsterdam)
Searle Advocatuur (mw. mr. W. 
Searle te Almere)
Shreki Advocatuur (mw. mr. 
W.M. Shreki te Rotterdam)
Spargo Legal (mw. mr. M.M.E. 
Span te Haarlem)
Sprakel Advocatuur B.V. (mr. J. 
Sprakel te Haarlem)
Van der Kooij Besters 
Advocaten (mr. R.J. van 
Wolferen te Hilversum)
Vilen Advocatuur B.V. (mr. E.M. 
Uijttewaal te Tiel)
WvB Advocatuur (mr. W. van 
Beek te Groningen)

UIT DE PRAKTIJK
Aerts, mr. E., Tilburg 
(01-10-2022)

Baren, mw. mr. L.J. van, 
Rotterdam (30-09-2022)
Berkhout, mr. F.C.J., Rotterdam 
(01-10-2022)
Besselink, mr. H.J.M., 
’s-Gravenhage (01-10-2022)
Bie, mw. mr. E.M. de, 
Amsterdam (03-10-2022)
Bierens, mr. W.M., Assen 
(01-10-2022)
Blok, mr. P.W., Veenendaal 
(14-10-2022)
Boer, mr. H.A. de, Leeuwarden 
(01-10-2022)
Bonger, mr. A.A., Amsterdam 
(30-09-2022)
Budding, mw. mr. C.J., 
Amsterdam (01-10-2022)
Corten, mw. mr. K.J.M., 
Amsterdam (24-10-2022)
Dijk, mw. mr. E. van, Assen 
(01-10-2022)
Dijk, mw. mr. R.M. van, 
Eindhoven (01-10-2022)
Drykoningen, mr. F.J.M., 
Eindhoven (01-10-2022)
Emre, mw. mr. L., Maastricht 
(21-09-2022)
Eringa, mw. mr. R., Sint-
Oedenrode (22-09-2022)
Folmer, mw. mr. F.S., 
Amsterdam (01-10-2022)
Geld, mr. L.A.M. van der, 
Almelo (30-09-2022)
Gemert, mr. A.W. van, Utrecht 
(01-10-2022)
Gozoglu, mw. mr. M.C., 
Groningen (16-09-2022)
Grundmeijer, mr. T., 
Amstelveen (01-10-2022)
Haan, mr. T. den, Amsterdam 
(01-10-2022)
Hees, mr. A. van, Amsterdam 
(22-09-2022)
Hermsen, mw. mr. K., 
Apeldoorn (01-10-2022)
Heunen, mr. A.L., Amsterdam 
(01-10-2022)
Hollander, mr. A.M. den, 
Amsterdam (01-10-2022)
Jansen, mr. A.T.M., Rotterdam 
(01-10-2022)
Kok, mw. mr. E.C.P.M., Arnhem 
(06-10-2022)

Kooijman, mr. S., Amsterdam 
(10-10-2022)
Kuiper, mw. mr. F.D.A.C., 
’s-Hertogenbosch (01-10-2022)
Lege, mw. mr. L.C. de, 
Rotterdam (17-10-2022)
Mein, mw. mr. S.C.C., 
Groningen (19-09-2022)
Mellens-Schrage, mw. mr. L.G., 
Stadskanaal (07-10-2022)
Mulder, mw. mr. L.A., Haarlem 
(01-10-2022)
Oorschot, mr. F.H.M. van, 
Roosendaal (01-10-2022)
Post, mw. mr. C.H., Barneveld 
(13-10-2022)
Schakenbos, mr. J., 
’s-Gravenhage (01-10-2022)
Seton, mw. mr. H., Amersfoort 
(01-10-2022)
Slot, mr. V.H., Eindhoven 
(01-10-2022)
Smetsers, mr. J.J.H., Rotterdam 
(30-09-2022)
Smorenburg, mr. R., 
Amsterdam (30-09-2022)
Souman, mr. J.L., Epe 
(01-10-2022)
Terstegge, mr. J.A., Rotterdam 
(01-10-2022)
Veldhuis, mw. mr. A.M., 
Doetinchem (08-10-2022)
Ven, mr. F.A. van de, 
Amsterdam (01-10-2022)
Vis, mr. B., Amsterdam 
(01-10-2022)
Vos-van Helvert, mw. mr. S., 
Nijmegen (19-09-2022)
Westland, mw. mr. D.F.E., 
Utrecht (01-10-2022)
Wijdeven, mw. mr. C.J.M. van 
de, Eindhoven (13-10-2022)
Winkel, mr. D., Amsterdam 
(01-10-2022)
Wytema, mr. E.A., Amsterdam 
(04-10-2022)
Zegers, mr. A.A.H., Tilburg 
(30-09-2022)

OVERLEDEN
Lodewijk, mw. mr. J.H., Wezep 
(02-09-2022)



RESIDENCE MAKKUM - NU IN DE VERKOOP

Luxe villa’s aan open vaarwater & 
royale nieuwbouw appartementen 
direct gelegen aan het strand

Kom vrijblijvend langs, of meld je nu aan voor 
de verkoopweekenden via ResidenceMakkum.nl

Wij garanderen u
Vaste prijzen
Meerjarig netto rendement
Unieke locatie aan open 
vaarwater en eigen stranden
Al 25 jaar een bewezen concept

Meld je bij de receptie 
op het bezoekadres:
Beach Resort Makkum 
& Residence Makkum 
De Holle Poarte 10
8754 HC Makkum

Investeer in onroerend goed

Sluit u dan aan bij NOVEX, een belangenorganisatie voor execu-
teurs, vere� enaars, toezichthouders en levensexecuteurs. Door 
krachten te bundelen, versterken we elkaar en de markt. Na het 
volgen van één van onze leergangen kunt u zich aanmelden als 
NOVEX-lid.

Meer informatie www.novex-executeur.nl/leergangen/

NOVEX – 
Nederlandse Organisatie 
voor Executeurs

Komt u in uw praktijk in aanraking 
met het erfrecht en de afwikkeling 
van de nalatenschap? Of wilt u werken 
als levensexecuteur?

Spreekt deze positie je aan, stuur dan voor 
15 december 2022 een motivatiebrief/e-mail met CV 
naar Hugo Bijleveld (bijleveld@pactadvocaten.nl). 
Indien je behoefte hebt aan meer informatie over 
de positie kun je bellen op 020 723 1737

Pact advocaten is een groeiend middelgroot en informeel advocatenkantoor in Amsterdam. 
Er werken elf advocaten in de rechtsgebieden Vastgoed, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, 
en Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

PACT ADVOCATEN ZOEKT EEN: PARTNER ONDERNEMINGSRECHT

Onze toekomstige partner is ambitieus en heeft:
• ruime ervaring in het ondernemingsrecht in brede zin
•  ruime ervaring in het begeleiden van transacties
•  gedegen kennis van boek 2 BW
•  een (begin van) een eigen praktijk/cliëntenbasis
•  een ondernemende/commerciële instelling

Pact advocaten biedt:
•  aansprekende cliënten
•  een aangename en informele werkomgeving
•  een ondernemende omgeving en een modern kantoor 
 op een aansprekende locatie in Amsterdam



76

van de nova

Advocatenblad 2022  09

VERTROUWEN NIET GESCHAAD
– Hof van Discipline 1 april 2022, nrs. 210277 en 210278, 

ECLI:NL:TAHVD:2022:73 en ECLI:NL:TAHVD:2022: 
74.

– Artikel 46 Advocatenwet.
– Optreden als civiele partij heeft vertrouwen in de 

advocatuur niet geschaad. 

De advocaten in deze kwesties, mrs. X en Y, waren niet 
alleen vennoot in een advocatenkantoor, maar had-
den ook, via dat advocatenkantoor, een deelneming 
in een coöperatie waarbinnen schuldsaneringszaken 
werden behandeld. Het advocatenkantoor en de co-
operatie zaten onder één dak. De klager in deze zaak 
was de bewindvoerder die de zaken binnen de coöpe-
ratie gebruikelijk behandelde. Op enig moment is het 
advocatenkantoor van verweerders samengegaan met 
een ander advocatenkantoor en daarvoor is een nieuw 
kantoor opgericht. Verweerders zijn daarin allebei 
vennoot geworden. 
Niet veel later ontving klager het bericht dat hij niet 
meer als bewindvoerder zou worden benoemd en bin-
nen drie maanden ontslagen zou worden uit lopende 
zaken. Mr. X heeft toen gevraagd of hij een oplossing 
mocht aandragen en toen dat mocht, heeft hij een 
nieuwe medewerker van zijn nieuwe kantoor laten be-
noemen in alle zaken. En dat zit klager niet lekker. Er 
ontstaan meerdere civiele geschillen over de afwikke-
ling van het oude kantoor tussen (i) het nieuwe kan-
toor en een van de oud-partners van het oude kantoor, 
(ii) het oude kantoor, de coöperatie en klager en (iii) 
tussen klager en het nieuwe kantoor.
Klager verwijt mrs. X en Y in deze separate tuchtza-
ken een zestiental respectievelijk vijftiental klachten, 
waaronder, kortweg, dat mr. X onvoldoende rekening 
heeft gehouden met klagers belangen toen hij voor-
stelde de zaken over te laten nemen door de nieuwe 
medewerker van het nieuwe kantoor en mr. Y dat heeft 
laten gebeuren. Evenmin hadden mrs. X en Y als oud-
bestuurders van de coöperatie mogen toestaan dat de 
zaken daar weggingen zonder een redelijke vergoe-
ding te bedingen. 
Mrs. X en Y wijzen de klachten van de hand. Hen wor-
den verwijten gemaakt over kwesties waarin zij als ci-
viele partij betrokken zijn, niet als advocaat. Bij het in-

Van de tuchtrechter
Recente uitspraken, geselecteerd en bewerkt door de 

Commissie Disciplinaire Rechtspraak, bestaande uit 

Tjitske Cieremans, Maurice Mooibroek en Robert Sanders.

nemen van de civielrechtelijke standpunten hebben 
zij niet verwijtbaar gehandeld, aldus verweerders.
De raad komt in beide zaken tot een eensluidend oor-
deel. Het hof is het daar geheel mee eens. De raad stelt 
voorop dat het advocatentuchtrecht ook blijft gelden 
wanneer een advocaat in een andere hoedanigheid op-
treedt. Wanneer bij dat andere optreden sprake is van 
zodanig gedrag dat daarmee het vertrouwen in de ad-
vocatuur wordt geschaad, is dat onbetamelijk en daar-
mee tuchtrechtelijk laakbaar. Voor privégedragingen 
geldt dat die alleen tuchtrechtelijk van belang zijn als 
er voldoende aanknopingspunten zijn of verweven-
heid is met de praktijkuitoefening om tuchtrechtelijk 
te toetsen, of er moet sprake zijn van een gedraging 
die in het licht van de beroepsuitoefening absoluut 
ongeoorloofd is. Dat is dus het kader. De raad oordeelt 
vervolgens dat er geen feiten zijn, althans geen feiten 
waarover klager en verweerders het eens zijn, waaruit 
blijkt dat het vertrouwen in de advocatuur geschaad is. 
Het moet bovendien gaan om het vertrouwen van de 
samenleving in de advocatuur: niet alleen het vertrou-
wen van klager in verweerder, zo voegt de raad nog toe. 
De klachten worden daarom in beide zaken onge-
grond verklaard door de raad en het hof bevestigt die 
beslissingen.

FACILITEREN VAN FRAUDE
– Hof van Discipline 11 april 2022, nr. 210300. 

ECLI:NL:TAHVD:2022:82.
– Artikel 46 Advocatenwet. 
– Curator als klager: wiens belangen? En mr. X heeft 

twee heren gediend en de fraude van de een ten na-
dele van de ander gefaciliteerd. 

De advocaat in deze kwestie, mr. X, trad in het verle-
den op voor zowel de stichting, die een zorginstelling 
exploiteerde, als voor de enig bestuurder van die stich-
ting. De stichting werd door mr. X begeleid tijdens een 
boekenonderzoek door de Belastingdienst. Voor de 
bestuurder deed mr. X in 2014 een inkeerverzoek in-
komstenbelasting voor managementvergoedingen 
die de bestuurder in eerdere jaren van de stichting 
had ontvangen. Begin 2015 meldde mr. X de Belasting-
dienst dat in het inkeerverzoek van de bestuurder abu-
sievelijk een lening van de stichting aan de bestuurder 

uitspraken
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was meegenomen. Tezelfdertijd stuurde mr. X aan de 
bestuurder een model-managementovereenkomst als 
grondslag voor diens inkomsten voor de stichting, wel-
ke overeenkomst gedateerd 2012 retour werd ontvan-
gen en door mr. X als onderbouwing van enkele stand-
punten in het inkeerverzoek aan de Belastingdienst 
werd overgelegd. Ook zond mr. X de bestuurder een 
model-leningsovereenkomst waarin wel namen, loop-
tijd en hoofdsom (EUR 1,25 miljoen), maar geen ter-
mijnen en data waren ingevuld. De accountant van de 
stichting constateerde in mei 2015 (met mr. X in de cc) 
in het kader van de controle over boekjaar 2014 dat de 
lening inmiddels was opgelopen tot EUR 840.000 en 
adviseerde terugbetaling of het stellen van zekerheid. 
Mr. X bemoeide zich nog met de formulering van die 
passage door de accountant. Als gevolg van een mel-
ding van de bank werd de bestuurder medio 2016 aan-
gehouden en strafrechtelijk vervolgd én veroordeeld. 
De stichting ging eind 2016 failliet. 
De curator dient een klacht in tegen mr. X. Zij klaagt 
over (a) het dienen van tegenstrijdige belangen, (b) 
het oogluikend toestaan van plegen van fraude door 
de bestuurder door het toestaan van antedateren van 
stukken en omzeilen van de Wet normering topinko-
mens, (c) het meewerken aan het laten verdwijnen van 
publiek (zorg)geld, (d) handelen in strijd met partij-
digheid en onafhankelijkheid, (e) tekortschieten in de 
zorgplicht jegens de stichting, derden en klaagster als 
curator en (f) niet integer handelen.
Bij het hof komt allereerst aan de orde of de curator 
een belang heeft om te klagen en zo ja, namens wie 
en over welke periode. Het hof meent dat de curator 
pas vanaf datum faillissement kan optreden, maar 
ook kan klagen over het handelen van een advocaat 
dat plaatsvond voor het faillissement van diens cliënt. 
In hoger beroep had de curator de klacht beperkt tot 
het optreden namens de gezamenlijke crediteuren. 
Het hof onderscheidt die positie van die van de failliet 
zelf voor wie mr. X de diensten verrichtte. Of de geza-
menlijke schuldeisers een klachtrecht hebben, hangt 
af van de vraag of het handelen van mr. X hun (vermo-
gensrechtelijke) belangen raakt. Daarvoor is niet no-
dig dat er al concrete nadelige gevolgen zichtbaar zijn: 
belemmeren van het onderzoek daarnaar kan al een 
klachtrecht opleveren. Het hof stelt vervolgens vast dat 
voldoende aannemelijk is dat de stichting mede door 
het handelen van mr. X failliet is gegaan en de belan-
gen van de gezamenlijke crediteuren daarmee zijn ge-
raakt. In die zin is de curator dus ontvankelijk.
Dan merkt het hof op dat een klagende curator dege-
lijk onderzoek moet verrichten naar het gewraakte 
handelen en dat het zodoende voor de beklaagde ad-

vocaat duidelijk moet zijn waartegen hij zich moet 
verweren. Daar was in deze kwestie aan voldaan: de 
curator had mr. X voor indiening van de klacht de on-
derzoeksbevindingen laten weten en uitgenodigd 
voor een gesprek.
Mr. X voert een verjaringsverweer: het gewraakte han-
delen stamde immers uit eind 2014, begin 2015 en de 
klacht werd medio 2019 ingediend. Het hof gaat ech-
ter uit van de dag waarop de stichting failliet ging en 
de curator werd benoemd, eind december 2016. Ge-
zien het feit dat de curator een zelfstandig klachtrecht 
heeft en dat binnen drie jaar na de benoeming uitoe-
fent, is de curator op tijd.
Dan worden de klachten inhoudelijk beoordeeld en 
vallen enkele, vanwege de te dienen belangen, van de 
wagen. Zo is de curator, optredend voor de gezamen-
lijke schuldeisers, geen belanghebbende bij de hier-
voor genoemde klachten a en d omdat dat de verhou-
ding tussen mr. X en de failliet betreft. Het publiek 
belang (onderdeel c) is evenmin voldoende om een 
rechtstreeks belang aan te nemen. De tekortkoming 
in de zorgplicht zou voor wat betreft de gezamenlijke 
schuldeisers nog wel ontvankelijk zijn, maar ketst af 
op onvoldoende feitelijke onderbouwing. 
Wat wel behandeld wordt, zijn de integriteits- en on-
afhankelijkheidsklachten van de onderdelen b en f. 
Het hof loopt dan de feiten inzake de fraude, in het 
bijzonder de geantedateerde managementovereen-
komst en de leningsovereenkomst, na op de rol die 
mr. X daarbij heeft gespeeld. Die is ronduit ernstig 
laakbaar te noemen en het hof komt tot de conclusie 
dat mr. X de overheid op het verkeerde been heeft ge-
zet en de belastingfraude door de bestuurder met de – 
ook nog eens geantedateerde – managementovereen-
komst heeft gefaciliteerd. Ook het optreden van mr. 
X in de kwestie van de leningsovereenkomst is laak-
baar geweest. Hij had moeten weten en adviseren dat 
het opnemen en uitbreiden van de lening in strijd was 
met de geldende regels. De leningsovereenkomst was 
geante dateerd en vals en mr. X had die niet mogen fa-
ciliteren. Ook overige handelingen rondom de lening 
worden door het hof als het faciliteren van fraude aan-
gemerkt. Bovendien had mr. X moeten onderkennen 
dat die lening niet in het belang was van de stichting, 
de andere cliënt. 
Het hof neemt de schending van de kernwaarden in-
tegriteit en onafhankelijkheid hoog op en is boven-
dien verbolgen over het feit dat mr. X geen blijk heeft 
gegeven van inzicht in eigen fouten. De uitkomst is 
dat mr. X 24 weken wordt geschorst, waarvan de helft 
voorwaardelijk.
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Na de voorgenomen wijziging van de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme worden ook advocaten 

verplicht om specifieke informatie uit te wisselen met een 

voorgaande advocaat als het risicoprofiel van een cliënt daartoe 

aanleiding geeft. In dat geval moet een advocaat dan navraag 

doen met doorbreking van de wettelijke geheimhoudingsplicht.

 door Robert Sanders

O p 21 oktober diende minister Kaag van Fi-
nanciën, mede namens minister Yeşilgöz 
(Justitie en Veiligheid), het voorstel van de 

Wet plan van aanpak witwassen in bij de Tweede Ka-
mer.1 Het doel van het wetsvoorstel is de aanpak van 
witwassen te verbeteren. Zo zal in de Wwft een ver-
bod worden opgenomen voor handelaren in goede-
ren om contante betaling vanaf € 3.000 te accepteren 
en wordt gezamenlijk monitoren van transacties door 
banken mogelijk gemaakt. Daarnaast moet de positie 
van poortwachters, onder wie dus ook advocaten, wor-
den vergroot door de mogelijkheden voor informatie-
uitwisseling niet alleen uit te breiden, maar zelfs ver-
plicht te stellen bij een hoger risico op witwassen of 
terrorismefinanciering.
Poortwachters hebben direct contact met de cliënt en 
zijn bij uitstek in staat om te beoordelen of een trans-
actie past binnen het profiel van de cliënt. Gebrek aan 
wetenschap bij een advocaat of een cliënt eerder is ge-
weigerd door een beroepsgenoot wegens witwasrisi-
co’s werkt echter shopgedrag van cliënten in de hand, 
zo volgt uit de memorie van toelichting.
Om shopgedrag van criminelen tussen dienstver-
leners te voorkomen, introduceert het wetsvoorstel 
een onderzoeks- en navraagplicht. Die plicht houdt 
kort gezegd in dat een instelling in bepaalde gevallen 

waarin Wwft-plichtige werkzaamheden worden ver-
richt, moet onderzoeken of een andere instelling in 
dezelfde categorie aan een cliënt diensten verleent, 
heeft verleend of heeft geweigerd. Het gaat dus om na-
vraag bij een dienstverlener die behoort tot dezelfde 
(beroeps)groep: een advocaat doet dus alleen onder-
zoek en navraag bij eerdere dienstverlening door an-
dere advocaten.

INSPANNINGSVERPLICHTING
De onderzoeksplicht is volgens de memorie van toe-
lichting een inspanningsverplichting. Dat betekent 
concreet dat een advocaat redelijke maatregelen moet 
hebben getroffen om na te gaan of een cliënt eerder bij 
een andere advocaat diensten heeft afgenomen of nog 
afneemt. Wat redelijk is, hangt dan af van de context 
van het specifieke geval, bijvoorbeeld nagaan bij de 
cliënt bij welke andere advocaten deze momenteel of 
in het verleden soortgelijke diensten heeft afgenomen 
en het raadplegen van openbare bronnen en informa-
tiebronnen die de advocaat ter beschikking heeft.
De gegevensuitwisseling waartoe de betrokken dienst-
verleners zijn verplicht, is ook beperkt tot een drie-
tal gevallen: de zakelijke relatie of transactie brengt 
naar haar aard indicaties van een hoger risico op wit-
wassen of financieren van terrorisme mee, er sprake 

onderlinge
Wwft 
verplicht 
tot

informatie
uitwisseling
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is van de risicofactoren in bijlage III van de vierde an-
ti-witwasrichtlijn of er wordt een verscherpt cliënten-
onderzoek uitgevoerd. De verplichting om onderzoek 
te doen, gaat terug tot dienstverlening die uiterlijk vijf 
jaar daarvoor is geëindigd. Vanwege de bewaarter-
mijn voor bewijsstukken in de Wwft heeft verder te-
rugkijken geen zin omdat relevante gegevens na vijf 
jaar vernietigd moeten worden. De verplichting om 
geconstateerde risico’s te delen met een verzoekende 
advocaat heeft ook geen terugwerkende kracht: de on-
derzoeksplicht zal gelden voor nieuwe cliënten en be-
staande cliënten in het kader van de permanente actu-
alisering van Wwft- dossiers.

NAVRAAGPLICHT
Indien een advocaat achterhaalt dat een andere advo-
caat momenteel diensten verleent of heeft verleend, 
dan moet bij de voorganger navraag worden gedaan 
naar geïdentificeerde risico’s op witwassen of het fi-
nancieren van terrorisme. De advocaat die zo’n ver-
zoek ontvangt, is op zijn beurt verplicht om onverwijld 
die gevraagde relevante gegevens te verstrekken aan 
de verzoeker.
Het betreft uitsluitend informatie-uitwisseling in het 
geval dat risico’s zijn geconstateerd ten aanzien van 
de cliënt die hebben geleid tot het nemen van aanvul-
lende maatregelen, waaronder in ieder geval de wei-
gering of beëindiging van de relatie, en dan ook uit-
sluitend gegevens die destijds relevant waren voor het 
nemen van deze maatregelen.2 De bevraagde advocaat 
verstrekt aan de verzoeker ook de documenten en ge-
gevens ter identificatie van de cliënt. Afhankelijk van 
de situatie of de cliënt een natuurlijk persoon of een 
rechtspersoon is, worden de toepasselijke naw-gege-
vens gedeeld om er zeker van te zijn dat beide advoca-
ten dezelfde cliënt voor ogen hebben.
De gevraagde gegevens moeten zo snel mogelijk na 
ontvangst van het verzoek worden verstrekt. De advo-
caat die de gegevens ontvangt, kan deze informatie 
vervolgens gebruiken voor de eigen afweging ten aan-
zien van de witwasrisico’s. Die informatie dient echter 
als hulpmiddel en vervangt niet de eigen afweging ten 
aanzien van die risico’s bij een bepaalde cliënt.

VERTROUWELIJKHEID
Het uitwisselen van de toepasselijke cliëntgegevens is 
voor advocaten in beginsel strijdig met de geheimhou-
dingsplicht van artikel 11a van de Advocatenwet. Om 
deze nieuwe verplichtingen na te leven, voorziet het 
wetsvoorstel in een doorbreking van die geheimhou-
dingsplicht. De professionele vertrouwelijkheid blok-
keert ook de (straks) wettelijke mogelijkheid om infor-
matie-uitwisseling tussen verschillende categorieën 
instellingen nader te regelen.

De onderzoeks- en navraagplicht gelden ook alleen 
bij dienstverlening waarop de Wwft van toepassing 
is. Gegevens die verband houden met de zogeheten 
procesvrijstelling uit de Wwft mogen echter niet ge-
deeld worden. FIU-meldingen vallen evenmin onder 
de verplichting om gegevens te delen, in verband met 
het tipping off-verbod van artikel 23 Wwft, dat de ad-
vocaat verplicht tot geheimhouding ‘jegens eenieder’ 
van de melding en van het gegeven dat deze melding 
aanleiding kan geven tot nader onderzoek.

ADMINISTRATIEVE LASTEN
In de memorie van toelichting wordt erkend dat ver-
plichte gegevensdeling bij cliëntenonderzoek leidt tot 
structurele nalevingskosten. Dat leidt tot een toch wel 
opmerkelijke inschatting dat de onderzoeksplicht een 
extra verzoek om informatie aan de cliënt vergt dat 
wordt geschat op € 11,63 per keer (een kwartier tegen 
een uurtarief tussen € 39 en € 54). De navraag zou dan 
€ 23,25 kosten (een handeling van een halfuur) en het 
voldoen daaraan door de bevraagde advocaat € 46,50 
(een uur werk per cliënt), zodat de totale administra-
tieve lasten neerkomen op € 69,75 per cliënt.
Overigens dienen advocaten hun cliënten vooraf-
gaand aan de dienstverlening te informeren over de 
verplichting om gegevens aan een andere advocaat te 
verstrekken. Ook bestaande cliënten moeten hierover 
geïnformeerd te worden, individueel of door middel 
van een wijziging in de algemene voorwaarden.

HANDHAVING
De nieuw in te voeren verplichtingen kunnen langs 
verschillende wegen worden gehandhaafd. In geval 
van overtreding van deze verplichtingen kan de deken 
een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op-
leggen. Daarnaast is het niet-naleven van de verplich-
tingen toetsbaar door de tuchtrechter langs de band 
van artikel 46 Advocatenwet.
Het niet-naleven van de verplichting om onderzoek te 
doen naar eerdere dienstverlening bij andere instel-
lingen in geval van een hoger risico op witwassen en 
financieren van terrorisme wordt via de Wet op de eco-
nomische delicten bovendien strafbaar gesteld.3

– Robert Sanders is gespecialiseerd in 
tuchtrecht en beroepsregulering en verbonden 
aan De Clercq Advocaten in Leiden.

Noten
1 Kamerstukken II 2022/23, 36228, nr. 2.
2 In algemene zin betreft dat dus informatie die heeft geleid 

tot de conclusie dat de handelingen van de cliënt niet 
passen binnen het risicoprofiel dat de instelling heeft 
opgesteld van de client.

3 Artikel 1, onder 2⁰ Wet op de economische delicten.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=NL
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W ij, onafhankelijke strafrechtadvocaten, 
vragen met deze open brief uw aandacht. 
Wij maken ons grote zorgen over de straf-

rechtspleging in Nederland. Normaal gesproken vra-
gen wij daar slechts aandacht voor in individuele za-
ken. Nu is echter een grens bereikt die maakt dat wij 
ons verenigen om deze uitzonderlijke stap te zetten en 
tijdelijk boven het niveau van individuele zaken en ver-
dachten uitstijgen. Het maatschappelijk belang van 
een goede rechtsbedeling is simpelweg te groot.
Waar het om gaat, is het volgende. Sinds enige jaren 
zijn de politie en het Openbaar Ministerie zich in de 
opsporing in toenemende mate gaan richten op het 
in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde 
communicatiediensten. Het Nederlandse Team High 
Tech Crime van de politie neemt daarbij een sleutelrol 
in vanwege diens grote, technische expertise – een du-
bieuze eer, gezien het feit dat Nederland al jarenlang 
koploper is in het afluisteren van telefoongesprekken. 
De werkwijze van de Nederlandse politie en van justi-

tie was als volgt. Eerst werd per communicatiedienst 
een apart, landelijk onderzoek opgestart waarbij het 
aanvankelijk telkens de stelling is van het Openbaar 
Ministerie dat die afzonderlijke diensten, waaronder 
hun oprichters, bestuurders en medewerkers, de ech-
te en enige verdachten zijn. In die onderzoeken werd 
alle inhoudelijke communicatie én metadata, zoals 
locatiegegevens, van alle gebruikers onderschept. Op 
voorhand valt niet eenvoudig in te zien wat het nut 
daarvan is voor het onderzoek naar die communica-
tiediensten. Toch werd daar vol op ingezet, om ‘ver-
dachte’ gegevens vervolgens over te dragen aan andere 
officieren van justitie om nieuwe onderzoeken tegen 
gebruikers te starten of aan officieren van justitie die 
al met een onderzoek naar een verdachte bezig waren. 
Wat er gebeurt met data van gebruikers die niet met 
strafbare feiten in verband kunnen worden gebracht, 
is onbekend. Voorbeelden van communicatiediensten 
die op die manier zijn aangepakt, betreffen Ennet-
com, PGP Safe, EncroChat en Sky ECC.

Meer dan honderd strafrechtadvocaten 

waarschuwen in een open brief tegen het 

risico van het hacken van versleutelde 

communicatiediensten zonder adequate 

rechterlijke toetsing. Hierna de volledige tekst.

Open
brief
strafrechtadvocatuur
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Die vorm van opsporing is innovatief en grensover-
schrijdend. Op zichzelf hoeft daar niets mis mee te 
zijn en wij onderschrijven zelfs het maatschappelijk 
nut van nieuwe, geavanceerde opsporingsmethoden 
in de bestrijding van zware criminaliteit. Echter, de 
inzet van zulke nieuwe opsporingsmethoden vraagt 
wel om transparantie als vragen bestaan over het fei-
telijk verloop. Alleen op die manier kan de rechter uit-
eindelijk adequaat toetsen in hoeverre het verkregen 
bewijsmateriaal
– rechtmatig is: worden met die opsporing ook gren-

zen van de wet overschreden? en
– betrouwbaar is: levert die opsporing integer en vol-

ledig bewijsmateriaal op?
Daar is nu geen sprake van. Rechters wijzen de vele 
verzoeken van vele advocaten om dat feitelijk verloop 
gewoon helder te krijgen, hetgeen nog losstaat van de 
juridische gevolgen, stelselmatig af. Dat klemt omdat 
ondertussen wel sterke, feitelijke aanwijzingen be-
kend zijn geworden dat fundamentele mensenrechten 
zijn geschonden of dreigen te worden geschonden van 
burgers c.q. verdachten.
1. Eerst en vooral staat in vele zaken het recht op een 
eerlijk proces op het spel. Toetsing van de rechtma-
tigheid en betrouwbaarheid van het verkregen be-
wijsmateriaal wordt juridisch en feitelijk onmogelijk 
gemaakt doordat officieren van justitie en rechters 
genoegen nemen met de idee-fixe dat de ontsleutelde 
communicatie bruikbaar is voor het bewijs. Sterker 
nog, het Openbaar Ministerie heeft zelfs bewust mis-
leidende informatie verstrekt aan rechters, terwijl ons 
strafrechtelijk systeem is gebouwd op het vertrouwen 
van een integer handelend Openbaar Ministerie. De 
internationale samenwerking lijkt daarbij niet alleen 
gebruikt om criminaliteit te bestrijden, maar tegelij-
kertijd om degenen die uit die opsporing als verdachte 
naar voren komen, bewust te beperken in de mogelijk-
heden om een effectieve verdediging te voeren.
Al het verdere onderzoek daarnaar dat door ons, na-
mens cliënten, wordt gevraagd, wordt uit de weg ge-
gaan, door ten onrechte te stellen dat van bewijsmate-
riaal dat uit andere landen is verkregen, aangenomen 
mag worden dat dat rechtmatig is verkregen (het zo-
geheten ‘interstatelijke vertrouwensbeginsel’). Dat 
is niet zo. Althans, daar is minst genomen discussie 
over mogelijk waar alle feiten voor boven tafel moe-
ten komen: het bewijsmateriaal is immers veelal vei-
liggesteld (deels) op Nederlands grondgebied, met be-
tekenisvolle bijstand door Nederland en zonder dat 
de betrokken burgers daar enig rechtsmiddel (in het 

buitenland) tegenin konden stellen. In dat geval is Ne-
derland, als soeverein land, gehouden tot een eigen 
toetsing aan de wet- en regelgeving zoals die geldt in 
Nederland en overigens in de rest van Europa, om zo 
in rechtsbescherming voor de burger te voorzien. Dat 
geldt temeer nu is gebleken dat vanuit het Openbaar 
Ministerie herhaaldelijk misleidende informatie is 
verstrekt en in Frankrijk al is gebleken van onrecht-
matigheden (bij EncroChat). Als het Openbaar Minis-
terie desondanks overtuigd is van de rechtmatigheid, 
valt niet in te zien waarom zij geen openheid van za-
ken geeft over de wijze van verkrijgen en verwerken 
van de data. Doordat rechters met die opstelling ge-
noegen nemen en zij verzoeken om nader onderzoek 
stelselmatig afwijzen, blijft onduidelijkheid bestaan 
en, belangrijker nog, blijft van rechtsbescherming 
weinig over.
Hetzelfde geldt voor de betrouwbaarheid: aangeno-
men wordt dat sprake is van betrouwbaar bewijsma-
teriaal, terwijl op vele momenten is gebleken dat spra-
ke is van gebreken bij de gebruikte, digitale techniek. 
Het desondanks niet mogen en kunnen toetsen van 
de betrouwbaarheid verhoogt het onaanvaardbare ri-
sico op een onterechte veroordeling.
2. Daarnaast staat het recht op privacy van alle burgers 
onder druk. Wij maken ons zorgen om de omvang van 
de inbreuken op privécommunicatie en de wijze waar-
op daar mee wordt omgegaan: er heeft bulkintercep-
tie plaatsgevonden waarbij het communicatiegeheim 
is geschonden van in totaal honderdduizenden bur-
gers wereldwijd. De reactie van de rechtspraak hier-
op is dat geen sprake is van een bulkinterceptie, maar 
van een gerichte interceptie, gericht op al die burgers 
wereldwijd, van wie de identiteit voor het grootste deel 
onbekend is. Aan het begrip ‘gerichtheid’ worden dus 
niet bepaald eisen meer gesteld. Dit is in strijd met het 
recht (waaronder artikel 8 EVRM en artikel 7 Hand-
vest EU): van een concrete verdenking tegen die indivi-
duele burgers en van een proportionele inzet was geen 
sprake. De stelling dat de gekraakte diensten enkel 
door criminelen worden gebruikt die met hun crimi-
nele handelen hun recht op privacy hebben verspeeld, 
werpen wij dan ook verre van ons. Het grootste deel 
van de gebruikers is tot op heden zelfs onbekend ge-
bleven; dat versleutelde communicatie geschikt is voor 
gebruik door criminelen, betekent nog niet dat ver-
sleutelde communicatie uitsluitend bedoeld is voor, 
laat staan gebruikt wordt door criminelen.
Ook hebben burgers het recht op gegevensbescher-
ming (artikel 8 Handvest EU). De wijze van opslag van 
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en omgang met die data, ook buiten de opsporing, is 
echter bijzonder ondoorzichtig.
Verder signaleren wij het risico van een glijdende 
schaal. Ook andere (versleutelde) communicatiedien-
sten, zoals Signal en Whatsapp, maken gebruik van 
sterke, end-to-endencryptie. Ook die diensten wor-
den al in verdachte hoek geplaatst of dreigen daar te 
komen, terwijl die verdachtmaking enkel is gebaseerd 
op het gebruik van sterke encryptie en het bescher-
men van de eigen privacy.
Vanuit de magistratuur vindt (vooralsnog) geen enke-
le controle, door feitenonderzoek, plaats.
Het is om deze redenen dat wij ons nu op deze manier 
uitspreken. Sprake is van inbreuken op fundamente-
le mensenrechten van eenieder, die van verdachten 
in strafzaken in het bijzonder. Voor alle burgers, on-
der wie dus óók verdachten, geldt: zij moeten kunnen 
vertrouwen op de overheid en zij moeten op haar be-
scherming kunnen rekenen. In strafzaken moeten zij 
zelfs kunnen rekenen op de onschuldpresumptie: de 
schuld aan een strafbaar feit kan en mag pas worden 
aangenomen als het bewijsmateriaal dat daarvoor zou 
kunnen dienen, indringend is getoetst. Momenteel 
gebeurt dat niet en wordt dat dus zelfs (actief) voorko-
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men door de magistratuur. Op die manier wordt het 
middel erger dan de kwaal. Op die manier is werkelijk 
sprake van ondermijning van de rechtsstaat.
Wij verzoeken de verschillende staatsmachten daar-
om om (onderlinge) controle ten behoeve van een 
balans tussen waarheidsvinding en effectieve be-
straffing enerzijds en rechtsstatelijkheid en intege-
re opsporing anderzijds, zoals dat momenteel in an-
dere Europese landen, zoals Frankrijk en Italië, al wel 
gebeurt. Op dit moment heeft de advocatuur daarin 
geen rol. Dat staat onherroepelijk in de weg aan een 
goede rechtsbedeling. Daarom dringen wij aan op
– Kamervragen, zodat uitleg wordt verschaft over de 
rol van Nederlandse autoriteiten bij de internationale 
samenwerking in de onderzoeken naar voornoemde 
communicatiediensten;
– transparantie vanuit het ministerie van Justitie en 
Veiligheid en het Openbaar Ministerie over de rol van 
de Nederlandse autoriteiten bij die internationale sa-
menwerking;
– kritisch onderzoek door rechters in individuele 
strafzaken waarin verdachten worden geconfronteerd 
met bewijsmateriaal dat voortvloeit uit die internatio-
nale samenwerking.
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V an der Bent introduceert in zijn bijdrage een voor 
mij nieuw begrip: de indirect constitutieve vorde-
ring. Ik begrijp dat daarmee wordt gedoeld op een 

vordering tot een doen of nalaten, waarbij de voldoening 
aan de vordering zelf de nieuwe rechtsverhouding zal doen 
ontstaan. Dit roept de vraag op of een voorzieningenrechter 
zich dient te richten naar hoe de bestaande rechtsverhou-
ding tussen partijen ten tijde van het vonnis wijzen is, voor 
zover de voorzieningenrechter dat voorlopig kan vaststellen 
en de belangen die spelen bij de gevraagde voorzieningen 
tegen die achtergrond dient te beoordelen, of dat een voor-
zieningenrechter een partij kan veroordelen tot iets waartoe 
hij nog niet gehouden is, maar naar diens verwachting in de 
(nabije) toekomst wel zal worden.
De door Van der Bent bedoelde indirect constitutieve vorde-
ring, waardoor die partij zelf de rechtsverhouding moet wij-
zigen, omdat een constitutief vonnis dat die rechtsverhou-
ding al heeft gewijzigd ontbreekt, lijkt een vreemde eend in 
de bijt. Het uitgangspunt is dat niemand verplicht is om (al) 
te doen wat krachtens de wet (nog) niet van hem kan worden 
gevergd. Indien de bestaande rechtsverhouding (nog) niet 
meebrengt dat de één (al) iets behoort te doen of na te la-
ten, ontbreekt immers de grondslag om hem/haar daartoe 
(al) te veroordelen. Dat geldt ook voor een veroordeling om 
een overeenkomst tot stand te brengen of aan die totstand-
koming ‘medewerking’ te verlenen indien die verplichting 
niet op een reeds bestaande rechtsgrond kan worden geba-
seerd. De kans of verwachting dat in de toekomst die rechts-
verhouding mogelijk, of waarschijnlijk, wel zal ontstaan, 
lijkt me niet voldoende. En een veroordeling schuurt in zo’n 
geval met het feit dat op dát moment die verplichting nog 
niet bestaat.

WONING
Dat is anders indien de vordering wél op een reeds bestaan-
de rechtsplicht kan worden gebaseerd. Zo zal niemand 
moeite hebben met een veroordeling in kort geding tot le-
vering van een aandeel in een gemeenschappelijke woning, 

indien de deelgenoot zich daar obligatoir al toe had verbon-
den. Maar in dat geval hebben we het niet over een indirect 
constitutieve vordering. Dat is iets anders dan een veroorde-
ling tot het (in de toekomst) met een derde moeten sluiten 
van een koopovereenkomst inzake een gemeenschappelijke 
woning, indien er nog geen (constitutieve) verdelingsbeslis-
sing, die daaraan ten grondslag kan worden gelegd, is ge-
nomen. En er ook geen andere grondslag, waaruit zo’n ver-
plichting zou voortvloeien, is aan te wijzen.
Overigens hoeft dit veelal geen beletsel te zijn om in voor-
komende gevallen een passende voorziening te kunnen 
treffen. Zo kan uit de redelijkheid en billijkheid, die ook de 
rechtsverhouding tussen deelgenoten beheerst, voortvloei-
en dat de ene deelgenoot rechtens reeds gehouden is zijn 
aandeel te verkopen aan een derde. Het zou naar maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kunnen 
zijn dat een deelgenoot niet bereid is zijn aandeel in de ge-
meenschap te verkopen, indien de andere deelgenoot daar 
voldoende zwaarwichtige belangen bij heeft. Indien dát 
aan een veroordeling tot (medewerking aan de) verkoop van 
het aandeel in de gemeenschappelijke woning ten grond-
slag wordt gelegd, kan deze gegrond worden op een reeds 
bestaande rechtsplicht. En is een indirect constitutieve ver-
oordeling niet nodig.

CASSATIE
Hoe dan ook kan inderdaad worden geconstateerd dat in de 
jurisprudentie in dit soort zaken niet een scherpe lijn valt te 
ontdekken. Er is echter goed nieuws. De commissie cassatie 
in het belang der wet heeft recentelijk besloten aan de P-G 
bij de Hoge Raad te adviseren om cassatie in het belang der 
wet in te stellen met betrekking tot dit onderwerp. Wordt 
vervolgd.

– Michiel Deppenbroek voert een 
algemene praktijk en is verbonden 
aan Bax advocaten in Doetinchem.

VreemdeIn Advocatenblad 2022-07 

reflecteert Van der Bent op het thema 

Het constitutieve vonnis in kort geding. 

Ook mr. G.V. van Campen schreef 

in EB 2021/87 over dit thema, maar 

dan met betrekking tot de verdeling 

van gemeenschappelijke woningen.

Indirect constitutieve vordering

 door Michiel Deppenbroek

eend
in de bijt
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  door Liesbeth Willemsen & Christiane Verfuurden 
beeld Floris Tilanus

Deze Kroniek behandelt uitspraken op het gebied van het personen- 

en familierecht en erfrecht gedaan in de periode oktober 2021 tot 

oktober 2022. Noemenswaardige uitspraken werden gedaan op – onder 

meer – het gebied van verrekeningen, alimentatie en executele. Kort 

noemen wij ook de wijzigingen in relevante wetgeving in deze periode.

WETGEVING
Het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding (Kamer-
stuk 35.287) blijft de gemoederen bezighouden. De beoogde 
inwerkingtredingsdatum was 1 januari 2022. In juli 2021 is 
die datum al doorgeschoven naar 1 juli 2022. Inmiddels is 
de invoering uitgesteld tot 2027.
Met ingang van 1 augustus 2022 is de EU Verordening Brus-
sel II-ter van toepassing geworden. Deze verordening ver-
vangt Brussel II-bis en geldt voor alle gerechtelijke proce-
dures die zijn ingesteld op of na 1 augustus 2022. Doel van 
de nieuwe verordening is een betere bescherming van kin-
deren in grensoverschrijdende gevallen. De verordening 
 regelt ook het recht van het kind om te worden gehoord.
Het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Bur gerlijk 
Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband 
met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag 
door erkenning (Kamerstuk 34.605) is in maart 2022 aan-
genomen door de Eerste Kamer. De wet treedt in werking op 
een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
In maart 2022 publiceerde de Expertgroep Alimentatie de 

notitie ‘Forfaitaire woonlast bij bepalen van draagkracht 
partner alimentatie?’. Hierin maakte de Expertgroep bekend 
om vanaf 1 januari 2023 in het Rapport Alimentatie normen 
te zullen aanbevelen om de draagkracht voor partner-
alimentatie te bepalen op basis van een forfaitaire woon-
last, ook wel aangeduid als ‘woonbudget’.
Het plan komt er op neer dat, net zoals bij kinderalimen-
tatie, gerekend gaat worden met een forfaitaire woonlast, 
 gelijk aan 30% van het netto besteedbaar inkomen (NBI).

ERFRECHT
Ontslag executeur-afwikkelingsbewindvoerder
Uit de beschikking van de Hoge Raad van 5 november 2021 
(ECLI:NL:HR:2021:1646) volgt dat de functie/taken van de 
executeur en die van de afwikkelingsbewindvoerder onlos-
makelijk met elkaar verbonden kunnen zijn. De taak van 
de executeur eindigt op de gronden als genoemd in artikel 
1:149 BW. Voor het bewind ingesteld in het algemeen belang 
bepaalt artikel 4:180 BW dat dit eindigt wanneer dit belang 
vervalt. Hoewel niet expliciet was verzocht om ontslag van 
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de broer als executeur én de afwikkelingsbewindvoerder, 
werd dit door het hof wel zo begrepen. De Hoge Raad oor-
deelt dat dit niet onbegrijpelijk is.1

Zuivere aanvaarding
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt in zijn arrest 
van 5 oktober 2021 (ECLI:NL:GHSHE:2021:3013) dat de 
erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard, door-
dat hij goederen (gelden) aan het verhaal van schuldeisers 
heeft onttrokken. De erfgenaam heeft advocaatkosten van 
een rekening van de nalatenschap betaald. Deze advocaat-
kosten hadden niet alleen betrekking op werkzaamheden 
van de executeur, maar ook voor de erfgenaam persoonlijk. 
Het betrof advies aan de erfgenaam om de nalatenschap 
(al dan niet beneficiair) te aanvaarden of te verwerpen. De 
opdracht hiertoe is geen opdracht ten behoeve van de nala-
tenschap. Door de kosten vanaf moeders bankrekening te 
betalen, heeft de zoon een privéschuld van hemzelf voldaan 
en daardoor gelden aan het verhaal van schuldeisers van de 
nalaten schap onttrokken.

Onverwachte schulden
Uit de beschikking van de rechtbank Rotterdam van 14 april 
2022 (ECLI:NL:RBROT:2022:2773) volgt dat vereffenings-
kosten, waaronder het loon van de door de rechtbank 
 benoemde vereffenaar, geen onverwachte schulden zijn 
 zoals bedoeld in artikel 4:194a BW.
De rechtbank Limburg oordeelde op 18 mei 2022 (ECLI:NL: 
RBLIM:2022:3946) dat de vorderingen op de nalatenschap 
van de grootmoeder van de erfgenaam, die voortvloeiden 
uit een ouderlijke boedelverdeling in het testament van de 
vooroverleden grootvader van de erfgenaam, voor de erfge-
naam in kwestie als een onverwachte schuld te gelden heeft.
In zijn beschikking van 14 juli 2022 (ECLI:NL:GHSHE: 
2022:2410) komt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch niet 
toe aan de vraag of gokschulden van erflaatster zijn aan 
te merken als onverwacht, zoals bedoeld in artikel 4:194a 
BW. Uit artikel 4:194a BW volgt dat de erfgenaam die na 
zui vere aanvaarding alsnog beneficiair wil aanvaarden, de 
kanton rechter binnen drie maanden na de ontdekking van 
de schuld moet verzoeken hem daartoe te machtigen. Tij-
dens de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft de 
erfgenaam bevestigd dat hij in de eerste twee maanden na 
het overlijden van erflaatster bekend werd met de schulden 
doordat hij en zijn zoon zakken met onbetaalde rekeningen 
in onder meer de garage aantroffen. Het verzoekschrift is la-
ter dan drie maanden na overlijden ingediend, zodat de erf-
genaam niet-ontvankelijk is.
Ook de rechtbank Midden-Nederland verklaart verzoekers in 
de beschikking van 3 mei 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:1787) 
niet-ontvankelijk, omdat het verzoek om alsnog beneficiair 
te mogen aanvaarden te laat is ingediend. Ten overvloede 
merkt de kantonrechter nog op dat een legaat dat kenbaar 
is opgenomen in een testament niet kan gelden als een on-
bekende schuld als bedoeld in artikel 4:194a BW.  Verzoekers 

zijn in de gelegenheid geweest om voorafgaand aan de zui-
vere aanvaarding kennis te nemen van het testament. Voor 
zover zij daarbij onvoldoende, onvolledig of onjuist zijn 
voorgelicht door deskundigen kan dat niet tot gevolg heb-
ben dat een zuivere aanvaarding alsnog kan worden gecon-
verteerd in een beneficiaire aanvaarding.

Loon vereffenaar
De rechtbank Den Haag oordeelde in de beschikking van 
10 juni 2022 (ECLI:NL:RBDHA:2022:5459) dat de kanton-
rechter ook in een positieve nalatenschap het loon van de 
benoemde vereffenaar kan vaststellen.
In een positieve nalatenschap is de benoemde vereffenaar 
immers gehouden om rekening en verantwoording af te leg-
gen aan de erfgenamen van de overledene. Daarin zal het 
loon van de benoemde vereffenaar terugkomen. Als de erf-
genamen van de overledene zich niet kunnen verenigen met 
die rekening en verantwoording, kunnen zij hun geschil 
voorleggen aan de kantonrechter. Op die manier hebben de 
erfgenamen de mogelijkheid eventuele bezwaren tegen (de 
hoogte van) het loon aan de orde te stellen.
Blijkens de beschikking van de rechtbank Rotterdam van 
22 december 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:12816) geldt in 
vereffeningen, net zoals in insolventies, als basisregel dat 
werkzaamheden waar mogelijk worden gedelegeerd naar 
een goedkoper niveau. Op die wijze wordt bereikt dat de 
ten laste van de boedel te brengen loonkosten in omvang 
zo  beperkt mogelijk blijven, hetgeen in het belang is van de 
credi teuren.
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Wilsbekwaamheid
In de zaak die leidde tot het arrest van de Hoge Raad van 
25 februari 2022 (ECLI:NL:HR:2022:307) was erflaatster we-
gens een geestelijke stoornis onder curatele gesteld. Zij heeft 
vervolgens met toestemming van de kantonrechter haar tes-
tament gewijzigd. De vraag die voorlag, was of dat testament 
onder invloed van een stoornis in de geestesvermogens tot 
stand is gekomen. De Hoge Raad oordeelt dat vooropge-
steld moet worden dat voor nietigheid van het testament al-
leen aanleiding is indien ten tijde van het opstellen daarvan 
sprake was van een geestesstoornis, die een redelijke waar-
dering van de bij de handeling betrokken belangen belette, 
als bedoeld in artikel 3:34 lid 1 BW. Geoordeeld wordt dat 
de door het hof van belang geachte omstandigheden (sub i 
t/m sub vii) het oordeel dat de geestelijke stoornis van erf-
laatster een redelijke waardering van de bij het testament 
betrokken belangen belette, niet kunnen dragen.2 
Dit mede niet nu erflaatster is onderzocht door een onaf-
hankelijk arts, dat met erflaatster is gesproken door de kan-
tonrechter en de notaris en dat alle drie haar in staat acht-
ten haar wil te bepalen. Zonder nadere motivering is het dan 
onbegrijpelijk waarom de door het hof genoemde omstan-
digheden betrekking zouden hebben gehad op de geeste-
lijke stoornis van erflaatster en op de eventuele invloed van 
deze stoornis op de bekwaamheid van erflaatster tot een 
waardering van haar belangen.

Quasi-legaat
De rechtbank Gelderland oordeelt in zijn arrest van 3 no-
vember 2021 (ECLI:NL:RBGEL:2021:5835) dat de vorde-
ring die de langstlevende echtgenoot bij overlijden heeft 
uit hoofde van het finaal verrekenbeding (pseudogemeen-
schap) moet worden aangemerkt als quasi-legaat.

DNA
In zijn arrest van 11 maart 2022 (ECLI:NL:HR:2022:349) 
overweegt de Hoge Raad dat indien het recht van een per-
soon om te weten van wie hij afstamt botst met het recht van 
de mogelijke ouder om dat verborgen te houden (allebei fun-
damentele rechten die worden beschermd door onder meer 
artikel 8 EVRM), volgens de rechtspraak van het EHRM door 
middel van een belangenafweging moet worden vastgesteld 
welk van deze rechten prevaleert. Daarbij komt aan de lid-
staten een margin of appreciation toe. Over de onderlinge 
rangorde tussen voornoemde fundamentele rechten heeft 
de Hoge Raad eerder geoordeeld dat het recht van het kind 
prevaleert.3 De omstandigheden die het hof tot het oordeel 
brachten dat het belang van het kind in dit geval niet preva-
leerde, kwamen erop neer dat het kind geen concreet belang 
had bij het verkrijgen van zekerheid omtrent het verwekker-
schap en dat, mede gezien de gevorderde leeftijd van de ver-
moedelijke verwekker, het meewerken aan het verkrijgen 
van die zekerheid belastend voor hem zou zijn. Dit vormt 
naar het oordeel van de Hoge Raad geen toereikende grond 
om af te wijken van het uitgangspunt dat het belang van het 

kind prevaleert. Het hof heeft miskend dat het belang bij het 
verkrijgen van informatie over de eigen afstamming in de 
eerste plaats is gelegen in het kunnen vormen en ontwikke-
len van een eigen identiteit en persoonlijkheid en dat dit be-
lang als zodanig voorrang heeft boven het belang van de ver-
moedelijke biologische vader om die informatie niet prijs 
te geven. De omstandigheid dat medewerking verlenen aan 
het DNA-onderzoek voor de vermoedelijke verwekker belas-
tend is, kan slechts onder uitzonderlijke omstandigheden 
tot een andere uitkomst leiden.

IPR
In de zaak die leidde tot het arrest van het Europees Hof van 
Justitie van 2 juni 2022 (ECLI:EU:C:2022:426) ging het om 
de vraag aan welke vormvereisten een verklaring tot ver-
werping van een nalatenschap moet voldoen als het gaat 
om een buitenlandse nalatenschap. In die zaak hadden 
 Nederlandse erfgenamen een Duitse nalatenschap verwor-
pen door het afleggen van een verklaring tot verwerping bij 
de rechtbank Den Haag. De Duitse rechter oordeelde daar-
op dat de Nederlandse erfgenamen geacht moesten worden 
de nalatenschap te hebben aanvaard omdat de verwerping 
bij de rechtbank Den Haag niet voldoet aan de vormvoor-
schriften die in Duitsland gelden voor verwerpen. Het Hof 
van Justitie oordeelt echter dat een verwerping die door een 
erfgenaam is afgelegd bij het gerecht van de lidstaat van zijn 
gewone verblijfplaats naar de vorm geldig is als is voldaan 
aan de voor dit gerecht geldende vormvereisten. De verkla-
ring hoeft niet te voldoen aan de vormvereisten van het op 
de erfopvolging toepasselijke recht, zijnde in dezen Duits 
recht.
De Hoge Raad oordeelt in zijn beschikking van 25 maart 
2022 (ECLI:NL:HR:2022:440) over het begrip ‘gewone ver-
blijfplaats’ zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 Verordening Brus-
sel II-bis. De zaak gaat over een meisje van zestien jaar, dat 
zowel de Nederlandse als de Amerikaanse nationaliteit 
heeft. Zij is met toestemming van haar (stief)moeder naar 
een oom en tante in Nederland gegaan, verblijft daar onaf-
gebroken sinds maart 2019 en wil daar nu blijven. Het hof 
oordeelde dat de gewone verblijfplaats van de minderjari-
ge niet in Nederland gelegen is en achtte zich onbevoegd. 
De Hoge Raad oordeelt dat het hof voor die beslissing wel 
de juiste maatstaf heeft gehanteerd. Het hof heeft echter 
met name gewicht toegekend aan de bedoeling van de vader 
en de stiefmoeder om zich niet in Nederland te vestigen of 
daar langere tijd te verblijven, en aan hun bedoeling om de 
minderjarige te laten terugkeren naar de Verenigde Staten. 
Daarbij heeft het hof niet kenbaar onderzocht of uit het ge-
heel van feitelijke omstandigheden volgt dat op het moment 
van indiening van het verzoekschrift sprake was van een ze-
kere integratie van de minderjarige in een sociale en fami-
liale omgeving in Nederland. Verder heeft het hof te veel be-
tekenis toegekend aan de beschikking van het gerechtshof 
Den Haag in de teruggeleidingsprocedure. Het oordeel van 
het hof in die procedure, inhoudende dat de minderjarige 
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onmiddellijk voordat zij op 13 maart 2019 naar Nederland 
vertrok, haar gewone verblijfplaats in de Verenigde Staten 
had en dat het niet doen terugkeren van de minderjarige 
naar de Verenigde Staten ongeoorloofd is in de zin van ar-
tikel 3, aanhef en onder a, HKOV, sluit immers niet uit dat 
de gewone verblijfplaats van de minderjarige na 13 maart 
2019 kan zijn gewijzigd, aldus de Hoge Raad. In dat verband 
is van belang dat het gerechtshof in de teruggeleidingspro-
cedure niet de terugkeer van de minderjarige van Nederland 
naar de Verenigde Staten heeft bevolen.

KINDERALIMENTATIE
Forfaitaire woonlast
In de Kroniek van 2021 behandelden wij de beschikking van 
16 april 20214, waarin de Hoge Raad oordeelde dat onder voor-
waarden kan worden afgeweken van de forfaitaire woonlast 
bij de berekening van draagkracht voor kinder alimentatie. 
Sinds deze uitspraak zijn er geregeld uitspraken versche-
nen waarin, verwijzend naar voornoemde beschikking, 
al dan niet wordt afgeweken van de forfaitaire woonlast. 
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in de be-
schikking van 29 maart 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:2433) 
dat woonlasten van een koopwoning die in werkelijkheid 
ongeveer een derde lager zijn dan de forfaitaire woonlas-
ten te gelden hebben als aanmerkelijk en duurzaam lager. 
Datzelfde hof oordeelt in de beschikking van 2 juni 2022 
(ECLI:NL:GHARL:2022:4513) dat werkelijke woonlasten die 
gedurende ruim twee jaar 28% lager zijn dan de forfaitaire 
woonlast aanmerkelijk en duurzaam lager zijn. In beide za-
ken wordt uitgegaan van de werkelijke woonlast.
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch doet dat in zijn de 
 beschikking van 7 april 2022 (ECLI:NL:GHSHE:2022: 1131) 
niet. In die zaak gaat het om een verschil van € 92 per 
maand. Het hof oordeelt dat dit verschil niet als aanmerke-
lijk lager is aan te merken. Daarbij oordeelde dit hof ook dat 
een periode van zes maanden, waarin de woonlast moge-
lijk wel aanmerkelijk lager was, te kort is om aangemerkt te 
kunnen worden als duurzaam in de zin zoals door de Hoge 
Raad overwogen, aldus het hof.
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaat in de uitspraak 
van 9 december 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:11309) bij de 
berekening van de draagkracht van de man uit van een fic-
tieve verdiencapaciteit. Dat is voor het hof reden om niet uit 
te gaan van de werkelijke woonlast van de man. Dit hoewel 
het hof deze woonlast wel als aanzienlijk en duurzaam lager 
aanmerkt en de gezamenlijk draagkracht van partijen on-
voldoende is om volledig in de kosten van de kinderen 
te voorzien.
In de zaak die leidde tot de beschikking van de recht-
bank Midden-Nederland van 31 november 2021 
(ECLI: NL:   RBMNE:2021:6093) waren de werkelijke 
woonlasten aanmerkelijk en duurzaam lager om-
dat ze geacht werden te kunnen worden gedeeld met een 
nieuwe partner. Ook in de zaak die leidde tot de beschik-
king van 23 december 2021 van de rechtbank Limburg 

(ECLI:NL:RBLIM:2021:10059) hebben beide partijen een 
duurzame, nieuwe relatie met een nieuwe partner die in het 
eigen levensonderhoud kan voorzien. Wat de rechtbank be-
treft, is dat een aanwijzing dat de werkelijke woonlast van 
partijen lager is dan de forfaitaire woonlast. Geen van par-
tijen heeft inzicht gegeven in de hoogte van hun werkelij-
ke woonlast. Daarom gaat de rechtbank voor de bepaling 
van de woonlast niet uit van 30% maar van 15% van het NBI.

Verhoging behoefte
Uitgangspunt voor de bepaling van de behoefte aan kin-
deralimentatie is de Behoeftetabel. In geval sprake is van 
bijzondere kosten die niet zijn verdisconteerd in het ta-
belbedrag en niet worden gecompenseerd met andere uit-
gaven, kan het tabelbedrag met die kosten worden ver-
hoogd. Een voorbeeld hiervan betreft de beschikking van 
het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 1 maart 2022 
(ECLI:NL:GHARL:2022:1574), waarin het tabelbedrag werd 
verhoogd met hoge kosten van kinderopvang. Het gerechts-
hof Amsterdam oordeelt in zijn beschikking van 19 juli 
2022 (ECLI:NL:GHAMS:2022:2119) dat de kosten van lenzen 
voor de minderjarige (€ 27,80 per maand) en de orthodon-
tist (€ 41 per maand) niet behoefteverhogend zijn. De kosten 
voor dyslexiebegeleiding (€ 208,69 per maand) en een trein-
abonnement om van en naar school te komen (€ 124,90 per 
maand) zijn dat wel, zo oordeelt het hof.
Een ander voorbeeld van een uitspraak waarin het tabel-
bedrag wordt verhoogd met bijzondere kosten is de beschik-
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king van 12 april 2022 van de rechtbank Rotterdam 
(ECLI:NL:RBROT:2022:3425), waarin de kosten van de 
ortho dontist wederom niet behoefteverhogend zijn, maar 
de kosten van creatieve therapie wel. Ook de rechtbank 
Amsterdam oordeelt in de beschikking van 15 juni 2022 
(ECLI:NL:RBAMS:2022:3312) dat een aantal posten behoef-
teverhogend zijn, zoals de kosten van bijlessen, atletiek, pia-
noles en vakanties, waarbij wel opgemerkt moet worden dat 
deze kostenposten niet zijn betwist door de andere ouder.

Kinderalimentatie niet-verzorgende ouder
Doorgaans wordt kinderalimentatie betaald aan de 
 ouder bij wie het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft.  Zowel 
het gerechtshof Amsterdam (19 oktober 2021, ECLI: NL: 
GHAMS:2021:3310) als het gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
(16 december 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3746) was het 
afgelopen jaar van oordeel dat voor het opleggen van een 
betalingsverplichting van de verzorgende ouder aan de 
niet-verzorgende ouder onvoldoende is dat dit volgt uit de 
draagkrachtvergelijking. Beide hoven noemen in de gewe-
zen beschikkingen een viertal bijzondere omstandighe-
den die in aanmerking moeten worden genomen, te weten: 
1) het bestaan van een ruime omgangsregeling, 2) een hoge 
draagkracht bij de verzorgende ouder, 3) een lage draag-
kracht bij de niet-verzorgende ouder en 4) de vraag in hoe-
verre de ouders in de totale behoefte van de kinderen kun-
nen voorzien.5

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt in zijn beschik-
king van 16 augustus 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:7179) een 
onderhoudsverplichting op aan de ouder waar het kind het 
hoofdverblijf heeft zonder voornoemde bijzondere omstan-
digheden expliciet te noemen. Echter, doorslaggevend lijkt 
wel te zijn dat er een ruime zorgregeling is, de man voldoen-
de draagkracht heeft en de vrouw niet, alsook dat de ouders 
samen voldoende draagkracht hebben om in de behoefte 
van de kinderen te voorzien.

PARTNERALIMENTATIE
Grievend gedrag
Het gerechtshof Amsterdam oordeelt in zijn beschikking 
van 13 september 2022 (ECLI:NL:GHAMS:2022:2671) dat 
ook een schijnhuwelijk een levensgemeenschap schept die 
rechtsgrond vormt voor een onderhoudsverplichting tus-
sen de echtgenoten. De lotsverbondenheid tussen partijen 
is dus met het huwelijk gegeven. De stelling van de man, dat 
door de intenties en gedragingen van de vrouw geen lots-
verbondenheid zou zijn ontstaan, is daarmee onjuist. Deze 
lotsverbondenheid kan als een grondslag voor het ontstaan 
van de alimentatieverplichting worden beschouwd. Het 
‘afnemen’ of ‘vervallen’ van lotsverbondenheid kan geen 
grond zijn voor beëindiging van de alimentatieverplichting, 
ook niet in samenhang met andere omstandigheden.6

Het hof overweegt verder dat de enkele constatering van 
wangedrag of grievend gedrag jegens de onderhoudsplich-
tige van degene die alimentatie verzoekt, in de regel onvol-

doende is om onderhoudsverplichting te matigen of te be-
eindigen. In het algemeen geldt dat bij de beoordeling in 
een concreet geval of een zodanige situatie zich voordoet, 
terughoudendheid dient te worden betracht, mede gelet 
op het onherroepelijke karakter van een dergelijke beëin-
diging dan wel matiging. Niet iedere vorm van wangedrag 
dan wel grievend gedrag is daarom aanleiding om de onder-
houdsverplichting te matigen of te beëindigen.
In de zaak die leidde tot de beschikking van het gerechts-
hof Amsterdam van 2 augustus 2022 (ECLI:NL: GHAMS: 
2022:2346) stelde de onderhoudsplichtige dat sprake is van 
door de onderhoudsgerechtigde bewerkstelligde oudervers-
toting, waardoor de lotsverbondenheid tussen partijen is 
geëindigd. Het hof oordeelde echter dat voor zover de onder-
houdsgerechtigde een aandeel heeft gehad in de ontstane 
situatie, dit gedrag jegens de onderhoudsplichtige niet zo-
danig grievend is dat naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid geen nakoming van de onderhoudsplicht kan 
worden verlangd.
De rechtbank Oost-Brabant oordeelt in zijn beschikking van 
15 juli 2022 (ECLI:NL:RBOBR:2022:3432) dat het verzwijgen 
van inkomsten in het kader van een voorlopige voorzienin-
genprocedure wel zodanig grievend is dat in redelijkheid 
niet van de onderhoudsplichtige kan worden gevergd dat zij 
bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de onder-
houdsgerechtigde.

Hof-norm
Een voorbeeld van een zaak waarin voor de bepaling van 
de behoefte niet wordt uitgegaan van de Hof-norm is de 
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 beschikking van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 
10 mei 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:3833). De specifieke 
omstandigheden van het geval, waaronder het kortstondi-
ge samenwonen, het inwonen bij de ouders van de man en 
het hoge inkomen van de man, maken dat niet zou worden 
voldaan aan het door de Hoge Raad verlangde maatwerk 
indien, conform het primaire standpunt van de vrouw, de 
Hof-norm zou worden toegepast.
Hetzelfde hof is in de beschikking van 14 juli 2022 (ECLI: 
NL:GHARL:2022:6028) van oordeel dat de door de man 
aangevoerde omstandigheden in dat geval wel onvoldoen-
de zwaarwegend zijn om niet uit te gaan van de Hof-norm. 
De man heeft zijn stelling dat de vrouw geen (enkele) hu-
welijksgerelateerde behoefte heeft omdat de inkomens 
tijdens het huwelijk volledig gescheiden waren niet aan-
nemelijk gemaakt. Integendeel, de verklaringen van de 
man en de vrouw in samenhang met de overgelegde bank-
afschriften uit de periode van het huwelijk maken dui-
delijk dat de man het merendeel van de kosten voor zijn 
 rekening nam. Op die manier is de vrouw tijdens het 
 huwelijk gewend geraakt aan de welstand die het geza-
menlijk netto besteedbaar inkomen (NBI) van partijen hun 
toen  opleverde.

Aandeel kosten kinderen
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden brengt in zijn be-
schikking van 22 maart 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:2226), 
anders dan de rechtbank, op het (redelijkerwijs te verwer-
ven netto besteedbaar) inkomen van de vrouw niet het vol-
ledige aandeel van de vrouw in de kosten van de kinde-
ren in mindering, maar slechts het aandeel voor zover dat 
meer is dan het kindgebonden budget. Het aandeel van de 
vrouw in de kosten van de kinderen drukt immers alleen 
voor dat deel op het inkomen van de vrouw.

Voorhuwelijks nihilbeding
Op 25 november 2022 wordt de uitspraak van de Hoge 
Raad verwacht over de kwestie betreffende het alimentai-
re ‘voorhuwelijkse nihilbeding’. De conclusie van advocaat- 
generaal Lückers is op 18 mei 2022 gepubliceerd (ECLI:NL: 
PHR:2022:457).

GEZAG EN OMGANG
Verhuizen
In zijn beschikking van 15 oktober 2021 (ECLI:NL:HR: 
2021:1513) oordeelt de Hoge Raad dat er ook een bevel tot 
terug verhuizing kan worden gegeven aan een ouder die, 
toen deze ouder alleen met het gezag over het kind was be-
last, met onbekende bestemming is verhuisd. Ook bij een-
hoofdig gezag bestaat een grondslag om de keuzevrijheid 
van de met gezag belaste ouder ten aanzien van de woon-
plaats van het kind te beperken indien deze ouder niet vol-
doet aan de verplichting om de omgang te bevorderen.

Omgang
Hoewel de Hoge Raad op 25 mei 2022 (ECLI:NL:HR:2022:739) 
oordeelt dat de klachten niet tot cassatie kunnen leiden ex 
artikel 81 RO, komen in de conclusie van advocaat-generaal 
Lückers een aantal voor de praktijk nuttige zaken voorbij 
(Parket Hoge Raad 18 maart 2022, ECLI:NL:PHR:2022:264). 
In cassatie klaagt de moeder onder meer dat de stem van 
de minderjarige onvoldoende gehoord is. Het hof zou niet 
de kennis in huis hebben om het kindgesprek op waarde 
te duiden en te beoordelen of dit wel de authentieke me-
ning van de minderjarige is. Daarbij is ook geen situatie 
gecreëerd waarin de minderjarige vrij haar mening kon ge-
ven. Volgens de advocaat-generaal heeft het hof echter wel 
erkend dat een kind dat zich in een loyaliteitsconflict be-
vindt niet altijd zijn vrije mening kan geven. Anders dan 
het onderdeel lijkt te suggereren, is er echter in het kader 
van de hoorregeling van artikel 809a Rv geen plaats om een 
psycholoog die deskundig is op het gebied van oudervers-
toting aanwezig te laten zijn bij het kindgesprek om vast 
te stellen of hetgeen de dochter heeft verklaard ook daad-
werkelijk haar eigen mening is. Het gesprek dient ook niet 
als bewijs, maar geeft een kind de mogelijkheid om zijn 
mening over de kwestie aan de rechter kenbaar te maken. 
 Verder had de moeder in hoger beroep verzocht een des-
kundige te benoemen, wat het hof heeft opgevat als een 
verzoek ex artikel 810a lid 2 Rv. De moeder klaagt dat het 
hof artikel 810a, lid 2 Rv onjuist heeft uitgelegd door te 
overwegen dat het hier gaat om een omgangsregeling en 
geen kinderbeschermingsmaatregel. Volgens de advocaat-
generaal was die overweging van het hof juist. In de pro-
cesinleiding wordt bevestigd dat het onderzoek volgens 
de moeder gericht moet zijn op de vraag of sprake is van 
‘ouder verstoting’ of juist dat de minderjarige de moeder 
echt niet wil zien. Zoals het hof terecht heeft opgemerkt, 
gaat het in de onderhavige zaak om een omgangszaak 
waarop artikel 810a lid 2 Rv niet ziet.
Ook het gerechtshof oordeelt in zijn beschikking van 4 no-
vember 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:10293) dat het twee-
de lid van artikel 810a Rv niet van toepassing is als sprake 
is van een geschil tussen de ouders onderling. Het tweede 
lid regelt het recht op een contra-expertise in zaken waar-
in een maatregel van kinderbescherming wordt getroffen. 
Daarmee wordt voor de verweerder tegenover de overheids-
instantie recht gedaan aan het beginsel van ‘equality of 
arms’. Voor zover de vader zijn verzoek baseert op het eer-
ste lid van artikel 810a Rv bevat het niet de daarvoor be-
nodigde elementen, zoals de naam van een deskundige 
die hij zelf opdracht had willen geven. Het hof ziet even-
min aanleiding om een deskundigenonderzoek te gelasten 
op grond van artikel 194 Rv, omdat het hof zich voldoen-
de voorgelicht acht om een beslissing te nemen. Het hof is 
met de raad van oordeel dat het gezinssysteem dusdanig 
onder druk staat dat de minderjarigen hieronder lijden, 
dat zij uit zelfbescherming handelen en dat geen sprake is 
van ouderverstoting.
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BEËINDIGING GEZAG
Uit de beschikking van de Hoge Raad van 13 mei 2022 
(ECLI:NL:HR:2022:684) volgt dat artikel 1:253n lid 1 BW 
geen grondslag biedt om door toewijzing van de verzoeken 
van beide ouders om het gezag van de ander te beëindigen, 
het gezag van beide ouders te beëindigen, ook niet tijdelijk.

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT
Bewijsvermoeden van artikel 1:136 
lid 2 BW en 1:141 lid 3 BW
In de beschikking van de Hoge Raad van 17 december 2021 
(ECLI:NL:HR:2021:1922) gaat het wederom om de bewijsver-
moedens van de artikelen 1:136 lid 2 BW en 1:141 lid 3 BW. 
De Hoge Raad herhaalt dat deze bewijsvermoedens mee-
brengen dat de tot verrekening gerechtig-
de echtgenoot in beginsel kan volstaan met 
stellen en aannemelijk maken dat de ande-
re echtgenoot bij het einde van het huwelijk 
 bepaalde vermogensbestanddelen heeft. Het 
ligt dan op de weg van de andere echtgenoot 
om te stellen en zo nodig te bewijzen dat dit 
vermogen, of bepaalde bestanddelen daar-
van, niet gevormd is uit hetgeen verrekend had moeten wor-
den. Daartoe mag van die echtgenoot verwacht worden dat 
hij inzichtelijk maakt hoe de vermogensbestanddelen in 
kwestie zijn gefinancierd of verkregen. Het hof had dit be-
wijsvermoeden miskend door de onzekerheid over de vraag 
hoe de door de man ten huwelijk aangebrachte onroerende 
zaak is gefinancierd voor rekening van de vrouw te laten ko-
men.

Vergoedingsrechten
In de zaak die leidde tot de beschikking van het gerechts-
hof Arnhem-Leeuwarden van 22 maart 2022 (ECLI:NL: 
GHARL:2022:2333) lag de vraag voor of de man een ver-
goedingsrecht op de ontbonden huwelijksgemeenschap 
heeft. De man heeft onder uitsluitingsclausule een erfenis 
verkregen. Het bedrag van de erfenis is gestort op een ge-
meenschappelijke rekening van partijen. Onder verwijzing 
naar de uitspraak van de Hoge Raad van 5 april 20197 over-
weegt het hof dat de man als gevolg van deze vermogensver-
schuiving in beginsel jegens de gemeenschap recht heeft 
op vergoeding van het bedrag van de erfenis. Vaststaat dat 
ook de uitgaven zijn gedaan van de gemeenschappelijke re-
kening van partijen. Ten gunste van de man geldt dan het 
vermoeden dat deze uitgaven betrekking hebben gehad op 
gemeenschapss chulden.8

In de zaak die leidde tot de beschikking van 14 oktober 2021 
(ECLI:NL:GHSHE:2021:3122) van het gerechtshof ’s-Herto-
genbosch ging het ook om een onder uitsluitings clausule 
verkregen erfenis die was gestort op een tot de gemeenschap 
van goederen behorende bankrekening. In dit geval oor-
deelt het hof echter dat geen sprake is van vermenging van 
privévermogen (erfenis) met het gemeenschapsvermogen. 
Het hof overweegt daartoe dat de erfenis op een  rekening 

is gestort die alleen op naam van de vrouw stond en dat die 
rekening op het moment van de storting een zeer laag saldo 
had. Daardoor waren de erfenisgelden nog als zodanig iden-
tificeerbaar en traceerbaar, aldus het hof. Het oordeel dat 
geen sprake is van vermenging leidt er uiteindelijk toe dat 
aan de vrouw geen vergoedingsrecht toekomt. De erfenis is 
weliswaar opgegaan aan gemeenschapsschulden, maar tus-
sen partijen stond vast dat de vrouw met haar privévermo-
gen naar evenredigheid heeft bijgedragen aan de kosten van 
de huishouding toen er onvoldoende inkomsten waren.

Vergoedingsrechten en de pseudogemeenschap
In het arrest van 7 oktober 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1389) 
 beantwoordt de Hoge Raad de vraag in hoeverre vergoe-
dingsrechten een rol (kunnen) spelen bij de uitvoering van 
een finaal verrekenbeding, inhoudende dat de echtgeno-
ten (ook) bij echtscheiding zullen afrekenen als waren zij 
in gemeenschap van goederen gehuwd. Of partijen met 
een ‘alsof’-beding in hun huwelijkse voorwaarden niet al-
leen een methode van verrekening naar analogie van de 
gemeenschap van goederen zijn overeengekomen, maar 
ook de mogelijkheid van vergoedingsrechten, alsof tijdens 
het huwelijk gemeenschap van goederen heeft bestaan, 
is een kwestie van uitleg van de huwelijkse voorwaarden. 
Voor deze uitleg kan van belang zijn wat partijen met be-
trekking tot de berekening van de verrekenvordering zijn 
overeengekomen en of zij naast het ‘alsof’-beding regelin-
gen hebben getroffen voor het ontstaan van vergoedings-
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rechten, zoals voor de kosten van de huishouding.9

Zie ook de beschikking van het gerechtshof Arnhem- 
Leeuwarden van 31 mei 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:4643) 
waarin het hof niet toekomt aan beantwoording van de 
vraag of ingeval van een pseudogemeenschap eventuele ver-
goedingsrechten naar analogie van vergoedingsrechten van 
de wettelijke gemeenschap kunnen worden betrokken, om-
dat het hof, kort gezegd, oordeelt dat geen sprake is van ver-
menging. Daarom kan niet uitgegaan worden van een be-
wijsvermoeden dat de tijdens het huwelijk uit het geld van 
de erfenis gedane uitgaven betrekking hebben gehad op 
gemeenschapsschulden. Eenzelfde redenatie ging op in 
de beschikking van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 
27  januari 2022 (ECLI:NL:GHSHE:2022:212).
In de beschikking van het gerechtshof Den Haag van 15 juni 
2022 (ECLI:NL:GHDHA:2022:1047) waren partijen even-
eens een finaal verrekenbeding overeengekomen inhou-
dende dat verrekening plaatsvindt op een wijze gelijk aan 
de situatie dat er tussen partijen een algehele gemeenschap 
van goederen had bestaan. De vordering van de man op 
de vrouw uit hoofde van de draagplicht ter zake de kosten 
van de huishouding behoort tot zijn te verrekenen vermo-
gen. Voor de vrouw geldt echter dat tot haar vermogen be-
hoort een schuld aan de man ter zake de kosten van de huis-
houding, zodat per saldo niets meer te verrekenen valt.

Pseudogemeenschap en negatief vermogen
In de zaak die leidde tot de beschikking van het gerechts-
hof Amsterdam van 6 september 2022 (ECLI:NL:GHAMS: 
2022:2606) waren partijen bij akte van huwelijksvoorwaar-
den een finaal verrekenbeding overeengekomen, inhouden-
de dat ieder van de echtgenoten gerechtigd is tot een waarde 
gelijk aan die, waartoe hij gerechtigd zou zijn indien tussen 
de echtgenoten een algehele gemeenschap van goederen 
had bestaan. Tevens is overeengekomen dat niet wordt ver-
rekend als het vermogen van een van de echtgenoten nega-
tief is. Tussen partijen is niet in geschil dat de door de vrouw 
onder uitsluiting verkregen erfenis buiten de finale verreke-
ning moet blijven. De vrouw heeft de erfenis in de echtelij-
ke woning geïnvesteerd. Deze woning is daarnaast gefinan-
cierd met een hypothecaire geldlening. Het hof concludeert 
dat tot het vermogen van de vrouw behoren de woning, de 
geldlening en het in de woning geïnvesteerde vermogen, 
hetgeen opgeteld leidt tot een negatief eigen vermogen van 
de vrouw. Om die reden hoeft er niet te worden verrekend, 
aldus het hof.

WVGGZ
Wilsbekwaam verzet
In zijn uitspraak van 4 februari 2022 (ECLI:NL:HR:2022:123) 
oordeelt de Hoge Raad dat artikel 2:1 lid 6 Wvggz ook van 
toepassing is in de fase van afgifte van een zorg machtiging. 
Uit de toelichting op deze bepaling volgt dat zogeheten wils-
bekwaam verzet moet worden gerespecteerd indien de psy-
chische stoornis van de patiënt alleen een aanmerkelijke 
kans op schade voor de betrokkene zelf veroorzaakt. De 
Hoge Raad overweegt verder dat het voorgaande betekent 
dat indien de betrokkene tijdens de procedure tot het ver-
lenen van een zorgmachtiging een voldoende toegelicht 
 bezwaar maakt tegen de voorgestelde verplichte zorg en de 
 situaties als bedoeld in artikel 2:1 lid 6, aanhef en onder b, 
Wvggz zich niet voordoen, de rechter dient te beoordelen of 
de betrokkene wilsbekwaam is. Hiertoe dient, indien daar-
over in de medische verklaring niet is gerapporteerd, een 
verklaring te worden gevraagd van een onafhankelijk arts 
of klinisch psycholoog waaruit blijkt of de betrokkene tot 
een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat 
is. Zo nodig dient de procedure daartoe te worden aan-
gehouden.
In het geval dat uit de medische verklaring of uit de hiervoor 
bedoelde verklaring van een onafhankelijk arts of klinisch 
psycholoog blijkt dat de betrokkene tot een redelijke waar-
dering van zijn belangen ter zake in staat is, dient diens be-
zwaar tegen de verplichte zorg te worden gehonoreerd.

Noten

1 Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols, ‘Erfrechtelijk onlosmakelijk 
verbonden “stars and stripes”’, AdvoTip 2021/19.

2 Hof Den Haag 30 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2039.
3 Hoge Raad 15 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1337.
4 Hoge Raad 16 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:586.
5 Zie voor een kritische kanttekening RFR 2022/19 en RFR 

2022/49.
6 Hoge Raad 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:695.
7 Hoge Raad 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:504.
8 Artikel 1:97 lid 7 BW.
9 Zie ook mr. B. Breederveld, Finaal verrekenbeding, 

vergoedingsvorderingen en HR 5 april 2019, EB 2022/42, 
en prof. mr. dr. F.W.J.M. Schols, ‘Hoe groot is een “alsof 
aanspraak” ter zake des doods?’, AdvoTip 2022/3.

– Liesbeth Willemsen en Christiane 
Verfuurden zijn advocaat bij respectievelijk 
LNW advocaten en mediators te Gorinchem 
en Boels Zanders Advocaten te Eindhoven. 
Christiane Verfuurden is tevens lid van de 
advocatenredactie van het Advocatenblad.
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BEKENDMAKEN, VERZENDEN EN ONTVANGEN
Elektronische post

D e strekking van artikel 2:14, tweede lid, van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) is om te waarbor-
gen dat verzending van berichten niet uitsluitend 

elektronisch plaatsvindt, maar ook in bijvoorbeeld een 
( papieren) dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Een bestuurs-
orgaan kan enkel volstaan met elektronische verzending 
wanneer dat bij wettelijk voorschrift, waaruit volgt dat deze 
berichten uitsluitend elektronisch worden verzonden, is be-
paald (ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:333, AB 
2022/136).

 Kroniek

Bestuurs-
procesrecht 
2021-2022
In het Kroniekjaar 2021-2022 hebben we ons gericht op bestuursprocesrechtelijke 

uitspraken die enigszins nieuw of opvallend zijn en die zijn gepubliceerd in de AB 

en in de JB tussen september 2021 en september 2022. En dat waren er meer dan 

genoeg. Denk aan het (gedeeltelijk) loslaten van de grondenfuik in hoger beroep, of 

aan ontwikkelingen omtrent de toegang tot een procedure als gevolg van de ‘Varkens 

in Nood’-uitspraken uit 2021. Dat bepaalde uitspraken de selectie niet hebben 

gehaald, wil overigens niet zeggen dat zij niet de moeite waard zijn om te lezen, maar 

zoals met (bijna) alles in het leven moeten er nu eenmaal keuzes worden gemaakt.

  door Marieke Dankbaar & Lieke Feenstra 
beeld Floris Tilanus

Dat bij digitale bekendmaking en verzending ook wel-
eens iets fout gaat, is wel bekend. Maar het gaat zeker 
ook wel eens goed, zo leert de CRvB 9 september 2021 
(ECLI:NL:CRVB:2021:2283, JB 2021/206). In die zaak was een 
besluit via de Berichtenbox bekendgemaakt. De SVB had via 
een schermafdruk van de Berichtenbox Leveranciersportaal 
laten zien dat een batch van 47 berichten aan  Logius was 
verzonden. Deze batch, voorzien van briefcodes, was twee 
dagen later door Logius ontvangen en op dezelfde datum 
succesvol verwerkt. Via de betreffende briefcode was voorts 
duidelijk geworden dat betrokkene tijdig een notificatie had 
ontvangen van een bericht in de Berichtenbox, en dat daar-
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op de terugkoppeling ‘goed verwerkt’ is gekomen. Daarmee 
was bewezen dat tijdig op een aanvraag was beslist. De no-
tificatieplicht is in wezen een uitwerking van het procedu-
rele zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 Awb) en biedt een 
oplossing voor de gevallen waarin niet actief een notifi-
catievinkje is geplaatst en de plaatsing in de Berichten-
box door een betrokkene wordt gemist (CRvB 9 september 
2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2174, JB 2021/207). Zie ook: CRvB 
23 september 2021 (ECLI:NL:CRVB:2021:2374, JB 2021/210) 
waarin een beroep werd gedaan op de verschoonbare ter-
mijnoverschrijding bij het zonder notificatie plaatsen van 
een besluit in de Berichtenbox, maar vast kwam te staan 
dat appellant meerdere berichten in de Berichtenbox wel 
had gelezen.

En ‘gewone’ post
Ter herinnering: indien de geadresseerde stelt dat hij een 
niet-aangetekend verzonden poststuk niet heeft ontvangen, 
dan moet het bestuursorgaan aannemelijk maken dat het 
stuk wel op het adres van de geadresseerde is ontvangen. In-
dien een poststuk aangetekend is verzonden en de belang-
hebbende ontkent de ontvangst ervan, moet worden onder-
zocht of het stuk op regelmatige wijze aan het adres van de 
belanghebbende is aangeboden. In ABRvS 16 februari 2022 
(ECLI:NL:RVS:2022:468, AB 2022/155) had het CBR geen ge-
bruikgemaakt van een verzendadministratie en had het ook 
geen bewijs geleverd van verzending van een niet aangete-
kend verzonden brief. Verzending van die brief was daar-
mee niet aannemelijk gemaakt.
Wanneer een brief per aangetekende post is verzonden en 
uit de ‘track and trace’-gegevens blijkt dat die brief is afgele-
verd bij een afhaalpunt, dan is het aan de geadresseerde die 
stelt de brief, noch een afhaalbericht te hebben ontvangen, 
om aannemelijk te maken dat redelijkerwijs kan worden 
betwijfeld dat een afhaalbericht is achtergelaten (ABRvS 
9 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:695, AB 2022/219).

VERSCHOONBAARHEID
Op grond van artikel 6:11 van de Awb blijft ten aanzien 
van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of 
(hoger) beroepschrift een niet-ontvankelijkverklaring op 
grond daarvan achterwege, indien redelijkerwijs niet kan 
worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 
Heel makkelijk worden termijnoverschrijdingen echter niet 
verschoonbaar geacht.
Zie bijvoorbeeld CRvB 7 januari 2022 (ECLI:NL:CRVB: 2022: 
215, AB 2022/265): hoewel de Raad begrip heeft voor de 
door appellant geschetste medische situatie, blijkt hier-
uit niet dat appellant gedurende de termijn van zes we-
ken in het geheel niet in staat is geweest zelf een bezwaar-

schrift in te dienen of daarvoor hulp in te roepen van derden 
om dit namens hem te doen. Ook in ABRvS 21 juli 2021 
(ECLI:NL:RVS:2021:1583, AB 2022/262) werd vrij rigide gere-
ageerd: Appellante – die in 2015 naar Syrië was afgereisd – 
had buiten de termijn bezwaar gemaakt tegen een besluit. 
Appellante had er echter zelf, voordat ze afreisde, voor moe-
ten zorgen dat haar belangen in Nederland werden behar-
tigd. Door geen contactgegevens in Nederland achter te la-
ten, had zij het risico genomen dat geen enkel besluit haar 
tijdig zou bereiken.
Ook in CBb 5 oktober 2021 (ECLI:NL:CBB:2021:907, AB 2022/ 
263) was de termijnoverschrijding niet verschoonbaar. Nu 
de ene bestuurder van een vennootschap (de vader) in een 
verzorgingshuis was opgenomen, had het op de weg van de 
andere bestuurder (de zoon) gelegen om voorzieningen te 
treffen zodat tijdig op belangrijke post kon worden gerea-
geerd. Dat het niet in de aard van de vader lag om werkzaam-
heden aan anderen over te laten, kan voor een professio nele 
marktdeelnemer geen reden vormen om dit achterwege 
te laten. Ook de stelling dat de ziekte van de vader voor de 
zoon heel emotioneel was, maakt de termijnoverschrijding 
niet verschoonbaar. In een (verzet)uitspraak van 23 maart 
2022 was de rechtbank Limburg een beetje coulanter 
(ECLI:NL:RBLIM:2022:2220, AB 2022/268). Er werd onder 
meer overwogen dat opposant niet (meer) over beroepsma-
tige rechtsbijstand beschikte, geen ervaring had met pro-
cedures bij de bestuursrechter, aanzienlijke gezondheids-
klachten had en daarnaast met een aantal problemen in de 
familie- en sociale sfeer kampte. Mede op basis van deze 
omstandigheden achtte de rechtbank de termijnoverschrij-
ding van een dag verschoonbaar.
De wettelijke bepalingen over de tijdigheid van een be-
zwaar zijn voorts dwingend van aard, en daarom moet 
het bestuursorgaan het bezwaar niet-ontvankelijk verkla-
ren als het bezwaarschrift te laat is ontvangen en de ter-
mijnoverschrijding niet verschoonbaar is. Zie bijvoorbeeld 
CRvB 11 november 2021 (ECLI:NL:CRVB:2021:2826, JB 
2022/18). Ambtshalve wordt dat echter niet meer  getoetst 
in (hoger) beroep. In het geval van CRvB 21 juli 2021 
(ECLI:NL:CRVB:2021:1846, AB 2022/68 en JB 2021/170) had 
de rechtbank wél ambtshalve geoordeeld dat pas na af-
loop van de bezwaartermijn duidelijk was geworden dat het 
 bezwaar ook tegen andere besluiten gericht was en dat de 
minister het bezwaar, voor zover gericht tegen die beslui-
ten, om die reden niet-ontvankelijk had moeten verklaren. 
De CRvB oordeelde dat, bij de huidige stand van het recht, 
buiten de omvang van het geding is getreden en dat de recht-
bank het bezwaar niet alsnog niet-ontvankelijk had mogen 
verklaren. Zie ook HR 16 juli 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1153, 
JB 2021/157).
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BELANG
Procesbelang
De hoofdregel is dat de gegrondverklaring van het ( hoger) 
beroep een effect van feitelijk belang moet hebben voor 
degene die het heeft ingesteld en moet bijdragen aan 
het nagestreefde doel, dat tevens bereikbaar moet zijn. 
De Afdeling oordeelde in de uitspraak van 2 juni 2021 
(ECLI:NL:RVS:2021:1181 (AB 2021/295) dat het enkele feit dat 
op het moment van de indiening van het hoger beroep maat-
regelen zijn getroffen en mogelijk geen (in dit geval) geluid-
hinder werd ondervonden niet betekent dat dit op een an-
der moment niet alsnog het geval kon zijn. Er kan nog steeds 
belang zijn bij een antwoord op de vraag of hiertegen (in de 
toekomst bij een vergelijkbaar geschil) handhavend kan 
worden opgetreden.
Volgens vaste rechtspraak kan de omstandigheid dat scha-
de is geleden als gevolg van de bestuurlijke besluitvorming 
tot het oordeel leiden dat er nog sprake is van procesbelang. 
Daarvoor is vereist dat de stelling dat schade is geleden als 
gevolg van de bestuurlijke besluitvorming niet op voorhand 
onaannemelijk is. In geval van onrechtmatige opschorting 
van het recht op bijstand, waardoor de bijstand later wordt 
uitbetaald, is op voorhand niet onaannemelijk dat als gevolg 
daarvan renteschade wordt geleden en is daarom sprake van 
procesbelang (CRvB 9 maart 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:643, 
AB 2021/299).
De vraag of belang bestaat bij de beoordeling van een ( hoger) 
beroep, wordt voorts beoordeeld naar de stand van zaken 
ten tijde van de uitspraak. Dat betekent dat omstandig-
heden van na het bestreden besluit bij de beoordeling van 
die vraag kunnen worden betrokken. Omdat het gebruiks-
recht dat appellant had op de gronden en opstallen is komen 
te vervallen, kan hij de bij een natuurvergunning vergunde 
activiteit op die locatie niet meer uitoefenen. De behande-
ling van het beroep tegen het besluit tot wijziging van de te-
naamstelling van de natuurvergunning brengt daar geen 
verandering in. Om die reden heeft appellant geen belang 
bij zijn beroep tegen dat besluit (ABRvS 26 januari 2022, 
ECLI:NL:RVS:2022:234, AB 2022/137).

Rechtstreeks, eigen, afgeleid en objectief belang
Bij de beoordeling van de belanghebbendheid geldt de 
hoofdregel dat degene die een verzoek om vergunning in-
dient in beginsel wordt verondersteld belanghebbende te 
zijn bij een beslissing op het verzoek. Dit kan anders zijn als 
het verzoek om het verlenen van een vergunning betrekking 
heeft op gronden die bij een ander in eigendom zijn of waar-
op een ander zakelijke rechten heeft (ABRvS 29 september 
2021, ECLI:NL:RVS:2021:2173, AB 2021/308).
Het besluit tot goedkeuring van een vervoersplan is, net als 

het besluit tot concessieverlening aan een vervoerder, niet 
aan te vechten door een nabij een route van een van de bus-
lijnen wonende derde. Deze derde heeft geen rechtstreeks 
belang dat zich in voldoende mate onderscheidt van de be-
langen van vele anderen die in de nabijheid van een route of 
halte in het concessiegebied wonen (CBb 19 oktober 2021, 
ECLI:NL:CBB:2021:959, JB 2021/214).
Anders loopt het af voor appellanten in ABRvS 29 december 
2021 (ECLI:NL:RVS:2021:3004, JB 2022/42) waarin bezwaar 
was gemaakt tegen een verkeersbesluit waarmee vijf nieuwe 
bushaltes werden aangelegd (en er vijf zouden vervallen). De 
Afdeling vond – anders dan het college van B&W en de recht-
bank hadden geoordeeld – dat wel degelijk aannemelijk was 
gemaakt dat betreffende appellanten directe gevolgen zou-
den ondervinden van het wijzigen van de locatie van de hal-
tes, ondanks het feit dat ze lang niet allemaal in de directe 
nabijheid van die haltes woonden of werkten.
Volgens het CBb zijn de houders van (individuele) levens-
verzekeringen belanghebbenden bij een instemmings-
besluit van De Nederlandsche Bank (DNB) over een fusie 
tussen levensverzekeraars (CBb 14 december 2021, ECLI: 
NL:CBB:2021:1063, AB 2022/204). Een pensioenuitvoerder is 
daarentegen geen belanghebbende bij een besluit van een 
bedrijfstakpensioenfonds dat tot gevolg heeft dat zij de helft 
van haar aangesloten deelnemers verliest (CBb 14 december 
2021, ECLI:NL:CBB:2021:1080, AB 2022/205).

Afstand/gevolgen van enige betekenis
Bij de beoordeling of iemand belanghebbende is bij een 
Wnb-vergunning (gebiedsbescherming) is niet de afstand 
tot het Natura 2000-gebied bepalend, maar of ter plaat-
se van de woning/het perceel feitelijke gevolgen kunnen 
worden ondervonden van de toegestane activiteit (ABRvS 
29 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2175, AB 2021/314).
Voor eigenaren van gebouwen die op een afstand van meer 
dan 150 meter van de locatie van een beoogde coffeeshop 
liggen, en vanuit waar geen zicht bestaat op die locatie, geldt 
dat niet aannemelijk is dat zij rechtstreeks feitelijke gevol-
gen zullen ondervinden van de coffeeshop. Hun stelling dat 
een verband zou bestaan tussen een coffeeshop en crimina-
liteit, biedt onvoldoende aanknopingspunten voor het oor-
deel dat die gevolgen er wel zouden zijn (ABRvS 6 april 2022, 
ECLI:NL:RVS:2022:1001, AB 2022/202).

BEZWAARSCHRIFTPROCEDURE
Is iets pas een bezwaarschrift als er bezwaarschrift op 
staat? Nee, die vlieger gaat niet op. Een reactie op een e-mail 
waarmee een last onder dwangsom aan betrokkene is toe-
gestuurd, en waaruit duidelijk blijkt dat de aangeschreve-
ne het niet eens is met dat besluit, dient opgevat te worden 
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als een bezwaarschrift en doorgezonden te worden naar het 
juiste (e-mail)adres voor het maken van bezwaar. Zie ABRvS 
16 maart 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:767, JB 2022/87).
Het instellen van een externe adviescommissie als  bedoeld 
in artikel 7:13, eerste lid van de Awb, sluit ambtelijk horen in 
de zin van artikel 7:5, eerste lid van de Awb niet uit. De ad-
viescommissie hoort en adviseert in het geval het bestuurs-
orgaan het bezwaarschrift ter advisering in handen stelt van 
de commissie (CRvB 20 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1384, 
AB 2022/269). Als de voorzitter van de bezwaarschriften-
commissie advocaat is, bij het advocatenkantoor dat de 
gemeente in kwestie bijstond in een verjaringskwestie, en 
over die verjaringskwestie een Wob-verzoek was  ingediend, 
dan moet het college zich over de samenstelling van de 
commissie bij een bezwaar over het betreffende Wob-be-
sluit even goed achter de oren krabben. Zo besliste de Af-
deling bestuursrechtspraak in ABRvS 17 november 2021 
(ECLI:NL:RVS:2021:2561, JB 2022/7).
Van het horen in bezwaar mag slechts met toepassing 
van artikel 7:3, aanhef en onder a, van de Awb worden af-
gezien, indien er op voorhand redelijkerwijs geen twijfel 
over mogelijk is dat de bezwaren niet kunnen leiden tot 
een andersluidend besluit. Dat is het geval wanneer een 
termijnoverschrijding onverschoonbaar is (ABRvS 21 juli 
2021, ECLI:NL:RVS:2021:1583, AB 2022/262). Dat lag an-
ders in rechtbank Amsterdam 31 augustus 2021 (ECLI: 
NL:RBAMS:2021:4896, AB 2022/170). In het licht van wat de 
Belastingdienst/Toeslagen in de diverse telefoongesprek-
ken voorafgaande aan het primaire besluit – strekkende tot 
het stoppen van kinderopvangtoeslag – en hangende het 
bezwaar met eiseres had besproken, kon niet worden ge-
concludeerd dat het bezwaar kennelijk ongegrond was. De 
inschatting van verweerder dat het – ongewijzigd gebleven – 
juridische kader geen ruimte bood om eiseres tegemoet te 
komen, was daarvoor onvoldoende. Eiseres gaf met haar 
bezwaarschrift nadere informatie over haar feitelijke al-
leenstaande ouderschap en was eropuit verweerder te over-
tuigen van een onredelijke toepassing van de Wko in haar 
specifieke situatie. Dan is – zeker in het geval nadrukkelijk 
gevraagd wordt om te worden gehoord en er niet eerder was 
gehoord – afdoening van een bezwaar zonder hoorzitting, 
onjuist.
Het staat een bestuursorgaan vrij om in het kader van de volle-
dige heroverweging in bezwaar de grondslag van een besluit 
in het kader van de Participatiewet te wijzigen, zie bijvoor-
beeld CRvB 28 september 2021 (ECLI:NL:CRVB:2021:2377, 
JB 2021/211). Is die grondslag echter in een eerder stadium 
bewust en ondubbelzinnig prijsgegeven, dan is die wijzi-
ging in strijd met de goede procesorde (CRvB 6 juli 2021, 

ECLI:NL:CRVB:2021:1651, JB 2021/184). In CRvB 7 december 
2021 (ECLI:NL:CRVB:2021:3122, JB 2022/47) was geen spra-
ke van een eerder bewust en ondubbelzinnig prijsgegeven 
grondslag.
De volledige heroverweging vindt een beperking in het ver-
bod op reformatio in peius. Daarvan is echter geen spra-
ke indien een element van de besluitvorming in bezwaar 
in negatieve zin wordt bijgesteld, maar het eindresul-
taat in bezwaar niet nadelig uitpakt (CRvB 5 april 2022, 
ECLI:NL:CRVB:2022:865, JB 2022/114). Ook mag een be-
sluit na heroverweging in stand worden gelaten, onder aan-
vulling of wijziging van de motivering (CRvB 5 april 2022, 
ECLI:NL:CRVB:2022:863, JB 2022/115).
Voor het toekennen van een proceskostenvergoeding in 
bezwaar, op basis van artikel 7:15 Awb, is een herroeping 
vereist wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrecht-
matigheid. Van herroepen in die zin is alleen sprake in-
dien het primaire besluit ook wordt gewijzigd wat betreft 
het daarbij beoogde of geweigerde rechtsgevolg. Dat was 
niet aan de orde in het geval van CRvB 5 oktober 2021 
(ECLI:NL:CRVB:2021:2439, JB 2021/212) waarbij het gewens-
te rechtsgevolg (toekenning dwangsom) in bezwaar maar 
ook in beroep ongewijzigd geweigerd bleef.
Als een besluit in primo in mandaat door – in dit geval – 
de gemeentesecretaris wordt genomen en de beslissing 
op bezwaar in mandaat door de directeur juridische za-
ken, dan verzet de aard van de bevoegdheid tot herover-
weging zich daartegen. Door bekrachtiging ter zitting in 
hoger beroep wordt dit bevoegdheidsgebrek alsnog mid-
dels artikel 6:22 Awb gepasseerd. Fataal is het aldus niet, 
maar alertheid is wel geboden! (CRvB 12 augustus 2021, 
ECLI:NL:CRVB:2021:2060, JB 2021/174).
De beoordeling van de noodzaak om na het verstrijken van 
meer dan een jaar een pand alsnog te sluiten op grond van 
artikel 13b van de Opiumwet is een besluit in de zin artikel 
1:3 van de Awb. In het geval dat er nog een procedure loopt 
tegen het oorspronkelijke bestuursdwangbesluit moet 
ex artikel 6:19 van de Awb dat nieuwe besluit van rechts-
wege worden meegenomen in die procedure. Als er geen 
procedure loopt, kan tegen dit laatste besluit apart be-
zwaar worden gemaakt, volgens ABRvS 8 december 2021 
(ECLI:NL:RVS:2021:2756, AB 2022/181).

NIET-TIJDIG BESLISSEN
Het wachten met het indienen van een ingebrekestelling 
tot ruim negen weken na het verlopen van de beslistermijn, 
zoals in de uitspraak van de CRvB van 21 december 2021 
(ECLI:NL:CRVB:2021:3303, AB 2022/40 en JB 2022/50) aan de 
orde was, is niet zo lang dat moet worden geoordeeld dat de 
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ingebrekestelling onredelijk laat is ingediend. Het pas vijf 
maanden na het verstrijken van de beslistermijn in gebreke 
stellen, is wel onredelijk laat. Er is geen dwangsom verschul-
digd wegens niet-tijdig beslissen (CRvB 15 februari 2022, 
ECLI:NL:CRVB:2022:189, JB 2022/77).
Indien een besluit ten onrechte niet aan de gemachtig-
de is toegestuurd, dan heeft dat mogelijk tot gevolg dat de 
bezwaar- of beroepstermijn niet is gaan lopen. Het heeft 
echter niet tot gevolg dat geconstateerd wordt dat het be-
stuursorgaan niet-tijdig heeft beslist (CRvB 12 januari 2022, 
ECLI:NL:CRVB:2022:140, JB 2022/64).
Artikel 6:20 van de Awb is niet van toepassing wanneer 
een partij beroep heeft ingesteld op grond van artikel 6:12 
van de Awb, terwijl er op dat moment al een reëel besluit is 
 genomen en dat ook op de voorgeschreven wijze bekend is 
gemaakt (CRvB 12 april 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:877, AB 
2022/234).

RELATIVITEIT
Een appellant uit Heerlen die opkwam tegen een aan Green-
peace verleende vergunning voor het verrichten van activi-
teiten in Antarctisch gebied was weliswaar toegelaten tot 
de procedure, maar zag een deel van zijn beroepsgronden 
sneuvelen op grond van artikel 8:69a van de Awb. Niet werd 
aangenomen dat de bescherming van Antarctica nauw is 
verweven met de bescherming van het woon- en leefkli-
maat van appellant. Weliswaar zou via – bijvoorbeeld – 
de band van de bescherming van het klimaat kunnen 
worden geredeneerd dat de Wet bescherming Antarc tica 
(mede) strekt tot de bescherming van het mondiale woon- 
en leefklimaat, maar de Afdeling zag geen aanknopings-
punten voor een dergelijke zeer ruime interpretatie van de 
aan de orde zijnde wettelijke bepalingen voor de toepas-
sing van het relativiteitsvereiste (ABRvS 29 december 2021, 
ECLI:NL:RVS:2021:3020, AB 2022/167 en JB 2022/4).
In een procedure over de wijziging van voorschriften van 
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een omgevingsvergunning voor milieu oordeelde de Afde-
ling dat de voorwaarden dat (i) de grondslag van de aan-
vraag van een onderliggende vergunning niet mag worden 
verlaten en (ii) de wijziging van de vergunningvoorschrif-
ten in het belang van de bescherming van het milieu moet 
zijn, strekken tot bescherming van de belangen van om-
wonenden (ABRvS 23 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:799, 
AB 2022/197).

VERZOEKSCHRIFTPROCEDURE
Titel 8.4 van de Awb is niet van toepassing op schade ver-
oorzaakt door besluiten of andere handelingen van de 
 Belastingdienst/Toeslagen of van andere bestuursorga-
nen voor zover genomen of verricht in het kader van aan de 
 Belastingdienst opgedragen taken. In die gevallen is het 
recht van toepassing dat gold voor de inwerkingtreding van 
titel 8.4. Een verzoek om schadevergoeding dient dan beoor-
deeld te worden aan de hand van artikel 8:73 van de Awb, zo-

als dit artikel luidde voor 1 juli 2013 (ABRvS 2 maart 2022, 
ECLI:NL:RVS:2022:628, AB 2022/112).
De kosten voor een verzoek om schadevergoeding aan een 
bestuursorgaan als bedoeld in artikel 8:90, tweede lid, van 
de Awb blijven in de regel voor rekening van de verzoeker. 
Dat kan slechts anders zijn indien het bestuursorgaan  tegen 
beter weten in een onrechtmatig besluit heeft genomen 
(CRvB 21 april 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1006, AB 2022/256.)

BEWIJSRECHT
Het rechtstreeks opvragen van bankafschriften door 
UWV zonder dat de belanghebbende daarvan op de 
hoogte is gesteld, is in strijd met het subsidiariteitsbe-
ginsel en leidt tot bewijsuitsluiting (CRvB 14 juli 2021, 
ECLI:NL:CRVB:2021:1705, JB 2021/185).
De enkele omstandigheid dat aangetroffen afvalstoffen 
in een verkeerd aangeboden vuilniszak tot iemand te her-
leiden zijn, is in eerste instantie voldoende om diegene als 
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overtreder aan te merken. Daarna wordt de bewijslast omge-
keerd. Het is dan aan de (vermeende) overtreder om het be-
wijsvermoeden te weerleggen en het tegendeel aan nemelijk 
te maken. Voor dat laatste is geen onomstotelijk tegen-
bewijs nodig (ABRvS 1 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1550, 
AB 2022/209).

FUIKEN
Appellant had een zienswijze gegeven op een deel van een 
ontwerpbestemmingsplan waarbij hij belanghebbende 
was. Na vaststelling van het bestemmingsplan kwam ap-
pellant in beroep echter op tegen een ander plandeel, waar-
bij hij geen belanghebbende was. Het arrest van het Hof 
van Justitie over Varkens in Nood (HvJ EU 14 januari 2021, 
ECLI:EU:C:2021:7, AB 2021/20) laat volgens de Afdeling on-
verlet dat het ontbreken van belanghebbendheid bij dit 
plandeel aan appellant mag worden tegengeworpen (ABRvS 
21 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1604, AB 2022/6).
De bestuursrechter komt slechts in uitzonderlijke geval-
len terug op een bij een tussenuitspraak gegeven oordeel. 
Het verschijnen van de Varkens in Nood-uitspraken is ech-
ter zo’n geval. De Afdeling kwam terug op het eerder ge-
geven oordeel dat het beroep van appellant niet-ontvan-
kelijk was vanwege het niet-geven van een zienswijze op 
een ontwerpbestemmingsplan (ABRvS 17 november 2021, 
ECLI:NL:RVS:2021:2598, AB 2022/43). De huidige ruimere 
toegang tot omgevingsrechtelijke procedures als gevolg van 
Varkens in Nood geldt ook voor bestuursorganen; ook zij 
kunnen deel uitmaken van ‘het publiek’ als bedoeld in arti-
kel 2, punt 4 van het Verdrag van Aarhus (ABRvS 27 oktober 
2021, ECLI:NL:RVS:2021:2390, AB 2022/186).
De grondentrechter tussen beroep en hoger beroep is in za-
ken buiten het omgevingsrecht losgelaten. Dat geldt ook 
voor zaken over besluiten waarbij belangen van derden be-
trokken (kunnen) zijn. Het verlaten van de grondentrech-
ter door de Afdeling betekent overigens niet dat in hoger be-
roep onbeperkt nieuwe gronden naar voren kunnen worden 
gebracht. De goede procesorde kan hieraan in de weg staan 
(ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:363, AB 2022/102 
en JB 2022/46). De grondentrechter blijft in omgevingsrech-
telijke zaken wel bestaan. Dat is vooral om recht te doen 
aan de positie van derdenbelanghebbenden bij omgevings-
rechtelijke besluiten en de rechtszekerheid (ABRvS 9 febru-
ari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:362, AB 2022/143 en JB 2022/45). 
De grondentrechter is dan weer niet van toepassing in plan-
schade- en nadeelcompensatiezaken in het omgevingsrecht 
(ABRvS 9 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:693, AB 2022/144).
De onderdelentrechter geldt nog wel, zo bleek uit CRvB 
24 februari 2022 (ECLI:CRVB:NL:2022:360, JB 2022/81) 
waarin een appellant geen bezwaar had gemaakt tegen 
de ingangsdatum van zijn aanspraak op de Algemene 
Oorlogs ongevallenregeling. Hij kon die datum niet alsnog 
aanvechten in  beroep.

FINALE GESCHILBESLECHTING
Op grond van artikel 6:22 van de Awb kan een besluit waar-
aan een gebrek kleeft in stand blijven indien aannemelijk is 
dat belanghebbenden door dat gebrek niet zijn benadeeld. 
Aan een besluit tot intrekking van een toestemming om 
werkzaamheden te verrichten als particuliere beveiliger op 
grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus (Wpbr) had de korpschef in eerste instan-
tie onder meer ten grondslag gelegd dat appellant een ver-
nieling zou hebben gepleegd. Dit bleek later ten onrechte. 
Omdat de vernieling kennelijk niet van betekenis was voor 
het bestreden besluit en er over de overige feiten die aan de 
intrekking ten grondslag lagen – een mishandeling en een 
bedreiging – geen discussie bestond, is het aannemelijk dat 
appellant door het gebrek niet is benadeeld (ABRvS 23 febru-
ari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:564, AB 2022/273).
Het gedurende een procedure inwinnen van een (nader) GGD-
advies was in ABRvS 9 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:416, 
AB 2022/119) reden om de afwijzing van een woonurgentie-
verklaring alsnog voldoende gemotiveerd te achten en de 
rechtsgevolgen in stand te laten van het vernietigde besluit 
ex artikel 8:72, derde lid, onder a, van de Awb. In een zaak 
over de vaststelling van een persoonsgebonden budget (pgb) 
bestond daarentegen geen aanleiding om de rechtsgevolgen 
in stand te laten dan wel om zelf in de zaak te voorzien als be-
doeld in artikel 8:72, derde lid, onder b, van de Awb vanwege 
het ontbreken van voldoende gegevens. Gelet op de aard en 
omvang van een nog te verrichten onderzoek naar het verle-
nen van zorg, zag de Raad evenmin een mogelijkheid om op 
grond van artikel 8:51a van de Awb een bestuurlijke lus toe 
te passen (CRvB 16 februari 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:250, 
AB 2022/203). In een procedure over de sluiting van een pand 
op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet zag 
de rechtbank wel aanleiding om zelf in de zaak te voorzien 
(Rb. Den Haag 21 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2304, 
AB 2022/213). Aan die beslissing lag mede ten grondslag 
dat zowel het bestuursorgaan als de rechtspraak volgens de 
rechtbank te maken heeft met krapte op de arbeidsmarkt. 
De rechtbank oordeelde vervolgens dat het pand in kwestie 
voor de duur van drie maanden zou worden gesloten.
In CRvB 14 juli 2022 (ECLI:NL:CRVB:2022:1653, AB 2022/255) 
droeg de Raad UWV via een bestuurlijke lus op om een mo-
tiveringsgebrek te herstellen. Daarbij gaf de Raad mee dat 
het, gelet op de voorgeschiedenis van de zaak, de voorkeur 
zou hebben om een afspraak op het spreekuur van een ge-
registreerde verzekeringsarts bezwaar en beroep te laten 
plaatsvinden. Andersom kan ook: de rechtbank Midden-Ne-
derland hanteerde een zogeheten ‘burgerlus’. Eiseres werd 
bij een tussenuitspraak in de gelegenheid gesteld om zelf 
psychiatrisch onderzoek te laten verrichten ter onderbou-
wing van haar beroepsgronden in een procedure tegen een 
uitkeringsbesluit genomen door UWV (Rb. Midden-Neder-
land 3 mei 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1721, AB 2022/194).



104

juridisch  kronieken

Advocatenblad 2022  09

EVENREDIGHEID EN DE INDRINGENDHEID 
VAN DE RECHTERLIJKE TOETSING
In de vorige Kroniek gaven we al aan dat we verwacht-
ten in de volgende Kroniekperiode veel uitspraken te zul-
len tegenkomen naar aanleiding van de conclusie van de 
staatsraden A-G Widdershoven en Wattel (7 juli 2021, ECLI: 
NL:RVS:2021:1468) over de evenredigheidstoets. Het wach-
ten was toen nog op de uitspraken van de Afdeling in de on-
derliggende hogerberoepszaken. Deze uitspraken volgden 
op 2 februari 2022 (o.a. ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL: 
RVS:2022:285, JB 2022/44 en AB 2022/120). Over evenredig-
heid en de indringendheid van de rechterlijke toetsing daar-
van is inmiddels heel wat geschreven; er kan een aparte Kro-
niek aan worden gewijd. Voor deze Kroniek beperken we ons 
tot de hoofdlijnen uit de 2 februari- uitspraken.
De Afdeling volgt de drietrapstoets uit de conclusie van 
Widdershoven en Wattel: er wordt in het kader van de even-
redigheid gekeken naar geschiktheid, noodzakelijkheid en 
evenwichtigheid van het betreffende besluit (i.c. een her-
stelsanctie, gebaseerd op artikel 13b Opiumwet). De in-
tensiteit van de rechterlijke toetsing aan het evenredig-
heidsbeginsel hangt van zoveel factoren af dat het om een 

glijdende schaal gaat waarop alle intensiteiten tussen vol 
en terughoudend toegepast moeten kunnen worden. De in-
tensiteit wordt bepaald door onder meer de aard en de mate 
van de beleidsruimte van het bestuursorgaan, de aard en 
het gewicht van de met het besluit te dienen doelen en de 
aard van de betrokken belangen en de mate waarin deze 
door het besluit worden geraakt. Naarmate die belangen 
zwaarder wegen, de nadelige gevolgen van het besluit ern-
stiger zijn, of het besluit een grotere inbreuk maakt op fun-
damentele rechten, zal de toetsing intensiever zijn. Als de 
(on)evenredigheid van het bestreden besluit tussen partij-
en in  geschil is en dat besluit in zoverre (mede) op een be-
leidsregel berust, dan toetst de bestuursrechter, al dan niet 
uitdrukkelijk, ook de evenredigheid van de beleidsregel. Als 
de beleidsregel zelf niet onrechtmatig is, toetst de bestuurs-
rechter het bestreden besluit aan de norm van artikel 4:84 
(slot) van de Awb.

OVERIGE (HOGER)BEROEPSPERIKELEN
Het door de rechter op basis van artikel 8:54 van de Awb af-
zien van een zitting is niet in strijd met het Unierecht of het 
EVRM (HR 18 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:966, AB 2022/81 
en JB 2021/156).
Een gemachtigde kan op basis van artikel 8:25, tweede lid, 
van de Awb door de rechter worden geweigerd. Als zo’n 
 gemachtigde zich van zodanig onbetamelijk taalgebruik 
 bedient dat – in casu – het hof besluit hem te weren, dan 
heeft dat niet automatisch ook te gelden voor andere na-
tuurlijke personen die voor dezelfde rechtspersoon wer-
ken en/of onder feitelijke leiding staan van de geweigerde 
 gemachtigde (HR 15 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1512, 
JB 2021/216).
Een appellant heeft geen recht op een proces-verbaal van de 
zitting in eerste aanleg. Niet het proces-verbaal, maar het 
verzoek, het bezwaarschrift en het beroepschrift bepalen 

https://new.navigator.nl/openCitation/idd313676138101af00049ef7f1c96bd73
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de omvang van het geding. Ook niet op de zitting bespro-
ken punten mogen in de uitspraak staan. De appellant die 
 betoogde dat de uitspraak zonder proces-verbaal nietig was, 
ving daarom bot bij de Afdeling (ABRvS 10 november 2021, 
ECLI:NL:RVS:2021:2510, JB 2022/5).
Aan de motivering van bezwaar- en beroepschriften worden 
geen hoge eisen gesteld. Dat neemt niet weg dat een beroep-
schrift, hoe summier ook verwoord, een concrete beroeps-
grond dient te bevatten. Een feitelijke grond behelst dat een 
standpunt ten aanzien van de overwegingen van het bestre-
den besluit wordt gegeven waaruit duidelijk wordt waarom 
de indiener het niet eens is met dat besluit (CRvB 5 janua-
ri 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:35, JB 2022/52). De zinsneden: 
‘Eiseres kan zich met de bestreden beschikking niet vereni-
gen. Deze berust op een feitelijke onjuiste grondslag en is 
onvoldoende gemotiveerd.’ zijn bijvoorbeeld onvoldoende 
om als concrete beroepsgrond aangemerkt te worden (CRvB 
1 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:480, JB 2022/92).
Vergissen is menselijk, maar kan soms fatale gevolgen heb-
ben. De secretaresse van de gemachtigde trok – naar zeg-
gen per abuis– het beroep in. Een griffiemedewerker nam 
een dag later contact op met de gemachtigde en daarbij zou 
zijn besproken dat de intrekking ongedaan gemaakt zou 
worden. Het beroep werd toch niet-ontvankelijk verklaard 
en de Raad sanctioneerde dat: een bevoegdelijk gedane 
intrekking van een beroep kan op grond van het rechtsze-
kerheidsbeginsel na het verstrijken van de beroepstermijn 
niet meer ongedaan worden gemaakt. Dat is slechts an-
ders bij wils gebreken: dwaling, dwang of bedrog. Een ver-
gissing kan niet als zodanig worden aangemerkt, ook niet 
als de griffie de indruk zou hebben gewekt dat het nog 
ongedaan gemaakt kon worden (CRvB 25 januari 2022, 
ECLI:NL:CRVB:2022:158, JB 2022/63). Zie ook CBb 18 janu-
ari 2022 (ECLI:NL:CBB:2022:35, JB 2022/67) waarin evenmin 
sprake was van dwaling, dwang of bedrog.
Wanneer wordt verzocht om uitstel van een zitting kan de 
rechter in zijn beslissing op dat verzoek niet volstaan met 
het vermelden van bezwaren tegen uitstel in het algemeen. 
Toegelicht moet worden waarom die bezwaren in het speci-
fieke geval zwaarder wegen dan de gronden die de belang-
hebbende aan zijn uitstelverzoek ten grondslag heeft gelegd 
(HR 16 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1154, AB 2022/110).
Een uitnodiging voor een zitting moet op grond van artikel 
8:56 van de Awb meer dan drie weken voor de zitting zijn ver-
stuurd. Die termijn wordt strikt gehandhaafd; verzending 
van de uitnodiging precies drie weken voor de zitting is niet 
toegestaan, ook als er eerder al een vooraankondiging is ver-
zonden (ABRvS 15 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2817, 
AB 2022/21). Een uitnodiging voor een zitting moet daar-
naast de datum, de plaats en het tijdstip daarvan vermel-
den. In het geval dat na verzending het tijdstip wijzigt, en de 
zitting bovendien wordt omgezet van een videozitting in een 

fysieke zitting, zonder dat (tijdig) aan partijen door te ge-
ven, wordt niet voldaan aan artikel 8:56 van de Awb (ABRvS 
2 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:628, AB 2022/112).
In ABRvS 23 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:582, AB 
2022/230) had het college geanonimiseerde handhavings-
besluiten in het geding gebracht om aan te tonen dat ook in 
gevallen die vergelijkbaar zijn met dat van appellant hand-
havend werd opgetreden. Volgens de Afdeling was het niet 
nodig om voor deze stukken om toepassing van artikel 8:29 
van de Awb te verzoeken. Daartoe werd overwogen dat de 
rechtbank evenmin kennis heeft kunnen nemen van de 
persoonsgegevens van derden die in de besluiten zijn weg-
gelakt.
Tot de op grond van artikel 8:42, eerste lid, van de Awb over 
te leggen stukken behoren alle stukken die het bestuursor-
gaan ter beschikking staan of hebben gestaan en die van be-
lang kunnen zijn voor de beslechting van de (nog) bestaande 
geschilpunten. Daarbij is niet van belang of de stukken zijn 
gebruikt ter onderbouwing van het besluit, als deze stukken 
gelet op de omvang van het geschil relevant kunnen zijn voor 
de beoordeling van het besluit. Camerabeelden die (mede) 
ten grondslag liggen aan een proces-verbaal, kunnen rele-
vant zijn voor de beoordeling van een besluit wanneer de 
juistheid van dat proces-verbaal wordt bestreden (ABRvS 
23 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:564, AB 2022/273).
Weliswaar niet nieuw, maar goed om weer even onder de 
aandacht te brengen, is dat de in artikel 8:1, gelezen in ver-
binding met artikel 6:7 van de Awb neergelegde regeling 
voor het instellen van beroep met zich brengt dat de identi-
teit van degene die beroep heeft ingesteld kenbaar moet zijn 
voor het einde van de beroepstermijn. Is dat niet het geval, 
dan is het beroep niet-ontvankelijk (ABRvS 26 januari 2022, 
ECLI:NL:RVS:2022:258, AB 2022/163).
Wanneer een bestuursorgaan verweer voert in een bestuurs-
rechtelijke procedure is een procesbesluit als bedoeld in ar-
tikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet niet vereist 
(ABRvS 6 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1007, AB 2022/281).

MISBRUIK VAN (PROCES)RECHT
Een vijfde verzoek om herziening, terwijl er geen nieuwe fei-
ten of omstandigheden aan de orde zijn, leidt tot kennelijk 
onredelijk gebruik van procesrecht, alsook – ongevraagd – 
tot een veroordeling van verzoeker in de proceskosten (CRvB 
5 augustus 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1994, JB 2021/173).
Je kunt het nog gortiger maken: een appellant verzette 
zich tegen de afwijzing van een verzoek om bijzondere bij-
stand, die hij nodig had om de griffierechten voor verschil-
lende Wob-beroepen te betalen. Vast was komen te staan 
dat in de Wob-procedures sprake was van kwade trouw 
en misbruik van recht. Datzelfde lot trof het hoger be-
roep in de bijzondere bijstandszaken (CRvB 12 april 2022, 
ECLI:NL:CRVB:2022:873, JB 2022/116; CRvB 12 april 2022, 
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ECLI:NL:CRVB:2022:877, AB 2022/234 en CRvB 12 april 2022, 
ECLI:NL:CRVB:2022:878, AB 2022/235).
Een min of meer overmatig beroep op door de overheid 
 geboden faciliteiten levert in het algemeen op zichzelf geen 
misbruik van recht op. Wel kan het aantal malen dat een 
bepaald recht of een bepaalde bevoegdheid wordt aange-
wend, in combinatie met andere omstandigheden, bijdra-
gen aan de conclusie dat misbruik van recht heeft plaats-
gevonden. In ABRvS 13 juli 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1984, 
AB 2022/240) was door de minister van Justitie en Veiligheid 
niet aan nemelijk gemaakt dat appellant de bevoegdheid om 
een Wob-verzoek in te dienen voor een ander doel had ge-
bruikt dan waarvoor die bevoegdheid is verleend. Appellant 
heeft te kennen gegeven dat hij heeft verzocht om openbaar-
making van de documenten omdat hij, beroepsmatig als 
journalist, en als slachtoffer van de vuurwerkramp in 
 Enschede, al meer dan twintig jaar onderzoek naar de zaak 
doet. Het gestelde doel was daarmee in overeenstemming 
met de doelen van de Wob.
Wanneer uit de feiten en omstandigheden duidelijk blijkt 
dat een Wob-verzoek bedoeld is als drukmiddel om een 
schadevergoeding te krijgen, kan dat misbruik van recht op-
leveren, aangezien de Wob daar niet voor bedoeld is (ABRvS 
16 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:762, AB 2022/135).

MEDIATION
In een uitspraak in hoger beroep over handhaving en per-
soonsgebonden overgangsrecht, doet de Afdeling een bij-
zondere zet: naar aanleiding van het verhandelde ter zit-
ting roept zij partijen op om in overleg of via mediation een 
einde te maken aan het geschil, waarbij het college geacht 

wordt een initiërende en regisserende rol op zich te nemen. 
Daarbij doet de Afdeling ook een vrij dwingende voorzet 
over de reikwijdte van de te maken afspraken in dat kader 
(ABRvS 20 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1152, JB 2022/109).

WRAKING
Staatsraden hebben bijna altijd in een ‘eerder leven’ een an-
dere functie gehad, zoals advocaat of (i.c.) wetgevingsjurist. 
Het enkele feit dat van die functies sprake is geweest, is on-
voldoende om de betreffende staatsraden te wraken. Ook als 
een van de staatsraden zich in publicaties in vakliteratuur 
heeft geuit, is dat geen reden om aan de onpartijdigheid te 
twijfelen (ABRvS 6 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:46, JB 
2022/59).

TOT SLOT
Tot zover de bespreking van de uitspraken die wij dit jaar 
voor de Kroniek hebben geselecteerd. Wij zijn zeer benieuwd 
wat het volgende jaar gaat brengen qua jurisprudentie op het 
 gebied van het bestuursprocesrecht. Zo kijken wij onder meer 
uit naar ontwikkelingen omtrent het aanpassen van artikel 
6:13 van de Awb, waarvoor in april van dit jaar een concept-
wetsvoorstel in consultatie is gebracht ( https:// www. inter 
netconsultatie.nl/awbvarkensinnood/b1).

– De auteurs zijn beiden advocaat 
bij Pot Jonker Advocaten in Haarlem. 
Zij danken hun voormalig kantoorgenoot 
Laurien Mulder voor haar hulp bij de 
totstandkoming van deze Kroniek.

https://www.internetconsultatie.nl/awbvarkensinnood/b1
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Grotius specialisatieopleiding 

Corporate litigation

In maart 2023 gaat de nieuwe Grotius specialisatieopleiding Corporate 
litigation van start. Deze opleiding is de meest uitvoerige en complete 
postacademische opleiding op het gebied van corporate litigation. 
Op geïntegreerde wijze worden alle voor de praktijkjurist relevante 
aspecten van corporate litigation belicht. U krijgt in de praktijk 
toepasbare, gespecialiseerde informatie over corporate litigation. 
Op gevorderd niveau geeft deze specialisatieopleiding zowel een 
overzicht over de stof als geheel, als een verdiept inzicht in de 
kernbegrippen van en rechtspraak op dit rechtsgebied.

Thema’s die onder meer aan bod komen:
• de enquêteprocedure
• aandeelhoudersgeschillen en waarderingskwesties
• uitkoop 
• de jaarrekeningprocedure 
• bestuurders- en concernaansprakelijkheid
• processtrategie
• collectieve actie
• climate change en ESG litigation
• IPR-aspecten, bewijsrecht en hogere voorzieningen

De laatste opleidingsdag staat in het teken van een case study ESG litigation en wordt 
afgesloten met een mootcourt.

Voor wie?
De opleiding richt zich speciaal op advocaten met minimaal 3 jaar praktijkervaring, die 
zich met corporate en/of commercial litigation bezighouden en zich verder willen 
verdiepen in de juridische en praktische aspecten hiervan. Deelnemers aan deze 
opleiding dienen te beschikken over een gedegen basiskennis van het rechtsgebied.

Hoofddocenten
•  Prof. mr. C.D.J. Bulten, hoogleraar ondernemingsrecht Radboud Universiteit
•  Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté, advocaat en partner Loyens & Loeff  N.V. Amsterdam
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